
NOVÝ MOST VO VÝSTAVBE
Výstavba piateho cestného mosta cez rieku Hornád beží na plné obrátky.

Lokalita pod OD Kaufland smerom na sídlisko Mier 
sa za posledné štyri mesiace zmenila na nepozna-
nie. Dôvodom je výstavba nového, v poradí už 
piateho cestného premostenia cez rieku Hornád 
s pracovným názvom „Most Matuškova“.
Most, ktorý realizuje Mesto Spišská Nová Ves 
z vlastných zdrojov, odľahčí dopravu z centra na 
naše najväčšie sídlisko. Sprístupnené ním budú 
tiež doteraz urbanisticky nevyužité pozemky 
na ľavom brehu Hornádu, kde sa už dokončuje 
prvý bytový dom. Okrem samotného premoste-
nia budú jeho súčasťou aj dve malé okružné 
štvorramenné križovatky, chodníky, cyklistické 
komunikácie, dažďová kanalizácia, verejné osvet-
lenie komunikácií a náhradná výsadba zelene. 
Súčasťou sú i preložky a ochrany existujúcich in-
žinierskych sietí pod cestnými komunikáciami. Vý-
stavba sa nedotkne už existujúcej lávky pre peších, 
tá zostane občanom i naďalej k dispozícii.
Priebeh realizácie významnej investičnej akcie 
si 15. apríla prišli na sídlisko Mier pozrieť počas 
kontrolného dňa aj predstavitelia mesta, vrátane 

poslancov mestskej rady, a médiá. V tento deň 
mali jedinečnú príležitosť priamo na mieste sledo-
vať, ako dostáva svoje základné črty hlavná nosná 
konštrukcia mosta. Za pomoci autožeriavu, jedi-
ného svojho druhu na Slovensku, osadili pracov-
níci dodávateľskej firmy Eurovia SK, a. s., Košice 
na ložiská spolu 15 mostných nosníkov, z ktorých 
každý meria 27 metrov a váži 26,5 tony. Prevoz 
nadrozmerných nosníkov cez mesto smerom na 
Mier sa zaobišiel bez dopravných kolízií a zau-
jal mnoho zvedavcov, ktorí si túto unikátnu chvíľu 
zvečnili fotografiou.
Práce na stavenisku pokračujú ďalej. Obyvatelia 
dotknutého sídliska by mali rátať s určitými 
obmedzeniami, ktoré výstavba mosta so sebou 
prinesie. „Ide o náročnú stavbu, ktorá na čas ob-
medzí dopravu. Preto by som chcel požiadať o tr-
pezlivosť, toleranciu zo strany obyvateľov. Našou 
snahou je minimalizovať zásah do existujúcich 
ťahov najmä mestskej hromadnej dopravy. Tá 
pôjde po pôvodnej trase, vytvoríme akýsi kori-
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Aj napriek daždivému počasiu bolo všetkých 15 mostných nosníkov 
v priebehu niekoľkých hodín na svojom mieste.

(pokračovanie na 3. strane)

V termíne od 1. júla do 15. augusta 2010 

prebehne samotné hlasovanie o poradí  

jednotlivých navrhnutých divov. 

Oficiálne oznámenie výsledkov ankety 

o „Sedem divov mesta Spišská Nová Ves“ 

sa uskutoční počas podujatia „Dni mesta 

Spišská Nová Ves“ 28. augusta 2010 na 

pódiu pred Redutou.

A N K E TA

Písomné námety je potrebné 

doručiť do 15. júna 2010 

poštou, osobne alebo e-mailom 

na adresy:

Mestský úrad, 

Kancelária primátora, 

Radničné námestie č. 7, 

052 70 Spišská Nová Ves 

e-mail: radnica@mestosnv.sk

súťaž
1. 5

.
8. 5

.
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Bohužiaľ, nebol to prvoaprílový žart, keď sa v ten 
deň mestom krátko po 11.30 hod. ozval rachot 
a následne sirény záchranárskych, policajných 

a hasičských vozidiel. Náhlili sa k železničnej sta-
nici, kde došlo k tragickej nehode. Elektrický ru-
šeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia narazil 
vo vysokej rýchlosti do stojaceho osobného vlaku, 
ktorý premával na trati Poprad-Tatry - Košice. 
V tom čase bolo v rušni šesť osôb. Dvaja muži sa 
práve nachádzali v jeho zadnej časti a tak sa smr-
teľným následkom zrážky vyhli. Menej šťastia však 
mali zvyšní štyria, ktorí v čase nehody boli vpredu 
v kabíne rušňovodiča. Silný náraz kabínu doslova 
zlisoval. Traja (vrátane rušňovodiča) na mieste zo-
mreli a jedného po „vystrihnutí“ z toho mála, čo po 
kabíne ostalo, záchranári okamžite s ťažkými zra-
neniami previezli letecky do košickej nemocnice. 
Šťastím v nešťastí bolo, že v poslednom vagóne 
osobného vlaku, do ktorého rušeň bezprostredne 
narazil, sa nenachádzali v čase zrážky žiadni ces-
tujúci, lebo bol zamknutý. Pri náraze došlo k jeho 
vykoľajeniu jednou osou. Vo zvyšných vagónoch 

osobného vlaku sa ľahšie zranilo 15 ľudí, ktorí boli 
ošetrení priamo na mieste alebo v okolitých nemoc-
niciach. Pozitívne bolo v tejto súvislosti vnímané 
rýchle a účinné nasadenie všetkých záchranár-
skych zložiek, k čomu iste prispelo nedávne veľké 
súčinostné cvičenie.
Rušeň sa podľa očitých svedkov do železničnej 
stanice na obsadenú koľaj vrútil obrovskou rých-
losťou. Prvotné informácie preto ako dôvod havárie 
uvádzali zlyhanie opravovanej elektromagnetickej 
brzdy, ktorú na rušni práve železničiari testovali. 
Zatiaľ však nie je jasné, prečo sa rušeň vlastne oci-
tol na tej istej koľaji ako osobný vlak. A ak sa tak už 
stalo, prečo nespomalil podľa predpisov, ale na-
opak zrýchľoval. Viac svetla do tejto tragédie vne-
sie až oficiálne ukončenie vyšetrovania.
Rodinám obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

Ing. Lucia Kormošová
foto: súkromný archív

Vo veku 70 rokov prišiel primátor Dietz o život pri 
automobilovej nehode počas služobnej cesty  
v Ekvádore. V južnej Amerike bol na základe pove-
renia Technickej univerzity Clausthal, na ktorej tento 
vedec 4 roky pôsobil ako rektor a dlhoročne viedol 
jej Inštitút pre strojníctvo. Podľa nám dostupných 
informácií bola pri nehode ťažko zranená i jeho man-
želka. 
Sústrastnú správu do Clausthal-Zellerfeldu za-
slal v piatok 9. apríla 2010 v mene vedenia mesta 
a všetkých občanov Spišskej Novej Vsi primátor Ján 
Volný. Pamiatku primátora Petra Dietza si minútou 
ticha uctili aj členovia mestskej rady počas svojho 
aprílového zasadnutia.
Ďalšia nečakaná tragická správa zasiahla ráno v so-
botu 10. apríla 2010 celý svet, predovšetkým však 
susedné Poľsko spolu s naším partnerským mestom 
Grójec. Pri veľkom leteckom nešťastí pri ruskom 
meste Smolensk zahynula celá 88-členná štátna 
delegácia Poľska, ktorá smerovala do Ruska pri-

pomenúť si 70. výročie Katyňského masakra. Na 
palube vládneho špeciálu bolo celkovo 96 ľudí, 
nikto neprežil. Medzi obeťami bol aj prezident 
Poľskej republiky Lech Kaczyński s manželkou 
a mnoho vrcholných predstaviteľov Poľska.
Úctu obetiam tejto veľkej tragédie sme vzdali spo-

ločne v nedeľu 18. apríla 2010 v rámci štátneho 
smútku, ktorý vyhlásila Vláda SR v čase od 8.00 
do 17.00 hod. 
Našim nemeckým aj poľským priateľom vyjadrujeme 
hlbokú sústrasť!

Ing. Lucia Kormošová, Kancelária primátora

Prof. Dr. Ing. Peter Dietz 
sa narodil 27. mája 1939 v nemeckom meste Darmstadt, kde vyštudoval Vy-
sokú školu strojnícku a v roku 1971 promoval. V roku 1974 odišiel ako vývojový 
vedúci do strojníckej fabriky Pittler AG v Langen a odtiaľ prišiel v roku 1980 
na Technickú univerzitu (TU) Clausthal. Dlhé roky sa angažoval vo výskume 
a prednášal v oblasti strojníctva na Fritz-Süchtig inštitúte, ktorý aj po jeho od-
chode do dôchodku bol od začiatku až do konca jeho vedeckým domovom, 
tzv. spínacím a riadiacim miestom. Tento inštitút viedol 25 rokov.
V rokoch 1996 - 2000 bol aj rektorom na TU Clausthal. Aj ako 70-ročný sa 

smelo vrhal do modernizácie. V novembri 2006 bol zvolený za primátora mesta Clausthal-Zellerfeld, 
ktoré je naším partnerským mestom od roku 1992.

dor. možno dôjde k čiastočnému obmedzeniu pohybu peších či osobných 
motorových vozidiel, ale ľudí to určite neobmedzí na dlhý čas a výrazne. 
obmedzenia potrvajú v rozmedzí 2 - 3 mesiacov,“ uviedol v tejto súvislosti 
Ing. Jozef Gonda, vedúci odboru výstavby, územného plánovania a dopravy 
Mestského úradu. Ako ďalej dodal, s dodávateľom prebiehajú rokovania 
o skrátení termínu stavby zo septembra na jún 2010.
Rozpočtový náklad celej stavby sa pohybuje na úrovni 1 327 345,50 € (vrá-
tane DPH). K 15. 4. 2010 bolo z tejto sumy preinvestovaných 236 055 €.

Priebeh výstavby:
• 2007 - začiatok príprav na výstavbu; mestské zastupiteľstvo schválilo od-

kúpenie pozemkov a komunikácie okolo OD Kaufland na Duklianskej ulici 
smerom k rieke Hornád; spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
konanie; vydané územné rozhodnutie;

• 2008 - pokračovanie prípravy; spracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie; vydané stavebné povolenie; 

• 2009 - príprava na proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby; 
vybraná spoločnosť Inpro Poprad zabezpečila pre mesto výber zhotoviteľa 

stavby formou užšej súťaže - víťazom sa stala spoločnosť Eurovia SK, a. s., 
Košice s nákladom stavby 1 327 345,50 €; začiatok výstavby 12/2009.

Ing. Lucia Kormošová, foto: autorka

SPRAVODAJSTVO

NOVÝ MOST VO VÝSTAVBE
(dokončenie z 1. strany)

Priestorové riešenie budúceho premostenia s okružnými križovatkami.

NEšťASTIE NA žELEzNIčNEJ STANIcI

SMúTIME S NAšIMI PARTNERSKÝMI MESTAMI

Predveľkonočný štvrtok 1. apríla 2010 sa do histórie nášho mesta zapíše pravdepodobne ako „čierny štvrtok“.

V apríli postihli našich priateľov v Nemecku a Poľsku tragické udalosti. V stredu 7. apríla 2010 tragicky zahynul primátor partnerského mesta 
clausthal-zellerfeld v Nemecku Peter Dietz.
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lISTáReň

	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Pro-
síme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpovede	
tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.		 Ďakujeme!	
 
„vážená redakcia! od priateľov som obdržal 
váš mesačník č. 1/2010. Potešil ma jeho ob-
sah a vyvolal spomienky na mladosť, keďže 
som v tomto meste navštevoval ľudovú školu 
aj gymnázium. Bývali sme na školskej ulici, na-
proti učiteľskému ústavu, vedľa Židovskej sy-
nagógy, ktorá, bohužiaľ, bola zničená. Teší ma, 
že vedúci predstavitelia mesta propagujú his-
tóriu regiónu, ktorá vždy bola zameraná viac-
kultúrne. spiš je klenotnicou pamiatok, oplýva 
prírodnými krásami a vždy tam žili pracovití ľu-
dia. Na povznesení vzdelanosti sa významne 
zaslúžila spišská Nová ves všeobecnými aj od-
bornými školami. Z časopisu vidieť, že mesto 
a kultúrne zariadenia majú styky so zahraničím, 
čo vytvára hrádzu separatizmu a zápecníctvu. 
samozrejme, upútal ma článok ‚Prebieha ob-
nova pamiatok‘, lebo sa v ňom spomína meno 
josefa miglieriniho, kamenárskeho majstra 
z Gánoviec, ktorý bol strýkom môjho starého 
otca. s menom miglierini sa spája kamenár-
ske remeslo nielen na spiši, ale aj tam, kde 
sa spišský travertín v minulosti používal. Ta-
lianski kamenári sú všade vo svete známi svo-
jím fortieľom a ich pričinením sa majstrovstvo 
dostalo aj na slovensko. Zaslúžili sa o to moji 
predkovia. spišský travertín ako stavebný a de-
koratívny materiál možno vidieť v Budapešti, 
viedni, Prahe, Bratislave a pre nás slovákov 
na zvlášť významnom mieste - mohyle gen. mi-
lana rastislava štefánika na Bradle. Pre našu 
rodinu ide nielen o národnú kultúrnu pamiatku, 
ale aj o to, že na jej realizácii sa podieľal Pavol 
miglierini (môj starý otec) ako vedúci skupiny 
kamenárov zo spiša. architekt jurkovič vybral 
travertín z Dreveníka preto, lebo ide o dekora-
tívny, času vzdorný materiál, a talianskych ka-
menárov, ktorí vedeli stvárniť jeho predstavu... 
v súvislosti s našimi talianskymi koreňmi  
chcem poukázať, že aj keď sa cítime slovákmi, 
rešpektujeme inonárodné vzťahy. Prajem vám 
veľa úspechov vo vašom úsilí informovať obča-
nov o dianí v meste, podporovať turistický ruch 
a vytvárať kultúrne mosty medzi ľuďmi.“

Ing. aristid miglierini, Bratislava

„Z akého dôvodu dochádza v súčasnosti k po-
merne rozsiahlemu výrubu stromov a krovín 
na svahu nad riekou Hornád pod sídliskom 
Tarča?“

anonym, e-mail, 16. 3. 2010
 
Uvedený výrub drevín sa realizuje firmou Výcho-
doslovenská energetika (VSE) Košice na základe 
ich oznámenia Mestu SNV ako správcovi verej-
nej zelene na území mesta. Výrubom je realizo-
vaný nevyhnutný orez a výrub drevín v zmysle 
zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov. Podľa tohto zá-
kona energetické zariadenia musia mať v zá-
ujme zabezpečenia bezpečnosti a zdravia od 
miesta, kde sa nachádzajú, zachované presne 
vymedzené odstupové vzdialenosti, tzv. ochranné 
pásma energetických zariadení. Vzhľadom na to, 
že existujúca zeleň v tejto lokalite zasahovala do 
tohto ochranného pásma, bol zo strany VSE Ko-

šice realizovaný tento výrub drevín.
Ing. Iveta Krajňáková, 

referát stavebného poriadku, Msú 

„Cez víkend som sa po dlhom čase, čo občas 
chodím domov, dostal do centra mesta a ‚zau-
jal‘ ma pozemok, kde sa kedysi mala stavať Billa, 
oproti polícii. je dosť nepekne zarastený buri-
nou a vizuálne dosť nepekný na pohľad. Nebolo 
alebo nie je možné zaviazať investora, ktorý tam 
chcel stavať, aby ten pozemok udržiaval v stave 
aspoň trochu adekvátnom na takmer centrum 
mesta? alebo sa tam plánuje nejaká výstavba 
v blízkej dobe?“

anonym, e-mail, 23. 3. 2010
 
Veríme, že výstavba obchodného zariadenia 
bude čoskoro realitou. Oddelenie komunálneho 
servisu, ktoré má v kompetencii okrem iného aj 
starostlivosť o verejnú zeleň, vyzvalo majiteľa po-
zemku, aby ho udržiaval v náležitom stave. Pred-
pokladám, že výsledok ich konania sa čoskoro 
prejaví i priamo na uvoľnenej ploche.

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

„máme chatu v záhradkárskej osade červený 
jarok. Prístupová cesta cez rómsku osadu na 
moste a aj za mostom je v dezolátnom stave, 
tak preto chcem vedieť, či sa s tým niečo bude 
robiť alebo nie.“ 

Tomáš šefčík, e-mail, 28. 3. 2010

Časť komunikácie vedúcej na Lesnú ulicu, vrátane 
mosta, opravíme pri realizácii vysprávok v apríli, 
máji t. r. Pokračovanie cesty k ZO Červený jarok je 
účelová komunikácia, ktorá nie je v správe Mesta 
SNV.

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

„Chcel by som požiadať kompetentných mesta 
o informáciu k oC Tulip. keďže ide o stavbu 
v katastri mesta, určite viete podať informáciu, 
v akom štádiu je tento projekt. Bude sa realizo-
vať - začne sa s jeho výstavbou?“ 

anonym, e-mail, 28. 3. 2010
 
Na súkromnú investíciu Tulip je vydané právo-
platné územné rozhodnutie. Z môjho pohľadu ve-
rím, že sa s výstavbou začne. Investori doposiaľ 
robia všetky kroky pre to. Nejde však o investičnú 
akciu Mesta SNV a tak presnejšie vyjadrenie Vám 
môže poskytnúť len zástupca investora. Z mojej 
pozície, žiaľ, viac informácií v tejto chvíli nemám.

Ing. arch. Teodor štubňa, 
vedúci odd. územ. plán. 
a staveb. poriadku, Msú 

„Nedalo by sa z toho prázdneho priestoru oproti 
polícii urobiť napr. trojpodlažné parkovisko? 
vzniklo by dostatok parkovacích miest v strede 
mesta.“ 

anonym, e-mail, 30. 3. 2010
 
Ak myslíte voľnú plochu pripravenú na výstavbu 
obchodného zariadenia, tak tento pozemok nie 
je v majetku Mesta SNV. Nápad s viacpodlažným 
parkoviskom je iste dobrý, ale na stavby takého 
charakteru nám chýba solventný investor.

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

„Prosím vás o informáciu ohľadom diaľničného 
privádzača le - sNv. Na stránke Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti som sa dočítal, že sa má 
realizovať v dvoch etapách, časť do sNv s pred-
pokladaným začiatkom 10/2013. ostali pôvodne 
navrhované parametre privádzača zachované 
alebo sa zmenili?“

anonym, e-mail, 14. 4. 2010

Podľa nám dostupných informácií sa parametre ne-
zmenili. Ing. arch. Teodor štubňa, 

vedúci odd. územ. plán. 
a staveb. poriadku, Msú 

 „Dočítala som sa, že mesto aj v čase hospo-
dárskej krízy za minulý rok dobre hospodárilo 
a zostatok 656 tis. € môže byť využitý na inves-
tičné akcie. Zaujímalo by ma, či sa počíta s no-
vými, resp. opravou chodníkov na Gorazdovej ul., 
ktorá patrí do centra mesta a pamiatkovej zóny. 
sú v dosť dezolátnom stave.“

eva muchová, e-mail, 15. 4. 2010

Dá sa súhlasiť s Vaším názorom na zlý stav chodníkov 
v tejto časti rozšíreného centra mesta. V priebehu 
posledných 5-tich rokov sme viackrát rokovali so 
správcami bytových domov v tejto lokalite o potrebe 
komplexného doriešenia problematiky opráv verej-
ných plôch (chodníkov). Pre vysvetlenie uvádzame, 
že zlý stav chodníkov je spôsobený zlým technic-
kým stavom vodovodných a kanalizačných prípojok, 
ktoré patria do majetku jednotlivých bytových do-
mov. Kým sa neodstránia poruchy na „prípojkách“, 
t. j. hlavnej príčiny poškodzovania chodníkov, nemá 
zmysel investovať do chodníkov. V tejto veci očaká-
vame ústretovosť od správcov bytového fondu.

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

„Nedá mi sa neopýtať pracovníkov mesta, či úsek 
pri mPC mienia nejako do budúcnosti riešiť, veď 
celý okruh v spišskej Novej vsi je v katastrofál-
nom stave. Cesta pri hoteli metropol, vjazd mot. 
vozidiel k zadnému vstupu na zákrute je v dezolát-
nom stave, nedá sa tam prejsť autom. Poprosím 
vás o vyjadrenie, kedy sa to bude opravovať alebo 
či to vôbec opravíte.“

anonym, e-mail, 15. 4. 2010

Vaša výhrada voči technickému stavu komunikácie 
na Mlynskej ulici je oprávnená. Komunikácia okolo 
MPC je v majetku Košického samosprávneho kraja 
(KSK) a v správe Správy ciest KSK, teda nie v ma-
jetku Mesta SNV. Z tohto dôvodu nemôžeme aktív-
nejšie vstúpiť do zlepšenia jej technického stavu. 
Správca komunikácie iste vie o stave tejto komuni-
kácie a podľa svojich možností prijme i primerané 
opatrenia.
Pre informáciu uvádzame i ostatné komunikácie 
v správe Košického samosprávneho kraja:
• komunikácia III. triedy č. III/5365: Markušovská, 

Letná, Duklianska ul.
• komunikácia III. triedy č. III/53610: Mlynská, Tep-

ličská ul.
• komunikácia II. triedy č. II/533: Školská, Gor-

kého, Elektrárenská a Radlinského ul.
Cesta k zadnému traktu k Hotelu Metropol je úče-
lová komunikácia v správe Hotela Metropol. Udr-
žiavanie tejto komunikácie v zimných a letných 
mesiacoch nie je v kompetencii Mesta SNV.

Ing. Jozef Gonda, vedúci odb. výstavby, 
územ. plán. a dopravy, Msú
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OZ činnosti PZ SR v SNV
1. 4. 2010 Policajný zbor SR v SNV vykonával opatre-
nia k zabezpečeniu železničného nešťastia v priesto-
roch Železničnej stanice, pri ktorom prišli o život traja 
ľudia. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre 
zločin všeobecného ohrozenia v zmysle § 285 ods.  
1 a 4 Trestného zákona. Príčiny nešťastia a miera za-
vinenia sú predmetom vyšetrovania.

Policajný zbor SR začal trestné stíhanie vo veci preči-
nu neoprávneného používania cudzieho motorového 
vozidla, ku ktorému došlo 5. 4. 2010 na Hutníckej ul. 
Páchateľ bez povolenia lízingovej spoločnosti užíval 
vozidlo zn. Ford Escort s evid. č. Bratislavy, s kto-
rým narazil do zábradlia mostu a poškodené vozidlo 
odparkoval v Smižanoch. Spôsobil škodu vo výške 
1 000 €. Po zabezpečení kompletných vyčíslení škôd 
a ďalších skutočností bude vznesené obvinenie kon-
krétnej osobe, ktorá jazdila s vozidlom pod vplyvom 
alkoholu.

15. 4. 2010 Obvodné odd. PZ SR v SNV vznieslo 
obvinenie pre prečin nedovolenej výroby a držania 
omamných a psychotropných látok 19-roč. Róbertovi 
a 18-roč. Tomášovi, ktorí si ešte dňa 15. 2. 2010 za-
kúpili 0,25 g sušiny rastliny konope, ktorá je v zmysle 
zákona č. 139/1998 Z. z. zaradená do kategórie za-
kázaných látok, a túto spoločne fajčili na futbalovom 
ihrisku základnej školy v SNV. Vznesenie obvinenia 
bolo realizované po kriminalisticko-expertíznom skú-
maní omamnej látky.

15. 4. 2010 bolo vznesené obvinenie aj 36-roč. žene 
z Vilčurne pre prečin podvodu, ktorého sa dopusti-
la tak, že zamlčala skutočnosti, ktoré bola povinná 
oznámiť Úradu práce, soc. vecí a rodiny, čím zaprí-
činila neodôvodnené vyplácanie dávok a spôsobila 
škodu vo výške 1 872 €.

V priebehu apríla došlo v SNV ku krádeži vlámaním 
do štyroch rodinných domov na Ul. Odborárov, Va-
janského ul. (2 x) a na Orlej ul., kde páchateľ ukradol 
notebooky, mobilné telefóny a šperky zo žltého kovu. 
Kriminálna polícia predviedla v tejto súvislosti na Ob-
vodné oddelenie PZ SR 18-roč. Róberta z Vilčurne, 
ktorému uvedené skutky boli preukázané a bolo mu 
vznesené obvinenie pre krádeže vlámaním. Do uzá-
vierky Ička ešte o väzobnom riešení menovaného 
rozhodnuté nebolo.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 9. 4. do  
18. 4. 2010 na Košiarnom briežku v rekreačnej ob-
lasti vylomil dreváreň pri chate, z ktorej ukradol rôzne 
elektrické náradie - strunovú kosačku Bosch, elek-
trickú kosačku MTD, vysávač Electrolux, elektrickú 
reťazovú pílu Elektrolux, čím pre poškodeného spô-
sobil škodu vo výške cca 340 €. 

Taktiež neznámy páchateľ 17. 4. 2010 v čase od 
21.50 do 22.45 hod. vykradol vozidlo Škoda Octa-
via s evid. č. Popradu, ktoré bolo odparkované na 
sídl. Mier na Ul. J. Matušku. Ukradol z neho airbag, 
panel s budíkmi a riadiacu jednotku. Poškodenému 
spôsobil škodu vo výške 683 €.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 31. 3. 2010 o 15.30 hod. na Šte-
fánikovom námestí nepovolený predaj veľkonočných 
košíkov - bez akýchkoľvek povolení, ktorého sa do-
pustil 40-roč. Peter B. zo Spišského Štvrtku. Predaj 
bol pozastavený, vec ukončená v blokovom konaní.

10. 4. 2010 o 3.20 hod. riešili hliadky MsP na území 
mesta zistený priestupok, ktorého sa nerešpektova-
ním ustanovení Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke dopustil 20-roč. Peter K. zo SNV tým, že pod 
vplyvom alkoholu viedol osobné motorové vozidlo po 
Zimnej, Rázusovej, Elektrárenskej ul., po Štefániko-
vom námestí a Duklianskej ul., kde ho hliadka MsP 
zastavila a privolaná hliadka PZ SR zistila v jeho dychu 
1,5 promile alkoholu. Vec odovzdaná PZ SR na ďalšiu 
realizáciu.

Na základe telef. oznámenia 13. 4. 2010 o 20.20 
hod. našla hliadka MsP na Hutníckej ul. pred nákup-
ným centrom na chodníku ležať 13-roč. Jozefínu K. 
zo Smižian, ktorá nereagovala na vonkajšie podnety, 

ťAžBA JE OBMEDzENÁ NA KALAMITu

Určite k tomu prispeli dva faktory - nástup globálnej 
ekonomickej krízy a mohutný nárast kalamity podkôr-
ného hmyzu v smrečinách. Tieto dva faktory silne naru-
šili hospodárenie nielen v Lesoch mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o., ale aj v smrečinách na celom Slovensku, 
čo sa prejavilo najmä znížením predajných cien dreva 
a problémami pri jeho predaji.

Kalamita podkôrného hmyzu v smrečinách zní-
žila aj kvalitu vyťaženého dreva. Smrekový les v dô-
sledku súčasnej podkôrnikovej kalamity odumiera na 
veľkých plochách v priebehu 1 - 2 rokov po napadnutí. 
Negatívne na Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
vplýva aj zákon o ochrane prírody, ktorý zakazuje 
zásahy do takto odumierajúcich stromov v oblasti 
Prírodnej rezervácie Muráň s 5. stupňom ochrany. 
Stáva sa tak zdrojom hmyzích škodcov, ktorí sa rozši-
rujú do okolitých lesov. 
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., majú schvá-
lený Lesný hospodársky plán, ktorý predpisuje miesto 
a množstvo ťažby dreva. Z dôvodu hynutia smreka 
Lesný hospodársky plán sa stal bezpredmetný 
a v našich lesoch sme v roku 2009 museli vyťažiť až  
117 237 m3 náhodnej ťažby.
V súčasnosti sa ťažba obmedzuje len na likvidá-
ciu kalamity.
Jedinou záchranou lesov mesta je zmena drevino-
vého zloženia s podporou listnatých drevín. Je to 
však práca na desaťročia.

Ing. Milan Sakmáry, riaditeľ spoločnosti
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

Lesnícke roky 2009 a 2010 považujeme za najťažšie od založenia spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Nová Ves. 

BLIžšIE K OBčANOM...?
Začiatkom februára 2010 sa v budove Mestského 
úradu v Spišskej Novej Vsi uvoľnili priestory po tom, 
čo sa Daňový úrad Spišská Nová Ves vrátil do svojej 
zrekonštruovanej budovy na Ul. J. Fabiniho. Mesto ne-
váhalo a voľné kancelárske priestory na Štefánikovom 
námestí ihneď ponúklo niektorým inštitúciám sídlia-
cim v našom meste. A to za symbolickú výšku nájmu 
1 €/rok!
Na ponuku pozitívne reagoval Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová 
Ves, doposiaľ sídliaci na Markušovskej ceste. Obsadiť 
by mal v blízkej budúcnosti priestory na 3. poschodí.
Naopak, možnosť byť bližšie k občanom, mať v su-
sedstve stavebné úrady, mestský úrad, zdravotné 
poisťovne, banky a iné inštitúcie dôležité pri výkone 

činnosti, dopravné uzly, ale aj dostatok parkovacích 
miest pre svojich zamestnancov a občanov, a to všetko 
za symbolické náklady, neoslovila Katastrálny úrad 
v Košiciach. Na Správu katastra Spišská Nová Ves tak 
budú musieť naši občania aj naďalej chodiť na opačný 
koniec mesta na Markušovskú cestu.
Hoci je v záujme Mesta Spišská Nová Ves sústreďovať 
úrady a prevádzky s podobnou náplňou činnosti do 
väčších celkov (ideálne v centre mesta) z dôvodov jed-
noduchšej vzájomnej spolupráce a komunikácie me-
dzi jednotlivými subjektmi a občanmi, musíme smutne 
konštatovať, že nie všetky inštitúcie chcú naozaj byť 
bližšie k občanom...

Ing. Peter Petko, prednosta
Mestský úrad Spišská Nová Ves

uSKuTOčNIA SA PREVENTíVNE 
PROTIPOžIARNE KONTROLy
Od mája 2010 budú vykonávané preventívne pro-
tipožiarne kontroly v zmysle Zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 4/2005 - Požiarneho poriadku 
Mesta Spišská Nová Ves:
• v rodinných domoch a obytných domoch okrem by-

tov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní 
fyzických osôb (na povalách, v suterénnych a piv-
ničných priestoroch, hospodárskych budovách, ga-
rážach, dielňach a pod.) na uliciach: Hurbanova, 
F. urbánka, Tajovského, Palárikova, zábor-
ského, Tehelná, R. Jašíka, Potočná, S. Tomá-
šika, Lesná, Borodáčova, Kamenný obrázok, 
F. Hečku, Vyšný Hámor, I. Stodolu, Ing. Rojko-
viča, Duklianska, Nad Medzou, Borovského, 
Medza, chrapčiakova, Pri Vyšnej Hati;

• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb  
- podnikateľov sídliacich na uliciach: Letná, čsl. ar-
mády, Mlynská, I. Krasku, Brusník, zábojského, 
Drevárska, Rybárska, zvonárska.

Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany mesta, ktorí sa na požiadanie pred 

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

Peter Klein
referát požiarnej ochrany, MsÚ
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„bohatšími“ organizáciami sa v našom meste 
uskutočňujú i akcie, ktoré sú možno viac v úzadí, 
neupozorňujú na seba veľkoleposťou, no tiež sa 
venujú občanom, ktorí ovplyvňujú svojou prácou, 
postojmi, záujmami svoje okolie. Jednou z ta-
kýchto akcií bolo stretnutie s učiteľkou a po-
etkou PaedDr. Natašou Rusnákovou 23. 2. 
v Galérii umelcov Spiša, ktoré pripravil Miestny 
odbor Matice slovenskej. Hudobné čísla žiačok 
ZUŠ za klavírneho doprovodu predeľovali poetic-
ké vstupy z výberu citlivých básní autorky, ktoré 
predniesli členovia DS Hviezdoslav. Životopis 
poetky umelecky spracoval a predniesol PaedDr. 
Štefan Šimko.

Od 15. do 26. 3. vycestovalo do zahrani-
čia ďalších 6 žiakov Spojenej školy SNV so 
sprievodom v rámci druhého turnusu projektu 
k programu Leonardo da Vinci. Absolvovali od-
bornú stáž v cvičnej firme Kumulus Bettenpa-
radies, GmbH, v nemeckom meste Chemnitz. 
Pracovali v kancelárii, odskúšali a zdokonalili sa 
v práci s kancelárskou a výpočtovou technikou, 
v personálnej agende, vybavovaní objednávok, 
tvorbe katalógu. Ďalšia trojica študentov zase ab-
solvovala stáž v partnerskom Havlíčkovom Bro-
de (ČR). Praxovali v tamojších firmách Tiskárny, 
Měšťanský pivovar a Technické služby města, 
kde sa zoznámili s agendou v administratíve a vy-
skúšali si účtovanie faktúr. Študenti počas stáží 
absolvovali množstvo exkurzií. Kde všade boli 
a čo videli, sa dozviete na www.spisskanovaves.
eu - sekcia Občan - Školstvo - Z činnosti škôl - 
Stredné školy.

V sobotu 20. 3. Stredná odborná škola na Marku-
šovskej ceste už po 15. krát zorganizovala Súťaž 
v účesovej tvorbe žiakov učebného odboru 
kaderník. V Redute svoju šikovnosť a kreativitu 
predstavilo vyše 120 študentov zo SNV a Popra-
du. Vytvorené vlasové kreácie hodnotili špičkoví 
kaderníci a vizážisti ako napr. Branislav Gröhling. 

V Trangousovom dome (býv. SPŠ geol.-ban.) sa 
20. 3. uskutočnil 3. ročník prehliadky talentov 
tatranského evanjelického seniorátu „Talent-
fest 2010“. Témou prehliadky talentov pre bib-
lické zamyslenia a umelecký prejav bol verš 1.Pt 
1,16: „Buďte svätí, lebo aj ja som svätý“. Mladé 
talenty sa mali možnosť predstaviť v kategóriách: 
hudba, divadlo a tanec, film a fotografia, výtvarné 
umenie.

O tom, že voda je vzácnou tekutinou, už v dnešnej 
dobe nik nepochybuje. Jej zásoby sú vyčerpateľ-
né a rýchlo sa míňajú. Školáci zo zš na Lipovej 
ul. už po štvrtý raz zorganizovali pri príležitosti 
Svetového dňa vody (22. 3.) predajnú zbierku 
„Kvapka pre strom života“. V priestoroch ško-
ly mali všetci možnosť zakúpiť si pohár či fľašu 
minerálky a tým finančne prispieť na dokúpenie 
okrasných rastlín a kríkov. Tie budú vysadené 
v areáli školy a žiaci sa o ne budú starať. Zbierka 
sa vydarila, žiaci ochotne prispeli na dobrú vec. 
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O nemala vonkajšie známky zranenia a bolo z nej cítiť 
alkohol. Hliadka jej poskytla prvú pomoc a následne 
ju odovzdala privolanej RZP. Nakoľko išlo o maloletú 
osobu, o jej stave a umiestnení bol vyrozumený zá-
konný zástupca. Zdravotnícky personál bol poučený 
o povinnosti vykonať oznamovaciu povinnosť voči 
Obci Smižany v zmysle zákona č. 214/2009, pokiaľ 
bude u maloletej vyšetrením zistený alkohol alebo iná 
návyková látka.

17. 4. 2010 od 15.00 do 17.30 hod. zabezpečovali 
hliadky MsP v súčinnosti s hliadkami PZ SR verejný 
poriadok na Štefánikovom námestí v okolí Domu kul-
túry počas a po ukončení stretnutia, ktoré usporiadali 
prívrženci OZ Slovenská pospolitosť a Ľudovej strany 
Naše Slovensko. Na mieste sa zhromaždilo asi 200 
ľudí. Do akcie bol nasadený väčší počet policajných 
síl a prostriedkov. Stretnutie prebehlo bez narušenia 
verejného poriadku. 

MLADÝ VIOLONčELISTA 
SLOVENSKA 2010 - HLAVNÁ cENA!
V dňoch 26. a 27. 3. 2010 sa žiaci ZUŠ v Spiš-
skej Novej Vsi zúčastnili celoslovenskej violon-
čelovej súťaže „Mladý violončelista Slovenska 
2010“ v Kežmarku. Školu reprezentovali žiaci 
Filip Halečka - 4. roč. a Dominika Kalafutová -  
5. roč. z triedy p. uč. A. Motulkovej. Predsedom po-
roty bol už tradične hudobný skladateľ Milan Novák 
a ďalej v porote okrem pedagógov ZUŠ rozhodovali 
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. a Mgr. Krzy-
sztof Miescyslaw Krawscyk z Poľska. 
Po veľmi peknom výkone získali Filip Halečka  
2. miesto a Dominika Kalafutová 1. miesto v III. ka-
tegórii. Veľmi milým prekvapením bola hlavná cena naj-
lepšiemu violončelistovi súťaže od sponzorskej firmy 
Strunal, ktorou bolo violončelo. Túto hlavnú cenu za 
najlepší výkon získala naša Dominika Kalafutová. 

Nesmie sa zabudnúť ani na klavírny sprievod p. uč.  
Ľ. Gábikovej, ktorá svojím výkonom tiež umocnila 
naše víťazstvo.  ZUŠ

10:00 Začiatok nonstop benefi čného behu na páse
10:05 Reprodukovaná hudba, moderátorské vstupy, 
 rozhovory, informácie pre verejnosť
11:00 ŠTART - nesúťažný beh pre verejnosť
12:00 Vystúpenie talentovaných detí 
 z detských domovov
14:00 Prezentácia prihlásených účastníkov   
 súťažného večerného behu
14:15 Vystúpenie hudobnej skupiny Dilemma
15:00 ŠTART - súťažné mládežnícke kategórie
16:00 Vystúpenie hudobnej skupiny Heľenine oči
16:40 Prezentácia osobností, rozhovory, 
 autogramiáda
17:00 ŠTART - súťažné hlavné kategórie
17:05 Vyhlasovanie víťazov mládežníckych kategórií
17:30 Dobeh prvých účastníkov hlavnej kategórie 
 do cieľa
17:45 Tombola pre všetkých účastníkov 
 VSE CITY RUN - VEČERNÉHO BEHU 
18:00 Ukončenie maratónu na bežeckom páse 
 a vyhlásenie výsledkov
18:05 Odovzdanie charitatívneho daru
18:10  Záverečný koncert podujatia 
18:30 Vyhlásenie víťazov hlavných kategórií 
 a záver podujatia

  9:00 Krúťme pesničkou svet - program CVČ Adam SNV          
10:00 O siedmych kozliatkach - príbeh o nezbedných  
 bračekoch, ktorí neustále vystrkujú rožky  
10:00 Znovuotvorenie detského dopravného ihriska
  - súťaže pre deti                                                                       
13:00 Do spevu a do tanca - program ZUŠ SNV                                                                     
15:00   Kúzelník Melies - magic show pre deti i dospelých
16:00 Cisárove nové šaty - rozprávka H. Ch. Andersena  
 v podaní divadla CLIPPERTON Banská Bystrica
18:00   KRISTINA - víťazka Eurosong 2010 

14:00 Peter Cmorik * Laci Strike * Funkiez
• skvelé dynamické ukážky práce príslušníkov Ozbrojených 

síl SR, Vojenskej polície SR, Policajného zboru SR,    
Hasičského a záchranného zboru SR

• statické ukážky výzbroje a výstroja Ozbrojených zborov SR
• práca členov Slovenského Červeného kríža
• stredoveké súboje medzi vojakmi a zbojníkmi

4. 6. 2010

5. 6. 2010

MESTO DEŤOM

DEŇ S OZBROJENÝMI SILAMI 
A ZBORMI SR

www.spisskanovaves.eu
www.cityrun.sk

Park pri Redute, Spišská Nová Ves
MESTO PLNÉ DETÍ

VSE CITY RUN Spišská Nová Ves
2. 6. 2010
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YA navyše v ten deň vymenili sladké malinovky za 
zdraviu prospešnejšiu minerálnu vodu.

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v tomto 
roku už 11. ročník celoslovenskej akcie „Týždeň 
slovenských knižníc“ (22. - 28. 3.), ktorý sa niesol 
v duchu motta: „Knižnice pre všetkých“. Do akcie 
sa zapojila aj naša Spišská knižnica. Premiérovo 
zorganizovala čitateľský maratón, určený pre 
žiakov základných škôl. Pozvaní boli všetci víťazi 
školských kôl Hviezdoslavovho Kubína. Pozvanie 
knižnice prijali ZŠ Nejedlého, ZŠ Nad Medzou 
a ZŠ Levočská. Školáci postupne predniesli úryv-
ky zo svojich najobľúbenejších kníh.

23. 3. sa v zasadačke Mestského úradu na Šte-
fánikovom nám. konalo verejné prerokovanie 
zmien a doplnkov územného plánu mesta 
SNV s občanmi, dotknutými inštitúciami a štát-
nymi orgánmi. Najzákladnejšími bodmi rokovania 
boli zámery Spišský raj, Modernizácia železnič-
nej trate a Juhovýchodný obchvat mesta.

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska v SNV 23. 3. v Galérii umel-
cov Spiša zorganizovalo 4. ročník Stretnutia 
s umeleckým slovom. Aktívnou účasťou sa na 
umeleckom čítaní poézie a prózy prezentovalo 
12 recitátorov z Klubu dôchodcov Lipa, Klubu 
Komenský, ZO JDS Krompachy, Spiš. N. Ves, 
Harichovce, Markušovce a okolo 40 posluchá-
čov. Hudobné predely realizovali študenti ZUŠ. 
V programe sa predstavil autor žijúci na Spiši 
PaedDr. Štefan Šimko. Ukážky z jeho básnickej 
i prozaickej tvorby priblížili členovia Divadelné-
ho súboru Hviezdoslav. Prítomný autor prisľúbil 
pomoc pri „Tvorivom písaní seniorov“. Seniori si 
zároveň pripomenuli poslanie Roka kresťanskej 
kultúry a osobnosti slovenskej poézie. 

V utorok 30. 3. Miestny odbor Matice slovenskej 
v SNV zorganizoval ďalšiu prednášku v rámci 
cyklu stretnutí pri príležitosti 90. výročia svojho 
založenia a 20. výročia Domu Matice sloven-
skej. PhDr. Ružena Kormošová v prednáške 
na tému „Spolky na Spiši - Osobnosť Matice 
slovenskej Neitus Vollay“ predstavila rodinu 
Vollayovcov, ktorá v minulosti významne zasiahla 
do kultúrno-spoločenského života nášho mesta. 
Kým starší z bratov Elemír Vollay sa podieľal napr. 
na budovaní československej správy po r. 1918 
v meste a na Spiši a v r. 1920 - 1922 bol aj rich-
tárom SNV, jeho mladší brat Neitus bol členom 
správneho výboru mesta, riaditeľom Štátnej ľu-
dovej školy v SNV, spolupredsedom Štefánikovej 
besedy, ale aj prvým predsedom Miestneho od-
boru Matice slovenskej. Prednáška sa konala pre 
širokú verejnosť v Múzeu Spiša a tiež v aule SPŠ 
strojníckej, kam zavítala stovka stredoškolákov.

Od 1. 4. je novým okresným riaditeľom 
Hasičského a záchranného zboru v SNV 
kpt. Mgr. Martin Vozár. Vo funkcii nahradil 
plk. Ing. Vladimíra Buca, ktorý odišiel do výslu-
hového dôchodku.

Na najväčší kresťanský sviatok - Veľký piatok  
(2. 4.) prešiel naším mestom už tradične pašiový 
ekumenický sprievod. Zúčastnilo sa ho i na-
priek neprajnému počasiu opäť o čosi viac veria-
cich ako vlani. Tesne pred veľkonočnými sviatka-
mi týmto spôsobom evanjelici, rímskokatolíci aj 
gréckokatolíci prejavili svoju vieru, ale i toleranciu 
voči veriacim iných cirkví.

Nepochopiteľným spôsobom sa v apríli zba-
vil neznámy majiteľ svojho štvornohého „naj-
lepšieho priateľa“. Malú čiernu fenku kríženca 
našiel 8-ročný školák na sídlisku Mier v jednej 
z nádob na komunálny odpad. Ľudská necitlivosť 
niekedy naozaj nepozná hraníc... Dobrí ľudia sa 
však tiež ešte nájdu. O opusteného psíka sa po-
starali p. Eva Celecová a p. Vladimíra Sojáková. 
Dnes môžeme s radosťou konštatovať, že fenka 
už má nových láskavých majiteľov - rodinu Katov-
cov z Ferčekoviec a aj nové meno „Dada“.

SPRAVODAJSTVO, POZVáNky

MLÁDEž SI zMERALA SILy 
VO VEDOMOSTIAcH
MATICA SlOVeNSká NA SPIŠI
Miestny odbor Matice slovenskej v Spiš. N. Vsi zorga-
nizoval v apríli 3. ročník vedomostnej súťaže „Ma-
tica slovenská na Spiši“ pre študentov stredných 
škôl. Najlepšie umiestnenia dosiahli študenti SOš 
drevárskej. Uskutočnilo sa i vyhodnotenie literárno-
výtvarnej súťaže „Poslanie Matice slovenskej pre 
budúcnosť“. Ocenení boli študenti š. Demočko 
(Gymnázium Školská), M. Pižem (Hotelová akadémia) 
a P. Petráš (SPŠ strojnícka). Za výtvarné práce boli 
ocenení L. Meleg a Ľ. Dirga.
Pre základné školy bol určený 4. ročník vedo-
mostnej súťaže „Naše mesto“, motivovaný Rokom 
kresťanskej kultúry, Spolkami na Spiši a 90. výročím 

založenia MO MS v SNV. V mestskom kole sa najviac 
darilo žiakom zš z. Nejedlého a zš sv. cyrila a Me-
toda.
Pre zaujímavosť uvádzame ukážky z tvorby súťažia-
cich:
Sš: keď stará mať nosí vodu,
spomína na chvíle zrodu,
zrodu syna, svojho kraja,
nášho slovenského raja.
zš: Iglov je to, čo máme,
s radosťou ho spoznávame.
strelecký spolok aj hospodársky,
to je život veľmi vzácny.

Mgr. J. Prochotská, MO MS v SNV

Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Nová Ves pozýva

na Deň MIlANA RASTISlAVA ŠTeFáNIkA
2. 5. 2010 (nedeľa) o 9.00 hod., evanjelický kostol 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

Realizované v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. Spišská Nová Ves, 
Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom, Mestom Spišská Nová Ves,  
PhDr. Ruženou Kormošovou a Mgr. Dagmarou Juráškovou z Gymnázia Školská 7, 

Základnou umeleckou školou a zmiešaným speváckym zborom Chorus Iglovia.

„Poézia je pravda v sviatočných šatách.“ j. roux

STReTNUTIe S ĽÚBOSTNOU POÉZIOU SlOVeNSkÝCH AUTOROV
24. 5. 2010 (pondelok) o 15.30 hod., Spišská knižnica
Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi.

Prezentácia projektu BUDkáČIk A DUBkáČIk 
JOZeFA CÍGeRA HRONSkÉHO

1. 6. 2010 (utorok) o 10.00 hod., Galéria umelcov Spiša
Určené pre deti materských škôl mesta. Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou, 

Galériou umelcov Spiša, Divadelným súborom Hviezdoslav 
a Správou školských zariadení mesta Spišská Nová Ves.

Pri príležitosti Roka J. C. Hronského - 50. výročie úmrtia autora 
a 90. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej.

6. ROČNÍk leTNeJ ŽURNAlISTICkeJ ŠkOly 2010
HAVlÍČkůV BROD
15. - 22. 8. 2010

uzávierka prihlášok: 31. 5. 2010 
Informácie a prihlášky: Centrum Vysočina, o. p. s., B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod 

web: www.centrumvysocina.cz • e-mail: centrumvysocina@centrum.cz  
Eurotel: +420 724 767 164 (M. Pilař), e-mail: milan.pilarhb@centrum.cz 

Hlavnou témou budú česko-rakúske vzťahy v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

DEň učITEĽOV 2010
„vysoko si vážime prácu, ktorej sa venujete. uve-
domujeme si, že čas učiteľa nie je len čas strávený 
v škole. Patrí doň sebavzdelávanie, spolupodieľanie 
sa na projektoch školy, mesta. uvedomujeme si širší 
dosah vášho pôsobenia. Nároky spoločnosti sú ná-
rokmi a požiadavkami na vás, úspechy spoločnosti 
sú aj úspechmi a výsledkom vašej práce,“ týmito slo-
vami sa prítomným v rámci osláv Dňa učiteľov prihovo-
ril primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 25. marca 
v koncertnej sieni Reduty.
Následne si 57 pracovníčok a pracovníkov školstva 
prevzalo plaketu J. A. Komenského a finančnú od-
menu z rúk predstaviteľov mesta. Boli ocenení v ka-
tegóriách: 

• za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania 
detí a mládeže,

• za prácu v oblasti riadenia a výsledky dosiahnuté v ob-
lasti školstva,

• za vynikajúce výsledky a úspechy vo výchovno-vzde-
lávacej práci,

• za prínos a prácu v prospech školy.
V ten istý deň si Malú medailu sv. Gorazda prevzala 
Mgr. Viera Kočišová od ministra školstva na návrh zria-
ďovateľa za dlhoročné pôsobenie v školských službách, 
prínos k rozvoju regionálneho školstva, zavádzanie 
inovatívnych metód, humánny a humanistický prístup 
a jeho vnášanie do školskej klímy.

-š.š-
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Y Ďalší zvierací nález so šťastným koncom zazna-

menali pracovníci Stanice pre odchyt túlavých 
zvierat, ktorí na Zámočníckej ulici našli fretku. 
Keďže s takýmto zvieratkom skúsenosti nemajú 
a nemali preň na stanici ani vhodné podmienky, 
oslovili s prosbou o pomoc ZOO. Tu sa informá-
cii o nájdenej fretke ohromne potešili, pretože to 
bola „nezbednica“, ktorá im asi pred mesiacom 
ušla. Fretka je jednou z páru, ktorý ZOO dostala 
do daru, ale zatiaľ nepatrí oficiálne medzi vysta-
vované zvieratá.

Ani tento rok nezabudli pracovníci Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v SNV na Svetový 
deň zdravia (7. 4.). Poradenstvo a skríningové 
vyšetrenia cholesterolu, krvného tlaku či obsahu 
tuku v tele poskytovali počas piatich hodín úplne 
bezplatne v Supermarkete Coop - Terno.

V piatok 9. 4. chodbami zš ul. Ing. Kožucha 
znel veselý spev žiakov, ktorí spievali hymnu Zele-
nej školy. To sa žiaci ekologického krúžku snažili 
svojím poučným eko divadielkom „zachráňme 
zem!“ a spevom zaujať svojich spolužiakov. Na-
cvičili si 4 scénky, v ktorých sa ich spolužiaci do-
zvedeli, prečo je dôležité šetriť životné prostredie 
a ako sa majú environmentálne k prírode správať. 
Aj toto je jeden z nenásilných spôsobov, ako mla-
dú generáciu učiť environmentálnej výchove. Na 
začiatku divadielkom a potom aj prakticky.

V rámci vrcholiacich príprav na novú sezónu 
v zOO priložili ruku k dielu aj dobrovoľníci. 
Najprv 10. 4. do ZOO prišli členovia Združenia 
rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik 
s pracovníkmi firmy Embraco Slovakia a o týždeň 
neskôr (17. 4.) aj pracovníci firmy Pro Grup, s. r. o.,  
SNV. ZOO po zimnej prestávke opäť otvorila svo-
je brány v utorok 20. 4.

V sobotu 10. 4. sa opäť rozbehla na starom tr-
hovisku na sídl. Východ Spišská burza starožit-
ností a kuriozít.

Okrúhle životné jubileum, vek 50 rokov, si  
12. 4. pripomenul RNDr. Ladislav Ruttkay, 
dlhoročný riaditeľ Strednej priemyselnej školy 
strojníckej a poslanec nášho mestského zastu-
piteľstva. V piatok 16. 4. bol spolu s manžel-
kou Annou a ostatnými členmi rodiny, kolegami 
a priateľmi pri tejto príležitosti slávnostne prijatý 
v obradnej sieni Radnice. K životnému jubileu mu 
blahoželáme a prajeme všetko dobré!

Od 12. 4. došlo k zmene na poste riaditeľa 
centra voľného času Adam na Levočskej ulici. 
Na základe výsledkov výberového konania sa ním 
stal doterajší zástupca riaditeľa CVČ Mgr. Titus 
Benko. Vo funkcii nahradil Ing. Ivana Pirníka.

Výstava obrích leteckých modelov ozvláštnila 
druhé aprílové nedeľné popoludnie v OC Mada-
ras. Svoje modely tu vystavoval Klub modelárov 
Spiša (www.lzsv.sk - sekcia Models). Kým svet 
lietadielok očaroval tých najmenších, starší sa 
mohli zabaviť s hudobnou skupinou Mloci.

„čo vieš o hviezdach?“ je názov okresného 
kola celoslovenskej postupovej súťaže, ktorej sa  
13. 4. zúčastnilo v SNV vyše 30 žiakov a študen-
tov. V troch vekových kategóriách ich znalosti 
hodnotila odborná porota, ktorej predsedala 
riaditeľka michalovskej hvezdárne Mgr. Gabriela 
Kramáreková. Prví traja v každej kategórii postú-
pili na májovú krajskú súťaž v Košiciach. Mladí 
astronómovia sa oboznámili i s ďalekohľadmi 
Spišského osvetového strediska, ktoré súťaž 
pripravilo. Od mája budú mať možnosť pozorovať 
oblohu jednotlivé školy v meste.

14. 4. sa vybrala do partnerskej Nitry 23-člen-
ná delegácia z nášho mesta. Tvorili ju dvaja 
zástupcovia Správy školských zariadení mesta 
SNV, 12 riaditeliek materských škôl, 2 riaditeľky 
detských jaslí a 7 vedúcich školských jedální. 
Pod Zobor sa vybrali v rámci partnerských vzťa-
hov s cieľom opätovať vlaňajšiu návštevu Nitra-
nov v našom meste. V Nitre bola na programe 

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na odkúpenie budovy súpisného č. 207, 

orientačné označenie Zimná č. 71 na parcele KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2 
(vrátane príslušných parciel), zapísanej na LV č. 1 katastrálneho územia Spišská Nová Ves.

Lehota na predkladanie návrhov končí 21. 5. 2010 o 13.00 hod.
Úplné znenie súťažných podmienok je uverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

mesta Spišská Nová Ves: www.spisskanovaves.eu/úradná tabuľa.
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na odkúpenie budovy súpisného č. 208, 

orientačné označenie Zimná č. 72 na parcele KN 2614 (zast. plocha) o výmere 712 m2 
(vrátane pozemku), zapísané na LV č. 1 katastrálneho územia Spišská Nová Ves.

Lehota na predkladanie návrhov končí 21. 5. 2010 o 13.00 hod.
Úplné znenie súťažných podmienok je uverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

mesta Spišská Nová Ves: www.spisskanovaves.eu/úradná tabuľa. 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Mesto Spišská Nová Ves
vyhlasuje podľa § 847 - 849 Občianskeho zákonníka 

verejnú neanonymnú súťaž na 

LOGO MESTA SPIšSKÁ NOVÁ VES
Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.

cieľom súťaže je vytvoriť nové logo mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré sa stane súčasťou vizuálneho štýlu 
v komunikácii s verejnosťou. 
Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho apli-
kácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. 
Pre prezentáciu mesta a jeho aktivít je potrebné vytvo-
riť značku - logo, ktoré bude používané na externú ko-
munikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. 
Jednotný vizuálny štýl mesta bude slúžiť na prezentá-
ciu v oblasti cestovného ruchu, obchodu, športu a kul-
túry, na propagačných a prezentačných materiáloch, 
darčekových predmetoch, ostatných tlačovinách, webe 
a podobne. 
Mesto Spišská Nová Ves na svoju identifikáciu používa 
podľa Štatútu mesta čl. 20 symboly, ktorými sú erb,  
zástava, pečať, symbolické kľúče mesta, primátorská re-
ťaz a vlajka mesta. Nové logo bude používané aj v kom-
binácii s erbom, ktorý však nenahrádza.
Medzi atribúty, ktoré by mali logo a vybrané prvky 
vizuálneho štýlu mesta Spišská Nová Ves spĺňať, 
patrí:
• vysoká výpovedná hodnota - ľahká identifikácia a za-

pamätateľnosť,
• dynamickosť, aktuálnosť, modernosť,
• možnosť použitia v kombinácii s erbom mesta Spišská 

Nová Ves.
ĎALšIE PODMIENKy pre logo a vybrané prvky vi-
zuálneho štýlu:
• logo musí byť zobrazené s názvom Spišská Nová Ves 

alebo Mesto Spišská Nová Ves - anglická verzia THE 
TOWN OF Spišská Nová Ves,

• farebnosť loga podľa uváženia autora,
• návrh loga musí byť originálnym dielom autora.
Verejná neanonymná súťaž je určená pre výtvarníkov, 
profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štú-

diá. 
účastník doručí na adresu Mestského úradu v Spiš-
skej Novej Vsi podpísanú prihlášku a súťažné ná-
vrhy do termínu uzávierky súťaže, t. j. najneskôr  
30. júna 2010. 
Autor víťazného návrhu získa odmenu 1 000 €. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 
v júli 2010. Organizátori zverejnia výber zo súťažných 
prác na www.spisskanovaves.eu.
Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii 
na nasledujúcich adresách:
• Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi,  

Kancelária primátora, Radničné námestie 7,  
052 70 Spišská Nová Ves 
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jančíková,  
tel.: 053/417 66 13,  
e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk,  
www.spisskanovaves.eu 

• Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12,  
P. O. Box 131, 814 99 Bratislava 
Kontaktná osoba: RNDr. Margita Michlíková,  
tel.: 02/204 77 315, e-mail: michlikova@sdc.sk,  
www.sdc.sk

Súťažné návrhy v požadovanom rozsahu je po-
trebné odovzdať osobne alebo zaslať poštou na 
adresu: 
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, 
Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 
052 70 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: 
Ing. Andrea Jančíková, tel.: 053/417 66 13, 
e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk

K adrese odosielateľa súťažiaci uvedie text: 
Súťaž „logo“ Neotvárať!



9vydáva mestský úrad v spišskej Novej vsi

www.spisskanovaves.eu
5/2010

OZNAMy, POZVáNky, SPRAVODAJSTVO
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Yprehliadka troch školských zariadení a jedného 
pre seniorov. Popri tom si naši školskí pracovníci 
vymenili s nitrianskymi kolegami svoje skúsenosti 
a poznatky.

V apríli mohlo v jeden deň celé Slovensko vstá-
vať vďaka TV Markíza a jej relácii Teleráno so 
Spišskou Novou Vsou. V Záhorskej Bystrici pre-
zentovali naše mesto a jeho krásy primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD., tanečníci z Čačiny a ši-
kovné ruky spišského ľudového umelca Ondre-
ja Frankoviča, ktorý vypletá z kovových vlákien. 
Reláciu nájdete na www.markiza.sk - sekcia 
Videozóna - Archív TV Markíza - relácia Tele-
ráno - vysielanie zo 14. 4. 2010.

Liga proti rakovine aj v roku 2010 zorganizovala 
verejnú finančnú zbierku „Deň narcisov“ na po-
moc onkologickým pacientom. Tento rok bežal 
už jej 14. ročník. A tak sme si 16. 4. aj v uliciach 
nášho mesta mohli pripnúť na svoj odev žltý na-
rcis - kvietok jari, ale aj nádeje, ktorú ľudia postih-
nutí rakovinou tak potrebujú.

V sobotu 17. 4. v Radnici mesta „zlatú svadbu“ 
oslávili manželia Eva a Ondrej Muchovci. Ku 
krásnym 50-tim rokom spoločnej cesty životom 
im srdečne blahoželáme!

V dňoch 15. - 18. 4. sa v Dolnom Kubíne uskutoč-
nil 12. ročník Workshopu - Prehliadky tvorby 
lokálnych televíznych staníc Slovenska. Pre-
hliadka je jednou z najdôležitejších aktivít spolku 
LOToS, ktorý združuje slovenské lokálne TV sta-
nice. Akciu významným spôsobom po celý čas 
podporujú Open Society Foundation Bratislava 
(OSF), Veľvyslanectvo USA na Slovensku a v po-
sledných rokoch autorskou odmenou i Literárny 
fond. Naša Televízia Reduta je už 12 rokov aktív-
nym členom tohto spolku. V súčasnosti LOToS 
zastrešuje 55 TV staníc. Do súťaže 12. ročníka sa 
prihlásilo 36 televízií s 96 príspevkami. „Televízia 
reduta poslala príspevky do štyroch kategórií: 
spravodajstvo, publicistika, dokument a rekla-
ma. jej tvorba bola aj v tomto ročníku prehliad-
ky ocenená odbornou porotou, a to čestnými 
uznaniami v troch kategóriách. v kat. spravodaj-
stvo ocenenie získal matúš Gavlák (za aktuál-
ne a svieže spracovanie témy v príspevku Prvý 
sneh), v kat. publicistika veronika jankalová 
(za hravý prístup k výchovnej téme v príspevku 
janko špáradielko) a v kat. dokument Ivan Pet-
ruščák (za netradičný portrét v príspevku Tibor 
Gurín),“ potešil dobrou správou Marcel Blahut, 
vedúci televízie.

19. 4. sa konalo Pedagogické fórum o preven-
cii viktimácie pre riaditeľov a pedagógov ma-
terských škôl v SNV. Fórum o prevencii u detí 
predškolského veku pripravilo Spišské osvetové 
stredisko v spolupráci so Správou školských 
zariadení mesta SNV. Na úvod si pedagógovia 
pozreli tematické DVD „Emka to vie“, ktoré obsa-
hovalo tieto časti: Počítačová závislosť, Krádeže, 
Ako vyhľadať pomoc, Úteky z rodiny, Šikana, 
Obchod s deťmi. K premietnutým témam pre-
behla beseda s návrhmi na uskutočnenie cyklu 
preventívnych aktivít pre jednotlivé materské 
školy v meste. Prítomným bolo odovzdané DVD 
i rozprávka Dagmar Novákovej, ktoré sa postup-
ne dostanú do všetkých 14-tich spišskonovoves-
kých škôlok.

Dobrovoľná zbierka na Mariánsky morový 
stĺp so sochou Immaculaty pokračuje. Suma 
príspevkov sa za uplynulý mesiac opäť zvýšila. 
Na rekonštrukciu našej národnej kultúrnej pa-
miatky sa rozhodol prispieť už aj predseda Ná-
rodnej rady SR Pavol Paška zo svojho dispozič-
ného fondu sumou 5 000 €. Prispieť môžete aj 
Vy ľubovoľnou čiastkou do konca roka na účet  
č. 3400427074/5600 v Dexia banka Sloven-
sko, a. s., pobočka Spiš. N. Ves alebo vkladom 
v hotovosti do pokladne Mestského úradu  
Sp. N. Ves, Štefánikovo nám. 1.

KALENDÁRIuM OSOBNOSTí MESTA

MáJ
1. 5. 1915
zomrel v Košiciach pedagóg Gustáv Kert-
schner - 95. výročie.
Narodil sa 7. 12. 1869 v Spišskej Novej Vsi. 
Ukončil miestne evanjelické gymnázium. Prispel 
k rozvoju košického stredného školstva.

3. 5. 1910
zomrel v Budapešti, Maďarsko, maliar, portrétista 
Andrej Emericzy - 130. výročie.
Narodil sa 22. 7. 1878 v Spišskej Novej Vsi. Štu-
doval na súkromnej maliarskej škole profesora 
Fuhra, portrétnu maľbu na Akadémii výtvarných 
umení v Mníchove, pôsobil ako portrétista. Jeho 
diela sú v Krajskej galérii v Košiciach. 

9. 5. 2000
zahynul pri automobilovej nehode pri Strečne 
archeológ, politik František Javorský - 10. vý-
ročie.
Narodil sa 4. 6. 1934 v Spišskom Štvrtku. Za-
slúžil sa o vznik Výskumnej expedície Spiš AÚ 
SAV v Spišskej Novej Vsi (1976) a bol jej prvým 
riaditeľom. Archeologickým výskumom na Čin-
gove (Hradisko I) doložil kontinuálne osídlenie 
od praveku do 13. storočia. Bol aktívnym členom 
Spišského dejepisného spolku. Po roku 1989 
sa angažoval za odstránenie krívd spáchaných 
komunistickým režimom, bol poslancom NR SR 
(1990 - 1998). Držiteľ Ceny mesta in memoriam 
(2000).

13. 5. 1865
narodil sa v Spišskej Novej Vsi mešťanosta nášho 
mesta Dr. Július (Gyula) Nosz - 145. výročie.
Ukončil stredoškolské vzdelanie v rodnom meste. 
Pobudol na štúdiách v Budapešti. Pôsobil ako 
mešťanosta Spišskej Novej Vsi v rokoch 1893 
- 1898. Zaslúžil sa o založenie štátnej chlap-
čenskej meštianskej školy. Dal vysadiť tuje na 
mestskom cintoríne. Zomrel 3. 9. 1918 v Spiš-
skej Novej Vsi. Pochovaný je v spoločnom hrobe 
s bratom Ľudovítom.

30. 5. 2000
zomrel v Košiciach divadelný režisér Milan Bo-
bula - 10. výročie.
Narodil sa 10. 8. 1927 v Spišskej Novej Vsi. Ab-
solvoval štúdium réžie na VŠMU u Janka Boro-
dáča. Pôsobil ako člen činohry, riaditeľ a režisér 
postupne v Krajovom divadle v Spišskej Novej 
Vsi (1957 - 1963), v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove (1965 - 1975) a Štátnom divadle v Ko-
šiciach (1975 - 1987).

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

OSPRAVeDlNeNIe
V Kalendáriu osobností mesta vo vydaní 4/2010 bola ne-
správne uvedená informácia o premiére hry majstra Antona 
Kreta „Na Mescickym tarhu”, ktorej správne znenie je: 
„Hra bola slávnostne uvedená za účasti autora Spišským di-
vadlom v októbri 2008.” Vedeniu Spišského divadla a jeho 
členom sa týmto úprimne ospravedlňujem.  Autorka

DIVADelNÉ ŠTÚDIO pri Dome Matice slovenskej
Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves 

26. 5. 2010 o 19.00 hod.

Raymond Queneau: 
ZAZIe V MeTRe
Absurdná groteska prostorekej Zazie, 
ktorá s pôžitkom komplikuje život dospelým.

TAleNTOVÉ SkÚŠky
pre deti vo veku od 6 do 8 rokov
7. 6. 2010 (pondelok) 
od 15.00 do 18.00 hod.
Zameranie: dramatika, bábkové divadlo, 
umelecký prednes, tvorivé písanie
Bližšie info: www.spisskanovaves.eu - Kultúra 
a voľný čas - Divadelné štúdio pri DMS

NOVÉ ŠTÚDIO kReATIVITy 
pod vedením 

Mgr. art. Amalky Ľudmily Valenčíkovej
otvára v školskom roku 2010/2011 
• 2 výtvarné skupiny pre deti a mládež 

zamerané na kresbu, maľbu, sochu a nové 
formy výtvarného umenia,

• doplnkovú prípravu na stredné a vysoké 
školy umeleckého zamerania formou konzul-
tácií,

• výtvarné vzdelávanie dospelých.

TAleNTOVÉ SkÚŠky
14. 6. 2010 (pondelok) 
od 13.00 do 18.00 hod.
v priestoroch Divadelného štúdia 
pri Dome Matice slovenskej, 
Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves. 
So sebou si môžete priniesť svoje 
vlastné výtvarné práce 1 - 3 ks.
Bližšie info: amalka93@gmail.com

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
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1. 5. 2010 (sobota) o 14.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

ŽIVOT JÁNA MÁRIA VIANNEYHO 
Divadelné predstavenie pri príležitosti 80. narodenín 
Antona Kreta a uvedenia jeho knihy MODLITBY 
ŠKOLÁKA.

1. 5. 2010 (sobota) o 15.00 hod., 
Areál TJ Slovan Smižany

OTVORENIE LTS
Tradičné otvorenie letnej turistickej sezóny s kultúrnym 
programom, zábavnými hrami pre deti a občerstvením. 
O zábavu sa postarajú country a folkové kapely 3násť 
ciest, TIMID. Vstup voľný.

2. 5. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod.  
Spoločenská sála KD

ŽIVOT JÁNA MÁRIA VIANNEYHO 
Divadelné predstavenie spojené s predajom žiackych 
prác. Vstupné dobrovoľné.

9. 5. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

DEŇ MATIEK
Tradičná druhá májová nedeľa bude patriť naším 
mamám a starým mamám.

20. 5. 2010 (štvrtok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála KD

BENEFIČNÝ KONCERT
Slovenský zväz zdravotne postihnutých „Klub 
detí a mládeže“ v Spišskej Novej Vsi v spolupráci 
s Obecným kultúrnym centrom Smižany spoločne 
pripravili koncert s týmito kapelami: SMOLA A HRUŠKY, 
PREZIDENT KLAUN, ZOPSAHLAVA.
Vstupné: 2 €

21. 5. 2010 (piatok) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD

MÁJOVÁ SEMTEX DISCOPARTY
Ďalšia zo série pravidelných diskoték s dobrou hudbou, 
barom, súťažami o ceny a s programom.
Účinkuje: DJ Jaro Lipták. Vstupné: 2 €

22. 5. 2010 (sobota) o 19.00 hod., 
Spoločenská sála KD

MAJÁLES PRI ľuDOVEJ 
HuDBE ZEMPLíN

Pozvánka pre všetkých milovníkov folklóru.
Vstupné: 25 € 
Objednávky vstupeniek na t. č.: 0905 564 918.

29. 5. 2010 (sobota) o 14.00 hod.,  
Areál TJ Slovan Smižany

DEŇ DETí
Popoludnie pre deti s programom, súťažami a hrami.

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, 
tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných 
v obci Smižany vás môžeme informovať aj prostredníctvom 
elektronickej pošty. Stačí, ak nám svoj záujem oznámite na 

adrese: okcsmizany@mail.t-com.sk

MÁJ 2010

MÁJ 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.sk, 

www.osvetasnv.sk

6. - 27. 5. 2010, 
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves
Spišský salón výtvarnej fotografie  
a súťaž AMFO 2010 

29. - 30. 5. 2010, Divadelné štúdio
VíKEND S uMELECKÝM SLOVOM 
Tvorivá dielňa pre mladých recitátorov, rečníkov 
a moderátorov. 

do 31. 5. 2010, 
Spišské osvetové stredisko,  
Spišská Nová Ves 
VESMíR OČAMI DETí
Okresná výtvarná súťaž.

PROgRAM MAteRSKÉhO CentRA DIetKA 
člena Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

8. 5., sobota o 15.00 hod.

ÚČASŤ nA PODUJAtÍ  
ÚnIe MAteRSKÝCh CentIeR  
„MÍĽA PRe MAMU“
Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi ako oslava 
Dňa matiek. Pre malých i veľkých sú pripravené 
zábavné hry, na pódiu vystúpia deti z tanečných,  
umeleckých škôl a súborov. Podujatie začína na 
slovensku vo všetkých mestách a obciach, ktoré 
ho organizujú v rovnaký čas.
Kde: košice, centrum mesta 
Kedy: 15.00 - 18.00 hod., 
ŠTART „míľovej prechádzky“ 
začína o 16.00 hod., 
koniec registrácie 
účastníkov o 17.00 hod. 
Bližšie informácie: silvia Hrušovská, 
t. č.: 0905 938 774

11. 5., utorok o 14.00 hod.

1. StRetnUtIe PODPORneJ  
SKUPInY DOJČIACICh  
MAtIeK A tehULIeK
Certifikovaná laktačná poradkyňa Hanka ogurčá-
ková pozýva všetky mamičky a budúce mamičky, 
ktoré sa chcú dozvedieť viac o forme pomoci 
podpornej skupiny. 
Kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2 € (pre poistencov vZP, a. s., 
zľava 20 % - poplatok: 1,60 €)

21. 5., piatok o 16.30 hod.

tVORIVÁ DIeLŇA  
„UČÍMe SA hRAVO“

Vašu účasť prosíme nahlásiť do 19. 5. na t. č. 
0905 938 774.

Téma: „veselý sTojaN  
Na CeruZkY“ 
(papierová mozaika)
Kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2,50 €/dieťa 

StÁLA PROgRAMOVÁ  
POnUKA

heRŇA MC DIetKA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
Utorok, štvrtok: 16.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 1 €/rodina
Návštevníkov prosíme, 
aby si nosili so sebou prezuvky! 
Poistenci VZP majú zľavu 
na jednorazovom vstupe 20 %!

KLUB „CVIČenIe nA FItLOPtÁCh 
PRe DetI OD 1,5 DO 3 R.“
Rozsah: 10 lekcií + bonusová lekcia/20 €
Kde: Herňa mC Dietka
Kedy: pondelky o 16.30 hod.
Lektor: Bc. marián vytykáč 
v prípade záujmu kontaktujte lektora 
na t. č. 0907 973 950. 
Veľkosť skupiny: 5 - 8 detí

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: 0905 938 774
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15. 5. 2010 (sobota) o 19.00 hod. 
DOM KuLTúRy

HeAVy ROCk´N´ROll MAJáleS
MALIGNANT TuNOuR • čAD • SuPPORT

Vstupné: 5 a 6 €
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VIKTÓRIA šOLTISOVÁ 
„FABRIcA BRITANNIcA“
Galéria umelcov Spiša v Spiš-
skej Novej Vsi na rok 2010 
v rámci projektu SONDA DO 
SúčASNEJ TVORBy NA-
STuPuJúcEJ GENERÁcIE 
VÝTVARNÝcH uMELcOV 
pripravila cyklus výstav mla-
dých umelcov, absolventov 
a študentov vysokých škôl 
s výtvarným zameraním so vzťahom k nášmu regiónu.
Od 8. apríla do 15. mája 2010 návštevníci galérie majú 
príležitosť zoznámiť sa s grafickou tvorbou VIKTÓRIE 
ŠOLTISOVEJ (1984), absolventky Akadémie umení 
v Banskej Bystrici a v súčasnosti študujúcej na VŠVU 
v Bratislave na katedre grafiky.

kUlTÚRA

GAlÉRIA 
UMelCOV 

SPIŠA 
ZImNá 46, sPIšská Nová ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci máj 2010

StÁLe eXPOZÍCIe:
• JOZeF hAnULA Kresba/maľba 
• ZÁhRADA UMenIA 

VÝStAVY: 
FOtOgRAFICI
výstava fotografií a grafických prác študen-
tov strednej priemyselnej školy strojníckej 
v spišskej Novej vsi.  do 15. 5. 2010
VIKtÓRIA ŠOLtISOVÁ 
- FABRICA BRItAnnICA
výstava počítačových grafík. do 15. 5. 2010
SPIŠSKÝ SALÓn  
VÝtVARneJ FOtOgRAFIe

Vernisáž 6. 5. 2010
PRIeStOR 2010
výstava maturitných prác študentov strednej 
odbornej školy drevárskej v spišskej Novej 
vsi. Vernisáž 28. 5. 2010
14. MÁJ 2010 - MeDZInÁRODnÝ  
DeŇ MÚZeÍ A gALÉRIÍ
VEČERNÁ PREHLIADKA 
od 17. 00 do 22.00 hodiny 
spojená s tvorivou dielňou pre malých i veľ-
kých na nádvorí galérie. 
Zľavnené vstupné počas celého dňa:
deti, dôchodcovia 0,20 €, dospelí 0,50 €.

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. 
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www.muzeumspisa.com

LETNÁ 50, SPIšSKÁ NOVÁ VES 

PlANÉTA, NA kTOReJ ŽIJeMe
14. 1. - 30. 9. 2010

Výstava je pripravená v rámci 
Medzinárodného roka planéty zem.

Múzeum Spiša, Letná 50, expozičné priestory

V cykle sprievodných akcií k výstave Planéta, 
na ktorej žijeme, si nenechajte ujsť zaujímavé 

prednášky z odboru geológie. 
Renomovaní odborníci Vám pomôžu objasniť javy 

na povrchu a vo vnútri našej planéty Zem.

13. 5. 2010 o 14.30 hod.
Prednáša: Ing. Martin Radvanec, CSc. 
ŠGÚDŠ - Regionálne centrum SNV

Téma: „Horniny plášťa Zeme zaznamenávajú 
jeho pohyb a majú schopnosť pohlcovať 

priemyselné emisie CO2“

18. 5. 2010 o 14.30 hod.
Prednáša: doc. RNDr. Ján kráľ, CSc. 

a RNDr. Ján Madarás, PhD. 
Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, Bratislava

Téma: „Vek Zeme a vek hornín 
Západných karpát“

 
19. 5. 2010 o 10.00 hod

Prednáša: RNDr. Ján Madarás, PhD. 
Geofyzikálny ústav SAV, Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Téma: „Zemetrasenie na Slovensku“

 

SeX V TRáVe
3. - 30. 5. 2010

Výstava prezentuje detaily z intímneho života 
hmyzu - umožňuje cez objektív fotoaparátu 

prírodovedcov pozrieť sa bližšie na intimitu živočíchov 
a odhaliť niečo z ich správania.

Výber fotografií autorov: 
Eva Sitášová, Miroslav Fulín, Anton Krištín, 

Stanislav Levendovský, Juraj Popovič.
Múzeum Spiša, Letná 50, výstavné priestory 

NOC MÚZeÍ 2010 
Múzeum Spiša SNV

15. 5. 2010 (sobota)  
od 17.00 do 22.00 hod.

• Výstava Planéta, na ktorej žijeme - vydáme sa 
na cestu do hlbín Zeme a nazrieme do kolísky 
života.

• Výstava Sex v tráve (detaily z intímneho života 
hmyzu) - doplnená živým exotickým hmyzom.

• Pohľad do mikrosveta
• Čarovná moc bylín
• Komu patrí tento hlas?
• „Dobový fotoateliér“
• Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev - 

dramatizované čítanie
Symbolické vstupné 0,50 € 

za spomienkovú pohľadnicu. 

NOC MÚZeÍ 2010
kaštieľ a letohrádok Dardanely 

v Markušovciach

 15. 5. 2010 o 19.00 a 20.00 hod.
• Netradičná prehliadka tajuplnými zákutiami 

kaštieľa v sprievode lektorov oblečených do 
historických kostýmov.

• Dardanely plné hudby - oživené hudobné 
nástroje.

 Symbolické vstupné 2 € 
za spomienkovú pohľadnicu.

MeDZINáRODNÝ 
Deň MÚZeÍ 

Národopisné múzeum v Smižanoch

18. 5. 2010 od 9.00 do 14.00 hod.
• Prehliadka národopisnej expozície spojená 

s prezentáciou výroby látok v minulosti.
• Tvorivá dielňa - Nikto neodíde naprázdno.
• Prehliadka výstavy Veľké cicavce Spiša.
• Prednáška „Ako funguje príroda“,  

„Hlasy lesných zvierat“, „Príroda Spiša“.
• Kútik „Hádaj, čo je to?“

Symbolické vstupné 0,50 € 
za spomienkovú pohľadnicu. 

PRÍRODOVeDNá 
A HUMáNNA ORIeNTáCIA 
V SPOlkOVeJ ČINNOSTI 

NA SPIŠI 
- VeDÚCe OSOBNOSTI, 

prednáška
25. 5. 2010 o 16.00 hod.

RNDr. Pavol chromý
Múzeum Spiša, Letná 50, prednášková miestnosť

VeĽkÉ CICAVCe SPIŠA
výstava

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?

MáJ 2010
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kRÍŽOVkA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie s hes-
lom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. kultúrna pamiatka, 2. nastal hlad a bieda. Do redakcie bolo doručených 
14 vyplnených krížoviek. Zo 14 správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Daniela SLÁVIKOVÁ z Novoveskej Huty, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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kultúrno-historické pamiatky nášho mesta
V dnešnej krížovke si pripomenieme dve pamiatky, z ktorých jedna verná kópia sa, chvalabohu, po dlhom čase objaví znovu na svojom mieste. Ide o štyri (1. tajnička), 
ktoré až do 70-tych rokov 20. storočia zdobili vstupné priečelie starého cintorína. Zub času ich však tak nahlodal, že museli byť vtedy odstránené. Zahrabané v zemi 
v areáli letohrádku Dardanely, kde sa ich po dlhých desaťročiach podarilo nájsť. V tomto období sa v sochárskom ateliéri vo Vyšných Ružbachoch pracuje na reštaurovaní 
a vytvorení kópií sv. Marka, sv. Lukáša, sv. Matúša a sv. Jána.
Na druhú kultúrno-historickú pamiatku si pamätajú už len najstarší obyvatelia nášho mesta a žiaľ, jej rekonštrukcia už nie je možná. Bola to (2. tajnička), nádherná, 
majestátna budova, ktorú podľa plánov Jozefa Feigenbauma tunajšia komunita Židov postavila v rokoch 1898 - 1899. Stála oproti Učiteľskému ústavu (teraz Gymnázium) 
na mieste terajšieho torza Letného kina. Žiaľ, v roku 1941 sa stala cieľom vandalského útoku mladých esesákov Hitlerjugendu, ktorí boli v meste na prázdninách. V jedno 
popoludnie kameňmi porozbíjali okná i dvere, vošli dovnútra a spolu s miestnymi prisluhovačmi ju podpálili. Zostali po nej len ruiny, ktoré neskôr zbúrali.

centrum voľného času ADAM, 
Mestské kultúrne centrum 
základná umelecká škola

Arťáčik v Spišskej Novej Vsi

vás pozývajú na okresné kolo

20. ročníka celoslovenskej súťaže detí 
v interpretácii slovenskej

ľudovej piesne

SláVIk SlOVeNSkA 
2010

dňa 13. mája 2010 o 9.30 hod.
 v Koncertnej sieni Reduty 

v Spišskej Novej Vsi.

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

MySlÍMe NA VáS 
A VAŠe DeTI

PONUkA leTNÝCH 
TáBOROV

Slovenský raj - košariská
pre deti od 7 do 13 rokov
25. 7. - 30. 7. 2010
Kompletná denná starostlivosť.
cena: 78 €
Info: Vaňová - 0903 016 202 

Belianske Tatry - Monkova dolina
pre deti od 7 do 15 rokov
4. 7. - 9. 7. 2010

Kompletná denná starostlivosť.
cena: 90 €
Info: Žifčáková - 0915 926 765, 
Lovasová - 0903 566 838, 
Pitko - 0907 958 082

8 HODÍN BeZ STAROSTÍ 
PRÍMeSTSkÝ TáBOR
pre deti základných škôl
Ráno dieťa prinesiete, poobede vyzdvihnete.
6. 7. - 9. 7. 2010
cena: 5 €/deň
Info: Sedlák - 0905 982 545, 
Košová - 0911 307 468 

8 HODÍN BeZ STAROSTÍ 
PRÍMeSTSkÝ TáBOR

pre deti základných škôl
Ráno dieťa prinesiete, poobede vyzdvihnete.
26. 7. - 30. 7. 2010
2. 8. - 6. 8. 2010
cena: 5 €/deň
Info: Buza - 0915 932 319
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ŠkOlA SeBAOBRANy
Ponúkame: tvrdý tréning zábavnou formou, 
zlepšenie fyzickej a duševnej kondície, 
nadobudnutie zručností v boji bez zbrane, 
ale aj s ňou.
Každú stredu a piatok - yong Tjun 
(pre všetkých od 14 rokov)
Každý pondelok - Kung-Fu trieda pre deti 
(od 6 do 13 rokov)
Info: podvojsky.peter@avse.sk, 
www.avse.sk, 0915 941 557
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kINO BANÍk

1. - 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. usa, 2010, dobrodružné 
fantasy, 103 min., mP, slovenský dabing, 
saturn.

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

New yORk, MIlUJeM ťA
lásku k New Yorku týmto filmom vyjadruje 
skupina súčasných režisérov a hercov, 
príbehy ktorých sa odohrávajú v pätici 
newyorských štvrtí. usa, 2009, romantický,  
103 min., mP-12, čT, PalacePictures.

4. - 6. 5. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €

PReklIATy OSTROV
Izolovaný ostrov uprostred oceánu, kde sa 
nachádza prísne strážená psychiatrická 
liečebňa pre najťažšie prípady, navštívi 
detektív Daniels, vojnový veterán, ktorý 
sa musí vyrovnať so smrťou manželky. 
usa, 2010, thriller, 138 min., mP-15, sT, 
Tatrafilm.

7. - 9. 5. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €
PRINCeZNá A ŽABA

v známej rozprávke spanilá princezná 
pobozká škaredého žabiaka, on sa pre-
mení na krásneho princa, zoberie si prin-
ceznú a žijú spolu šťastne až do smrti. vo 
filme Princezná a žaba nastane rovnaká 
situácia, no následok bozku je odlišný. 

usa, 2009, animovaná rodinná komédia,  
97 min., mP, slovenský dabing, saTurN.

7. - 10. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
IMAGINáRIUM DR. PARNASSA

Dr. Parnassus kedysi dávno vyhral ne-
smrteľnosť v stávke s diablom pánom 
Nickom. o mnoho storočí neskôr na-
šiel pravú lásku a s diablom podpísal 
novú zmluvu. Francúzsko/kanada/veľká 
Británia, 2009, dobrodružné fantasy,  
122 min., mP-12, čT, Continental.

11. - 13. 5. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €

PeVNÉ PUTO
susie je obyčajná štrnásťročná slečna, 
ktorá urobila tú chybu, že sa jedného dňa 
vybrala zo školy domov skratkou cez pole. 
usa/veľká Británia/Nový Zéland, 2009, 
dráma, fantasy, thriller, 135 min., mP-12, 
sT, Tatrafilm.

14. - 16. 5. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €
AkO SI VyCVIČIť DRAkA

videli ste už trojrozmerného draka? a vi-
kinga? ak nie, budete mať na to príleži-
tosť v novej animovanej komédii od štúdia  
DreamWorks. usa, 2010, dobrodružná 
animovaná komédia, 97 min., mP, sloven-
ský dabing, Tatrafilm.

14. - 17. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
3 SeZóNy V Pekle

Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, 
extravagancii, humoru a nekonečnému 

očakávaniu. Ivan Heinz uteká z domu, aby 
sa vydal na nekonvenčnú cestu oslavujúcu 
slobodu a umelecké ideály. česká repub-
lika/slovensko/Nemecko, 2009, milostná 
dráma, 110 min., mP-12, Continental.

18. - 20. 5. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €

PRIeSTUPNÝ ROk
v írsku existuje tradícia, podľa ktorej  
29. februára v priestupnom roku môže že-
na požiadať muža o ruku. anna, túžiaca po 
zasnúbení, sa preto rozhodne odletieť za 
svojím priateľom jeremym do Dublinu a vy-
sloviť svoje želanie. usa, 2010, romantická 
komédia, 99 min., mP-12, sT, Tatrafilm.

21. - 23. 5. 2010 o 17.00 hod., 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 oku-
pácia obrátia ich existenciu hore nohami. 
česká republika, 2009, dráma, 100 min., 
mP-12, asFk.

21. - 24. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
BOX

Píše sa rok 1976. Norma učí na súkromnej 
strednej škole a jej manžel arthur je tech-
nikom v Nasa. raz sa však pri ich dverách 
objaví tajomný muž so znetvorenou tvárou 
a ponúkne im niečo, čo môže navždy zmeniť 
ich životy: škatuľku. usa, 2009, sci-fi thriller, 
115 min., mP-15, čT, PalacePictures.

25. - 27. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
lÉGIA

v super akčnom thrilleri sa zo všedného 
bistra pri ceste stáva bojisko pre vojnu 
o prežitie ľudskej rasy. usa, 2010, sci-fi, 
96 min., mP-12, sT, ITafilm.

28. - 31. 5. 2010 o 17.00 hod., vst: 2 €
NA HRANe TeMNOTy

Prepracovaný detektívny thriller s melom 
Gibsonom, ktorý sa v hlavnej filmovej úlohe 
objavuje prvýkrát od roku 2002, kombinuje 
skvelý scenár s priamočiarou akciou. usa/
veľká Británia, 2010, thriller, 108 min., mP-
15, čT, PalacePictures.

28. - 31. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,3 €, 
dňa 31. 5. 2010 vst.: 2 €

lOV NA eXMANŽelkU
lovec ľudí milo dostane za úlohu zatknúť 
svoju bývalú ženu, investigatívnu novi-
nárku Cassidy, pretože sa nedostavila 
k súdu. usa, 2010, romantická komédia, 
106 min., mP-12, sT, ITafilm.

Pripravujeme na jún:
Drahý John - romantická dráma, Pes-
túnka v akcii - akčná komédia, Oko ve 
zdi - thriller, Súboj titánov - dobrodružné 
fantasy, NINE - muzikál, Osadné - do-
kument, Iron Man 2 - akčný, Svitanie 
- akčný sci-fi thriller, Kúzelná opatro-
vateľka - komédia, Nočná mora z Elm 
Street - horor

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

V Kine MIeR UŽ PLAtIA 
KULtÚRne POUKAZY!!!
Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si členský 
preukaz, ktorý vám platí celý rok 2010 
na celom Slovensku, stojí 3 € a na každý 
klubový film máte zľavu. Vstup pre ne-
klubistov je neobmedzený, ale za drah-
šie vstupné. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý piatok pri dobrom filme 
v Kine MIER.

1. - 2. 5. o 19.00, vst.: 2,30 €
lÉGIA

v super akčnom thrilleri sa zo všedného 
bistra pri ceste stáva bojisko o prežitie 
ľudskej rasy. usa, 96 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FIlMOVÝ klUB
7. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

PROROk
malik, odsúdený na 6 rokov väzenia, nevie 
čítať ani písať. Do väznice prichádza úplne 
sám a pôsobí mladším a krehkejším doj-
mom ako ostatní trestanci. Francúzsko/
Taliansko, dráma, 153 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRáVkA
8. - 9. 5. 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 Chi-
pettky. usa, animovaná rodinná komédia, 
český dabing, 88 min., vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

8. - 9. 5. o 19.00, vst.: 2 €
BOX

čo keby vám niekto dal krabičku s tlačít-
kom, po stlačení ktorého by ste získali mi-
lión dolárov, ale súčasne by ste pripravili 
o život niekoho, koho nepoznáte? usa, 
2009, sci-fi thriller, 115 min., mP-15, čT.

FIlMOVÝ klUB
14. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

keĎ SA MUŽ VRACIA DOMOV
je leto a známy operný spevák karl sa 
vracia domov. mestečko náhle ožíva 
a všetci jeho obyvatelia sa chystajú nav-
štíviť vystúpenie svojho slávneho rodáka. 
Dánsko/švédsko, 2008, 93 min., titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov.

15. - 16. 5. o 19.00, vst.: 2 €
DOkTOR OD JAZeRA 

HROCHOV 
legendárny režisér Zdeněk Troška pri-
chádza s ďalšou zo svojich typických 
českých komédií, tento krát podľa rovno-
menného knižného bestselleru miloslava 
švandrlíka. čr, komédia, 102 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRáVkA - SlOVeNSkÝ DABING
18. 5. o 19.00, 
19. 5. o 17.00, vst.: 2,10 €

AlICA V kRAJINe ZáZRAkOV
kto by nepoznal príbeh alice - dievčatka, 
ktoré objaví prechod do krajiny zázrakov. 
Dobrodružný, rodinný fantazijný film, 
usa, 103 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 7 rokov.

ROZPRáVkA PRe ŠkOlSkÉ klUBy
21. 5. o 14.00, vst.: 1,5 €

PlANÉTA 51
Niečo neznáme sa približuje k ich pla-
néte... my! vB, španielsko, slovenský 
dabing, 91 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 7 rokov.

FIlMOVÝ klUB
21. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

New yORk, MIlUJeM ťA
lásku k New Yorku týmto filmom vyjad-
ruje skupina tých najkreatívnejších sú-
časných režisérov a hercov, ktorých 
príbehy sa odohrávajú celkom v piatich 
newyorských štvrtiach. usa, romantický, 

103 min., české titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRáVkA - SlOVeNSkÝ DABING
22. - 23. 5. o 17.00, vst.: 2 €

PRINCeZNá A ŽABA
Tvorcovia filmov malá morská víla a ala-
din prinášajú animovanú rodinnú komé-
diu z New orleans o krásnej dievčine, 
princovi, žabe a slávnom bozku, ktorý 
však všetko prevráti naopak. 97 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 7 rokov.

FIlMOVÝ klUB
28. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

NA SeVeR
Po nervovom zrútení sa lyžiar jomar 
uchyľuje do samoty ako strážca lyžiar-
skeho areálu. keď sa dozvie, že niekde 
na severe sa narodilo jeho dieťa, vydá 
sa na čudnú a poetickú cestu Nórskom. 
Nórsko, dráma, 2009, 78 min., titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

29. - 31. 5. o 19.00, vst.: 2 €
3 SeZóNy V Pekle

Píše sa rok 1947 a doba praje zmysel-
nosti, extravagancii a nekonečnému oča-
kávaniu. Ivan Heinz žije len prítomným 
okamihom, obdivom ku krásnym ženám. 
čr, milostná dráma, 2009, česká verzia, 
110 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

1. 6. o 8.15, 10.00 a 11.15, 
vst.: 2 € (alebo KP)

JOHN, MARy A kOZlIATkA
Divadlo BaBaDlo Prešov 
anglicko-slovenská verzia známych roz-
právok Perníková chalúpka a vlk a sedem 
kozliatok. Príbeh pre malých aj veľkých 
o tom, že každý sa raz môže polepšiť. 

FIlMOVÝ klUB
4. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

lUISe - MICHel
Bláznivá fraška v tom najlepšom zmysle 

slova s ľahko anarchistickou náladou, kde 
sa strieda jeden dejový zvrat za druhým. 
Fran., dráma, r. 2008, 94 min., titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRáVkA - SlOVeNSkÝ DABING
5. - 6. 6. o 17.00, vst.: 2 €

AlICA V kRAJINe ZáZRAkOV
kto by nepoznal príbeh alice - dievčatka, 
ktoré objaví prechod do krajiny zázrakov. 
usa, dobrodružný, rodinný fantazijný 
film, 103 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 7 rokov.

5. - 7. 6. o 19.00, vst.: 2,10 €, 
7. 6. zľava vst.: 2 €

lOV NA eXMANŽelkU
lovec ľudí milo (Gerard Butler) je nad-
šený, keďže jeho novou úlohou je priviesť 
pred spravodlivosť svoju exmanželku, in-
vestigatívnu novinárku Cass (jennifer 
anistonová). usa, 94 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FIlMOVÝ klUB
11. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €
IMAGINáRIUM DR. PARNASSA

Dr. Parnassus kedysi dávno vyhral ne-
smrteľnosť v stávke s diablom pánom 
Nickom (Tom Waits). Tej sa však po sto-
ročiach vzdal kvôli láske. Francúzsko/
kanada/usa, 2009, 122 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

Pripravujeme: 
PRINC Z PERZIE: PIESKY Z ČASU, 
SEX V MESTE 2, PESTÚNKA V AKCII, 
NEZABUDNI NA MŇA

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

MkC kINO MIeR
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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

2. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStUPnÉ: 2 €
Pavol Dobšinský - a. kret: 
„o ružovej aničke“ rozPrávka
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme vám rozpráv-
kové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

6. 5. (štvrtok) o 10.00 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

b. s. timrava: „krása krás“ 
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy 
v láske i v rodine - síce proti pôvodným ženiným predpokladom. Než sa dospeje k rozuzleniu, sme svedkami 
vážnych konfliktov i úsmevných situácií - ako obyčajne sú to problémy s láskou, majetkom i vytúženými snami, 
ktoré život prináša.

7. 5. (piatok) 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, Železnia-
kom, 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 najklasickejších rozprávkových príbehov európskej detskej litera-
túry.

7. 5. (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 la-
vírovanie 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.

9. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStUPnÉ: 2 €

karol sPišák: „vrabec brmbolec“ 100. rePríza
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 sle-
duje neposlušných vrabčekov na ich dobrodružnej ceste po svete...

14. 5. (piatok) o 9.00 a 10.30 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

v. macek - j. Pražmári: „o Dorotke“
14. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 € 

b. s. timrava: „krása krás“
18. 5. (utorok) o 9.30 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

miro kasPrzyk: „o zázračnej krhličke“ 50. rePríza
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
zaujať a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí a ako 
súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu. Rozprávka používa 
najmä obrazný vyjadrovací jazyk, ktorý eliminuje slovo a pracuje s pantomimicko-pohybovými danosťami hercov. 
Inscenácia je vhodná pre deti od dvoch rokov, rozvíja detskú imagináciu a fantáziu.

21. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 € 

miro Gavran: „všetko o ženách“
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. Dob-
rosrdečne, no s citom pre realitu sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

23. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

v. macek - j. Pražmári: „o Dorotke“ 25. rePríza

28. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 €

miro Gavran: „všetko o mužoch“

kUlTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej novej Vsi

Letná 28

Výpožičná doba: počas školského roka 
od pondelka 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)

PRe DetI

Roman BRAt: Mordovisko: bláznivé prí-
behy zo školy a okolia. úspešný sloven-
ský spisovateľ nás vo svojej najnovšej knihe 
zavedie do školského prostredia - do triedy tí-
nedžerov, kde čitatelia môžu zažiť jedinečnú 
atmosféru školských príbehov. vtipný text 
dotvárajú zaujímavé ilustrácie miroslava re-
gitku.
Jan JeLen: Drak Drango. Nový knižný for-
mát pre deti, v ktorom sú spojené dve formy: 
text a komiksové kresby. Hrdinom knihy je dob-
rácky, ale trocha namyslený drak Drango, ktorý 
je veľkým priateľom detí.
holger hAAg: Zvieratá a rastliny. Popu-
lárno-náučná publikácia sprostredkúva výkla-
dovou formou zaujímavosti zo sveta rastlinnej 
a živočíšnej ríše našej planéty. je určená čitate-
ľom mladšieho i staršieho školského veku.

PRe DOSPeLÝCh - beletria

Paulo COeLhO: Démon a slečna Pry-
mová. autor dáva odpoveď na otázku, či sú 
ľudia schopní podľahnúť pokušeniu a dopustiť 
sa zločinu len pre peniaze.
Lorna MARtIn: Žena na pokraji nervo-
vého zrútenia. Príbeh ženy, ktorá pomocou 
sestry, priateliek a záhadnej psychiatričky po-
zbiera odvahu a urovná si svoj rozháraný ži-
vot.
Slávka KOLenIČOVÁ: nádej stratených 
duší. Život dvoch rodín, ktoré zvláštnym spô-
sobom spojí a naruby prevráti autohavária.

PRe DOSPeLÝCh - náučná literatúra

Ivan ŠROnĚK: Kultura v mezinárodním 
podnikání. rozvoj medzinárodného ob-
chodu, globalizácia, vstup do transatlantic-
kých a európskych štruktúr si vyžaduje okrem 
poznania legislatívy, obchodného prostredia aj 
poznanie kultúrnych zvyklostí.
Vladimír nĚMeC: Projektový manage-
ment. autor publikácie si všíma projekty pod-
liehajúce stavebnému zákonu, popisuje prácu 
projektového tímu, vyhodnotenie projektov. Prí-
lohy obsahujú metódy a techniky pre riešenie 
projektovania. 
Marie heSKOVÁ: Rodinné firmy: zdroj  
regionálního rozvoje. rodinné firmy pred-
stavujú významnú ekonomickú silu v eu-
rópskom, ale aj v celosvetovom meradle. 
Publikácia uvádza príklady rodinného podni-
kania z usa a írska.

BURZA KnÍh

spišská knižnica v spišskej Novej vsi ozna-
muje čitateľskej verejnosti, že v pobočke MIER 
sa bude v termíne od 1. 5. do 15. 5. 2010 ko-
nať BurZa kNíH.
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kUlTÚRA

1. 5. 2010 (sobota) o 15.00 hod., Madaras park

NESIEME VÁM NOVÉ LETO  
I ZELENÝ MÁJ...
Prvomájový program. 
účinkujú: Folklórny súbor ČAČINA, JOŽKO JOŽKA - ľudový rozprávač

7. 5. 2010 (piatok) o 17.00 hod., Divadelný klub Reduta
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves pozýva svojich členov a priaznivcov na čítačky

LÁSKA NELÁSKAVÁ, NELÁSKAVÁ LÁSKA
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. 
Vstupné: 25 €, 28 €, 30 €, 33 €, 39 €, 50 €
Predpredaj: www.ticketportal.sk

PRIPRAVUJeMe:
1. 6. 2010 (utorok) o 8.15, 10.00 a 11.15 hod., Kino Mier
BABADLO PREšOV

JOHN, MARY A KOZLIATKA
Anglicko-slovenská verzia známych rozprávok PERNÍKOVA CHALÚPKA a VLK A SEDEM KOZLIATOK. 
Príbeh pre malých aj veľkých o tom, že každý sa raz môže polepšiť.
Vstupné: 2 € (KP)
Infomácie: Kino Mier SNV, t. č.: 053/442 87 66
 

8. 6. 2010 (utorok) o 16.30 a 19.30 hod., Spišské divadlo
Radošinské naivné divadlo

MÁM OKNO
Autor: Stanislav Štepka
Réžia: Ondrej Spišák
Najnovšia trpká komédia v podaní popredných hercov RND.
Vstupné: 10 €; 9 €; 8 €. Predpredaj vstupeniek od 3. 5. 2010!

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier – 053/442 87 66, TIc – Letná ul. 49, 053/16 186

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 svojich priestorov v Dome 

Matice slovenskej, zimná ul. 68.

Najnovšie predstavenie  
Divadla kontra!

22. a 23. máj 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 €

Kvôli klubovým priestorom 
je lepšie rezervovať si miesto vopred!

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

PRIPRAVuJEME!!!
V mesiaci jún pripravuje Divadlo Kontra 
pri príležitosti 3. výročia svojho založenia 

festival s medzinárodnou účasťou  
SMAll FORMS - BIG ISSUeS  

- HUGe IMPACT. 
• • •

Počas dvoch júnových víkendov  
11., 12., 13. a 18., 19., 20. 6. budete mať možnosť 
zhliadnuť takmer všetky predstavenia Divadla Kontra, 

vrátane predstavenia „Howie a Rookie”,  
za ktoré Divadlo Kontra získalo ocenenie Dosky 

2007 a ktoré bolo uvedené na Edinburgh Fringe. 
• • •

12. júna sa vo večerných hodinách predstaví 
Divadlo Letí z Prahy so šokujúcou 
hrou Marka O‘Rowe „Terminus”. 

Divadlo Letí patrí v Čechách medzi prestížne 
odvážne divadlo, ktoré sa venuje prvým uvedeniam 

súčasných hier v Čechách. 
• • •

20. júna privítame jedno z najlepších alternatívnych 
poľských divadiel - Divadlo LaFayette zo štetína 

so slávnou hrou Owena McCaferttyho 
„MOJO MICkyBO”. 

Toto predstavenie získalo popredné ocenenia  
na svetových festivaloch a na Slovensku 

sa predstaví po prvýkrát.
• • •

Po predstaveniach (Rum a Vodka, Howie 
a Rookie, Smiech v temnote a Kamene vo vreckách) 

a tiež po predstaveniach našich hostí budú 
prebiehať večerné rozhovory s tvorcami, 

ktoré budú sprevádzať večerné párty v priestoroch 
Divadla Kontra a tiež pod holým nebom, rodinná 

atmosféra, hudba a výstava.
Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť 

oslavy divadla!

Tešíme sa na vás! 

Riaditeľstvo základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a širokú verejnosť na absolventské podujatia:
I. ABSOlVeNTSkÝ kONCeRT hudobného odboru 

a VeRNISáŽ ABSOlVeNTSkeJ VÝSTAVy výtvarného odboru
14. 5. 2010 o 16.00 hod., Letohrádok DARDANELy v Markušovciach

II. ABSOlVeNTSkÝ kONCeRT hudobného odboru
26. 5. 2010 o 17.00 hod., Koncertná sála zuš

III. ABSOlVeNTSkÝ kONCeRT A VySTÚPeNIe hudobného a tanečného odboru
a slávnostné ukončenie štúdia žiakov ZUŠ

27. 5. 2010 o 16.00 hod., Koncertná sieň REDuTy
Tešíme sa na spoločne strávené chvíle spolu s vami.
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E STOlNÝ TeNIS: V dňoch 19. - 20. 3. usporiadali kluby 
ŠK MPC SNV a STO BBF SNV v telocvični ZŠ na Ko-
menského ul. stolnotenisový turnaj „O pohár primátora 
mesta“. Takto nadviazali na niekdajšiu tradíciu turnajov 
konaných v našom meste. V SNV súťažili pozvaní hráči re-
gistrovaní v kluboch mesta, ktorí doposiaľ dosiahli v tomto 
ročníku najlepšie výsledky. Pohár primátora získal Adam 
Brincko (STO BBF SNV).
kRASOkORČUĽOVANIe: 27. 3. sa v SNV konala po 
34. krát súťaž pre najmenších slovenských pretekárov 
„Cena Slovenského raja“. Pretek otvorili nesúťažne členo-
via Krasokorčuliarskeho klubu SNV. Na zimnom štadióne 
potom súťažilo 74 krasokorčuliarov (z toho 10 chlapcov) 
v 6 kategóriách. Naše mesto malo zastúpenie v dvoch 
dievčenských kategóriách. V kat. nádeje mladšie získa-
la svoje najvyššie osobné skóre Eliška Ivanovová a v kat. 
nádeje staršie súťažila Alexandra Geletová. Výsledky 
nájdete na webe Slovenského krasokorčuliarskeho 
zväzu www.kraso.sk - Výsledky súťaží. V Krasokorčuliar-
skom klube SNV, ktorý súťaž usporiadal, je momentálne  
12 detí, ktoré trénersky vedú N. Fabiánová, J. Čekov-
ská a K. Švaňová. Vítané sú všetky deti, ktoré majú  
záujem o tento šport (info: N. Kešeľáková, 0918 247 131,  
nkeselakova@zoznam.sk).
HOkeJ: Posledné stretnutie I. ligy žien HC OSY SNV 
- HC Zvolen (27. 3.) sa nieslo v slávnostnom duchu, pre-
tože naše hokejistky už vedeli, že získali titul majsteriek 
SR. Výsledok zápasu 9 : 0 ich celosezónnu formu len 
potvrdil. Po zápase boli „osám“ slávnostne odovzdané 
zlaté medaily a majstrovský pohár. Úspech dievčat ocenil 
aj primátor J. Volný Cenou primátora a každej hokejistke 
osobne odovzdal ružu. Ešte raz blahoželáme!
BASkeTBAl: V noci z 29. na 30. 3. napísal svoj ďalší 
ročník 12-hodinový basketbalový maratón „Memoriál Vla-
dimíra Jasenčáka“. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev, pričom 
na ňom opäť nechýbali ani hráči z partnerského Havlíč-
kovho Brodu (ČR). Počas 12-tich hodín padlo takmer 
1 500 košov. Výsledok turnaja: 1. Gymnázium Školská 
SNV, 2. SPŠ SNV, 3. SPŠSAB Havlíčkův Brod.
PláVANIe: V dňoch 10. - 11. 4. sa štyria plavci Plavec-
kého seniorského klubu SNV zúčastnili Medzinárodných 
majstrovstiev SR 2010 v plávaní seniorov v Trenčíne - 
Masters. Za 2 plavecké dni odplávali Peter Milčák, Igor 
Murko, Jaroslav Dulík a Peter Piroch vyše 20 disciplín, 
z ktorých priniesli takmer desiatku medailí. Najcennej-
šou bola zlatá medaila P. Milčáka v kat. mužov 50 - 54 r. 
v disc. 400 VS. Rovnako cenné boli aj strieborná medaila, 
ktorú získali plavci spoločne za štafetu 4 x 50 m PP v kat. 
nad 200 rokov (súčet rokov plavcov družstva), a bronzo-
vá medaila za štafetu 4 x 50 m VS v kat. nad 200 rokov. 
Ostatné medaily vyhrali plavci PSK SNV v individuálnych 
disciplínach. Súťaže sa zúčastnilo vyše 240 plavcov zo 
66 klubov a 9 krajín (ČR, PL, HU, USA, DE, FIN, NOR, 
UA a SR), t. j. o 33 pretekárov a 2 krajiny viac ako vlani. 
Najstarší účastník mal 84 rokov.
HOkeJBAl: Hokejbalisti HC STEZ SNV sa v apríli zú-
častnili 1. ročníka „Országh Cupu“ v B. Bystrici. Svojou 
účasťou turnaj obohatili hokejisti a hokejbalisti zvučných 
mien ako Vlado Országh, Michal Chovan, Patrik Polc, Ró-
bert Pukalovič ml., Andrej Mrena či Filip Macejka. Výsled-
ky zápasov: SNV - ŠK Harvard Šípok Partizánske 2 : 0, 
SNV - HBK Cocra Radvaň 2 : 1, SNV - Banskobystrická 
20 2 : 0. Prvenstvo v skupine po úvodných zápasoch 
zaistilo Spišiakom postup do štvrťfinále a po víťazstve 
s Eagles Slovenská Ľupča aj postup do semifinále a boj 
o medaily. S HbK Monkeys B. Bystrica sa podarilo STEZu 
vyhrať až v samostatných nájazdoch. Dva dni kvalitného 
hokejbalu vyvrcholili pred zrakom Vlada Országha drama-
tickým finále s družstvom Sharks Zvolen, ktoré napokon 
po samostatných nájazdoch zvíťazilo 2 : 1. Strieborné 
medaily sú výborný úspech, rovnako ako zaradenie dvoch 
hráčov STEZu - Petra Finduru a Adama Lapšanského - 
medzi All Stars turnaja.
kOlky: EXTRALIGA MužI: 21. kolo (28. 3.) TJ Tatran 
SNV - Slavoj Sládkovičovo 6 : 2, 22. kolo (10. 4.) PKŠ 
Košice - SNV 6 : 2. Spišiakov čaká baráž. 

Za účasti plavcov z 22 klubov z Maďarska a Slovenska 
sa v dňoch 27. - 28. 3. 2010 konal 19. ročník medzi-
národných plaveckých pretekov „Veľká cena mesta 
Nové zámky“. Na týchto pretekoch úspešne repre-

zentovali naše mesto i Klub plávania naši plavci. 
V kat. juniorov potvrdil svoje vedúce postavenie 
v rámci SR Marek Stanko a zvíťazil v disc. 100 OPP 
(osobný polohový pretek) časom 1:03,62 min. V kat. 
13. - 14. roč. žiakov majster SR Jozef štofan zví-
ťazil v disc. 50 m, 100 m a 200 m prsia. U dievčat 
v tých istých disciplínach zvíťazila Lucia Havašová. 
Štyri zlaté medaily za víťazstvo v disc. 50 m, 100 m 
a 200 m znak a 100 m motýlik si vyplávala Anetta 
Smiková. V kat. 12-roč. žiačok Barbora Mišen-
dová zvíťazila v disc. 50 m VS (30,96 s), 100 m VS 
(1:07,53 min.) a 100 m motýlik. želmíra Kuľová 
v kategórii 11-roč. žiakov zvíťazila v disc. 50 m, 100 m 
a 200 m znak. V kat. 9 - 10-roč. žiakov si Tomáš 
želikovský odniesol z Nových Zámkov 4 zlaté me-
daily za víťazstvá v disc. 50 m a 100 m VS, 50 m mot. 
a 100 m OPP. Štyri zlaté medaily vybojovala i Jana 
Kuľová za víťazstvá v disc. 50 m mot., 50 m znak, 
100 m VS a 100 m OPP. Okrem uvedených víťaz-
stiev si plavci KP SNV v Nových Zámkoch vybojovali  
i 9 strieborných a 1 bronzovú medailu. 
Blahoželáme! -MK-

VíťAzSTVÁ NAšIcH PLAVcOV 
V NOVÝcH zÁMKOcH

Na stupni víťazov naša trojnásobná zlatá 
medailistka Barbora mišendová.

Mgr. Alexander Nagy sa narodil 10. 2. 1944 v Martinovej (okr. Rimav-
ská Sobota). Po štúdiu pedagogického smeru s aprobáciou matema-
tika - telesná výchova v Nitre sa popri pedagogickej praxi začal aktívne 
venovať futbalu. Hral v kluboch Jednota Trenčín (4 roky, počas kto-
rých sa stal aj reprezentantom ČSSR), Lokomotíva Košice a Spišská 
Nová Ves. V našom meste ukončil aj svoju bohatú futbalovú kariéru 
aktívneho hráča. Skúsenosti z futbalu následne uplatnil v trénerskej 
činnosti. Pôsobil v Levoči, Rimavskej Sobote, vo Zvolene, Košiciach, Jelšave, Nálepkove, Smižanoch, Šafá-
rikove, Nižnej Slanej a napokon sa opäť vrátil do Spišskej Novej Vsi. Ako tréner vo Futbalovom klube Spišská 
Nová Ves a futbalových tried Základnej školy na Nejedlého ulici viedol a motivoval, ale aj vychovával veľmi 
ľudským spôsobom začínajúce futbalové talenty v ich raste.
Bol to športovec telom i dušou. Jeho náhla smrť prekvapila nielen jeho rodinu, ale aj celú futbalovú verejnosť, 
vrátane našej futbalovej mládeže, ktorú chcel ešte mnohému priučiť. Bohužiaľ, nebolo mu to dopriate.
S Alexandrom Nagyom sme sa rozlúčili v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi dňa 14. 4. 2010.
Česť jeho pamiatke! Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine. V. Ivančík, foto: mape

NAVžDy ODIšIEL VEĽKÝ 
šPORTOVEc A čLOVEK
Vo veku 66 rokov zomrel v apríli tréner 
našej futbalovej mládeže Alexander Nagy.

V extralige sa hráčky Volejbalového klubu Spišská Nová 
Ves úspešne prebojovali až do play-off o 5. - 8. miesto. 
V troch zápasoch s COP Nitra Spišskonovovešťanky 
zdolali svoje súperky 2 : 1 na zápasy: 1. zápas (20. 3.) 
VK SNV - COP Nitra 3 : 1, 2. zápas (27. 3.) COP Nitra - 
SNV 3 : 1, 3. zápas (31. 3.) SNV - COP Nitra 3 : 2. 
V bojoch o konečné 5. - 6. miesto za súpera dostali 

ďalšie Nitranky. Tieto sa im však už nepodarilo zdo-
lať: 1. zápas (14. 4.) UKF Nitra - SNV 3 : 2, 2. zápas  
(17. 4.) SNV - UKF Nitra 0 : 3. Účinkovanie VK SNV 
v tomto ligovom ročníku tak 17. apríla skončilo.
Konečné 6. miesto teší, veď je o jednu priečku lepšie 
ako vlani v premiérovom ročníku. 
Blahoželáme! LucK

Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves postu-
pujú do semifinále. Postup si zaistili víťazstvom 3 : 2 
v sérii zápasov štvrťfinále play-off s Prievidzou.

Výsledky: 
SNV - Prievidza (31. 3.) 77 : 51
Prievidza - SNV (3. 4.) 85 : 80 pp

SNV - Prievidza (7. 4.) 100 : 97
Prievidza - SNV (10. 4.) 70 : 66
Piate rozhodujúce kolo sa hralo 14. 4. 2010 u nás.
SNV - Prievidza  83 : 82 pp
V semifinále sa Spišskonovovešťania stretnú s Pezin-
kom.

V. Ivančík

VOLEJBALISTKy šIESTE

BASKETBALISTI POSTuPuJú
DO SEMIFINÁLE

Ročník 2009/2010 volejbalovej extraligy žien sa pre naše volejbalistky definitívne skončil.
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ZIMNÝ ŠTADIóN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 
Štvrtok 20. 5. 20.00 LORD OF THE DANCE

kRyTá PlAVáReň T.: 053/442 62 18
Dňa 8. 5. 2010 (sobota) sa uskutočnia 

MAJSTROVSTVá VÝCHODOSlOVeNSkeJ OBlASTI 
v plávaní všetkých vekových kategórií od 8.00 do 16.30 hod. 

Krytá plaváreň pre verejnosť bude otvorená od 17.00 do 20.30 hod.

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 € 

Poskytujeme zľavy pre poistencov VšZP.
Pondelok: 15.00 - 18.30 • Streda: 13.00 - 20.30 • Zľava 0,50 € z ceny vstupného.

Sobota  1. 5. 14.00 SNV - Prakovce, žiaci „C“

Sobota  1. 5. 16.30 SNV - Trebišov, 2. liga

Nedeľa  2. 5. 10.00 a 12.00 SNV - Bardejov STŽ „A“/„B“ 1. liga

Nedeľa  2. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Lipany MŽ U13/12, 1. liga

Nedeľa  2. 5. 16.30 SNV - Slovinky, dospelí, 2. trieda

Sobota  8. 5. 10.00 a 12.15 SNV - MFK Košice „B“, STD/MLD, 2. liga

Sobota  8. 5. 13.30 SNV - Odorín, dorast „B“, 2. trieda

Nedeľa  9. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Giraltovce, MŽ U13/12, 1. liga

Sobota 15. 5. 14.00 SNV - Helcmanovce, žiaci „C“

Sobota 15. 5. 17.00 SNV - Podbrezová, 2. liga

Nedeľa 16. 5. 10.00 a 12.00 SNV - MFK Košice, STŽ „A“/„B“, 1. liga

Nedeľa 16. 5. 17.00 SNV - Richnava, dospelí, 2. trieda

Sobota 22. 5. 11.00 a 13.15 SNV - Lučenec, STD/MLD, 2. liga

Nedeľa 23. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Humenné, MŽ U13/12, 1. liga

Sobota 29. 5. 13.30 SNV - Sp. Hrušov, dorast „B“, 2. trieda

Sobota 29. 5. 14.00 SNV - Rudňany, žiaci „C“

Sobota 29. 5. 17.00 SNV - Poprad, 2. liga

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 

kOlkáReň 
MeStSKÁ LIgA neRegIStROVAnÝCh hRÁČOV V KOLKOCh - ROČnÍK 2010

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 
Sobota  1. 5.  8.00 - 16.00 KPN, s. r. o., volejbalový turnaj 
Nedeľa  2. 5.  10.00 LB - Prievidza, basketbal kadeti
Utorok  4. 5. Majstrovstvá Slovenska vo volejbale SŠ dievčatá
Streda  5. 5. Majstrovstvá Slovenska vo volejbale SŠ dievčatá
Sobota  8. 5.  7.00 - 15.00 MsÚ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Nedeľa  9. 5.  9.00 a 11.30 LB - Abovia Košice, basketbal MMŽ
Utorok 11. 5. Majstrovstvá Slovenska vo volejbale SŠ chlapci
Streda 12. 5. Majstrovstvá Slovenska vo volejbale SŠ chlapci
Sobota 15. 5. ŠKBD - Michalovce, basketbal kadetky
Piatok 21. 5. Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších žiakov
Sobota 22. 5. Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších žiakov
Nedeľa 23. 5. Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších žiakov

Termíny basketbal extraliga 
o 1. - 2. miesto 5., 8., 12., 15., 19. mája

Termíny basketbal extraliga 
o 3. - 4. miesto 4., 7., 11., 14., 18. mája

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

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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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. 12. 2010 uplynie 20. vý- 
ročie od smrti našej mamy, babky a prababky  
Leopoldíny SEDLIcKEJ, rod. Fremuthovej. 
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. 
V Ičku č. 4/2010 sme chybne uviedli dátum úmrtia p. Leopoldíny Sedlickej. 
Týmto sa pozostalým i čitateľom ospravedlňujeme. redakcia

So smútkom sme odprevadili na poslednej ceste našu drahú man-
želku, mamičku, babičku, pani Máriu VOJTÁšOVú vo veku 78 rokov 
po dlhej ťažkej chorobe. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu, 
ďakujeme tým, ktorí pomohli zmierniť jej utrpenie a našu bolesť, pre-
dovšetkým p. primárovi MUDr. Kötelešovi, p. prim. MUDr. Zimovej,  
p. MUDr. Mokrišovi, lekárom a sestrám chirurgického oddelenia  
a oddelenia dlhodobo chorých NsP v Spišskej Novej Vsi.
Ešte raz úprimne ďakujeme.
smútiaci pozostalí 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šou drahou mamou Irenou SEDLÁKOVOu, ktorá nás navždy opustila 
vo veku 80 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým členom ZPOZ, ktorí pripravili dôstojnú roz-
lúčku s našou drahou zosnulou. Svoju prácu odviedli vkusne, profe-
sionálne a s citom.
deti Eva a Ladislav s rodinami

Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za kvetinové dary a slová 
útechy od priateľov a známych pri poslednej rozlúčke 29. 3. 2010 
s našou drahou mamou, svokrou, starou mamou, sestrou a tetou  
Máriou MOKRyšOVOu, ktorá nás navždy opustila po rýchlej zákernej 
chorobe dňa 26. 3. 2010 vo veku 70 rokov.
Zároveň chceme poďakovať aj MUDr. E. Zimovej a celému kolektívu 
ODCH za vysoko starostlivý a ľudský prístup pri hospitalizácii našej 
drahej zosnulej.
S úctou a láskou spomínajú syn Branislav, dcéry Eva a Tatiana  
s rodinami, nevesta Daniela s rodinou, vnúčatá, pravnuk, sestry  
a bratia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
S bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 5. 3. 2010 nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, náš starostlivý otec, dedko, svokor a príbuzný 
Ondrej KOTRADy.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a známym,  
priateľom a susedom, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Monika, Mária  
a Adriana a syn Vladimír s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, v našich srd-
ciach zostávaš navždy s nami, ocko náš milovaný.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s Jozefom BISKuPOM, ktorý nás náhle opustil dňa  
8. 3. 2010 vo veku 63 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Milka a Majka  
s rodinami.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
Hviezdy Ti už prestali svietiť, slnečné lúče Ťa prestali hriať, ale tí, 
ktorí Ťa mali radi, nezabudnú a neprestanú na Teba spomínať.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
prišli odprevadiť na ceste do večnosti dňa 12. 3. 2010 môjho milova-
ného manžela, nášho ocka a dedka Karola KRÁLA, ktorý nás opustil 
po ťažkej chorobe dňa 9. 3. 2010 vo veku 75 rokov.
S láskou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka Anna, dcéra Anna, 
synovia Pavol, Ľubomír a Karol s rodinami.

smutno nám bude bez Teba.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 7. 4. 2010 prišli 
rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamičkou a babičkou Máriou  
BuJňÁKOVOu, ktorá nás opustila vo veku 62 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie personálu Interného oddelenia 
NsP v SNV pod vedením primára MUDr. Hudáka, MUDr. Zimovej, 
MUDr. Zelenej, MUDr. Frančákovi, PharmDr. Bendžalovej Kellnero-
vej, p. Krakovej aj všetkým, ktorí prejavili nezištnú, ľudskú, príkladnú 
a odbornú starostlivosť počas jej choroby.
manžel Andrej, synovia Róbert, Peter, Vojtech a dcéra Gabriela  
s rodinami

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

klement kalafut 1920
anna michaleková 1921
jolana Doležalová 1922
alexander Bartoš 1925
Ľudovít Botto 1925
Paulína jánošíková 1926
valéria Grešová 1926

mária Dronzeková 1926
Paulína Fabiniová 1929
Gejza Tkáč 1929
Irena sedláková 1930
ondrej macejko 1930
jozef jevoš 1931
magdaléna štrauchová 1931

Helena Psocíková 1933
karol král 1934
mvDr. František Harčár 1935
šimon klorus 1935
ondrej kotrady 1937
mária mokryšová 1939
mária krohľáková 1943

viera soršáková 1943
jozef Biskup 1947
František Gonda 1947
michal knurovský 1948
alfonz Hudák 1949
ján Tomiskin 1950
vladislav Daniel 1953

jozef slobodník 1954
štefan Blaško 1958
Ing. jozef jánošík 1958
Beáta Gončárová 1968
martin Žoldák 1976
erik Horváth 2009

V MARcI NÁS NAVžDy OPuSTILI

VITAJTE MEDzI NAMI VÝzNAMNÉ žIVOTNÉ JuBILEÁ V MARcI OSLÁVILI
91 rokov
alžbeta majochová

karol Fedorčák

85 rokov
Žofia Derfiňáková

emanuel leskovjanský

Želmíra klingová

jozef valigura

anna strišková

Gabriela Bevilaqua

Helena kožíková

alžbeta reichová

jozef šarga

aurélia jindová

80 rokov
ján Babič

jozef Budz

mária morandíniová

jozef Fuker

júlia karabinová

anna macejáková

jozefína jašková

75 rokov
jozef Hovanec

František malina

jozef Bukovinský

anna macalová

mária Neuvirthová

ondrej ordzovenský

šarlota košková

mária Dvorská

Ivan Hudran

karol labuda

mária stanková

ján Bobrík

anna Drobná

Ing. ondrej Fábry

margita lacová

jozef šmelko

70 rokov
rudolf Biacovský

alžbeta Dudinská

eva sokoláková

viliam Dubiňák

anna Blahutová

albína Hricová

Ing. milan Tréger, Csc.

aurélia mikolajová

juliana šefčíková

jozef Dovala

viktor lipčák

Irena krajňáková

alžbeta krajčovičová

mária Hrešková

juliana sanetriková

júlia Centková

ladislav mravčák

melánia mišendová

anton karabin

František vronč

melánia kraková

Terézia Petríková

oliver Harenčár
vincent Pacanovský
ema lačná
Dávid Horvath
linda Daniová
marek smorada
Dávid Pollák
lenka vojtilová
Tomáš Fedorčák
Gabriel kováč
karin vrabľová
slávka Borecká
Timotej Palkov
anna Drabiščáková
Daniel Bartík
katarína süčová
Dávid sokolský
eva stoláriková
kamil Horváth
matúš mihalko
adriána Pechová

Darina anastázia 
Drabová
kristián oliver Dunčko
oliver špánik
laura martišovičová
Nicolas lorko
vanesa Gabčová
Dagmara Holubová
Bibiána marčuková
Daniel Catalá Giménez
miroslava makulová
viktória melegová
juraj šmelko
Natália leontaraki
Damián Horváth
emma Hrubá
karolína karchňáková
martin kapsdorfer
Filip Zeman
jaroslav slavkovský
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Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, členom Potápač-
ského klubu MANTA, susedom a známym, ktorí sa dňa 17. 3. 2010 
prišli rozlúčiť s mojím manželom a ockom Ing. Jozefom JÁNOšĺKOM, 
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 51 rokov. 
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej a J. Kučin-
skému; Ing. Kedžuchovi, Ing. Chalupeckému a Pohrebným službám 
S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
manželka s dcérou

S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí spolu s nami odprevadili môjho drahého manžela, nášho starost-
livého otca, milujúceho dedka a vzácneho človeka Františka GONDu 
na poslednej ceste dňa 15. 3. 2010. 
Stále ostávaš v našich srdciach.
manželka Anna, syn František, dcéry Renáta a Andrea s rodinami, 
vnúčatá a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom zo SAD v SNV, susedom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 22. 3. 2010 rozlúčiť s mojím manželom, 
otcom, dedkom, bratom, švagrom Jánom TOMISKINOM, ktorý nás 
opustil vo veku nedožitých 60 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura a dekanovi Rím.-
kat. farského úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Anna, syn Slavomír s manželkou Ľubicou, sestry a bratia 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa dňa 23. 3. 2010 prišli rozlúčiť s našou mamkou a starou ma-
mou Annou MIcHALEKOVOu, ktorá nás opustila vo veku 89 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Poh-
rebným službám R. Findura.
Poďakovanie patrí tiež MUDr. Dugasovej, MUDr. Carter a sestričke 
Krakovej.
S láskou a úctou dcéry Ľudmila, Hanka a vnučka Zlatica.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo srdce, ktoré sme mali 
tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary celej rodine, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť dňa 24. 3. 2010 s mojou drahou manželkou, babkou, 
prababkou Magdalénou šTRAucHOVOu, ktorá nás náhle opustila 
vo veku 78 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková, ZPOZ pri MsÚ 
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
manžel Ľudovít a vnučka Ivana s rodinou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 6. 4. 2010 rozlúčiť s naším otcom, bra-
tom a ujom Jánom BAJTOšOM, ktorý nás opustil vo veku 49 rokov.  
Ďakujeme kolektívu ARO NsP v SNV pod vedením primára MUDr. Ze-
leného. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebným službám R. Fin-
dura.
synovia Dalibor, Ján, Oliver a brat Peter s rodinou 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
spolubývajúcim, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojím manželom a otcom Alfonzom HuDÁKOM, ktorý nás navždy 
opustil dňa 6. 4. 2010 vo veku 61 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme PZ SR, kolektívu odd. ARO pod vedením primára 
MUDr. Zeleného za starostlivosť, Pohrebným službám R. Findura 
a ZPOZ pri MsÚ za dôstojnú rozlúčku.
manželka Marta a syn Ľuboš s manželkou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa  
6. 4. 2010 s našou drahou manželkou, mamkou a starou mamou  
Paulínou FABINIOVOu, ktorá nás navždy opustila vo veku 81 rokov. 
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura a Rím.-kat. far-
skému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou manžel Ján, syn Miroslav a Ľubomír s rodinami.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.  
aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 17. 4. 2010 sme si pripomenuli 20. výročie, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, otec a dedko Jozef REšOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Janka s manželom, syn 
Jozef a vnúčatá. 

Pri plamienku sviečky stojíme a na Teba s láskou spomíname.
Dňa 1. 4. 2010 uplynulo 6 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
a starostlivý otec, starý otec Tibor DANI. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína vnučka Petra s celou rodinou. 

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame.
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Dňa 3. 4. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás 
opustila naša drahá mamka a babka Daniela  
MRAVčÁKOVÁ a 30. 11. 2009 sme si pripo-
menuli 5. výročie úmrtia nášho otca a dedka  
štefana MRAVčÁKA.
S úctou a láskou spomína dcéra Svetlana, syn  

Peter a ostatná rodina. 

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky ostá-
vajú navždy v nás.
Dňa 1. 5. 2010 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko a pradedko Marián TIMKO.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, dcéry Ľubica 
a Beata s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len zdanie, v srdci nám zostáva bolesť 
a spomínanie.
Dňa 3. 5. 2010 uplynie smutných 5 rokov, čo nás vo veku nedožitých 
60 rokov opustil náš drahý Emil VARTOVNĺK.
So smútkom v srdci spomína manželka Anna a ostatní príbuzní.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 3. 5. 2010 si pripomíname 5. výročie smrti môjho manžela, nášho 
otca, starého otca, brata, švagra Milana KuRTu.
Za tichú spomienku ďakujú manželka, dcéra, syn, vnučka a sestry 
s rodinami.

láskavé srdce mala, smiech vôkol seba rozdávala. Tíško ľuďom 
načúvala, kde mohla, tam pomáhala.
Dňa 3. 5. 2010 uplynie už 20 rokov, čo odišla, no v našich spomien-
kach zostáva, naša drahá milovaná Margita GORALOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami svoju spomienku.
smútiaca rodina

„Pán je moje svetlo a moja spása! verím, že 
uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich...“ 
(Žalm.)
Dňa 7. 5. 2010 si pripomíname 1. výročie, kedy nás 
predišla do večnosti naša mamka a babka Mária 
čARNOKÁ a 8. 5. 2010 uplynú 3 roky od odchodu 
nášho otca a dedka Emila čARNOKÉHO. 
Stále žijete v našich srdciach. 

S modlitbou spomíname.
dcéra Mária a vnuk Peter s rodinou

čas plynie, ale bolesť ostáva.
Dňa 8. 5. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustila manželka, mamka, 
babka a svokra Mária HANzELyOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou, úctou a žiaľom spomínajú manžel Jozef, dcéra Mária s man-
želom Slavomírom, syn Jozef s manželkou Lindou a vnúčatá Miško, 
Vikinka a Dominika.

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 9. 5. 2010 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamky, babky 
a sestry Márie BLAšKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
dcéry a synovia s rodinami a sestra Anna 

Dňa 9. 5. 2010 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel 
a otec Rudolf STAVIARSKÝ. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
manželka s deťmi a najbližší príbuzní

SPOlOČeNSká kRONIkA
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mala som vás rada, chcela som žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som mu-
sela do večnosti ísť. Neplačte za mnou, nechajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo sa stať.
Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno a ticho.  
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 4. 5. 2010 si pripomíname 5. výročie smrti našej milovanej  
manželky, matky a babky Justínky GIRINyOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti Vojtech, Emília a ostatná  
smútiaca rodina. 

odišiel... a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky, to 
nik nečakal. stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné spo-
mienky v nás! čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie 
zabudnúť!
Dňa 4. 5. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec a dedko František RERKO.
S láskou na neho spomínajú manželka, syn s manželkou, dcéra s man-
želom a vnúčatá Tomáš, Radka, Dominik, Samko, Števko - František 
a Dávidko - Mirko a ostatná smútiaca rodina.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 9. 5. 2010 uplynie 1 smutný rok, čo nás náhle a bez slova rozlúčky 
opustil František HANzELy. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína manželka Helena, dcéra Adriana s man-
želom, syn Marián s manželkou, vnučky Andrejka, Alenka a Karinka, 
pravnuci Matúško a Maxík a ostatná smútiaca rodina.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás praco-
vali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti, maminka, za všetkých nás.
Dňa 9. 5. 2010 uplynie piaty rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička Valéria BOčKAyOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali jej tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel, syn Tomáš, dcéra Petra s rodinou.

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, ale v našich srdciach stále bu-
deš s nami.
Dňa 10. 5. 2010 uplynie 5 rokov, keď od nás navždy odišiel môj milo-
vaný syn, náš brat a ujo Viliam SzÉKELy.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
Ďakujeme.
mama, sestry Milada a Dana s rodinami 

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva.
Dňa 12. 5. 2010 uplynie rok od chvíle, keď nás navždy opustil môj man-
žel, otec, dedko, pradedko a svokor Tomáš TOMAJKO. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi 
a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn, dcéry a synovia  
s rodinami.

odišla si tíško bez rozlúčky. rana v srdci stále bolí, zabudnúť ne-
dovolí. Za lásku a dobrotu Ti už nemôžeme nič dať, iba tíško spo-
mínať.
Dňa 12. 5. 2010 uplynie rok, čo nás opustila naša mamka, manželka, 
babka, prababka Anna FERENcOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
manžel a synovia s rodinami

Prečo si odišla dcéra milovaná, veď mohla si tu s nami dlho byť, pý-
tajú sa súrodenci, pýta sa mama, ako budeme teraz bez Teba žiť?
Iba ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
Dňa 13. 5. 2010 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustila 
moja milovaná dcéra Ing. Jarka REšOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína mama, sestra Janka s manželom, brat  
Jozef, netere Julka, Slávka, synovec Jožino s rodinami, krstné deti, 
Lucia a Martina 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 spomienkami.
Dňa 15. 5. 2010 uplynie 25 rokov, odkedy 
nás opustil náš otec, svokor a starý otec Jozef  
SÝKORA.
Dňa 5. 12. 2010 uplynie 12 rokov, čo nás opus-

tila naša mamka, svokra a stará mama Magdaléna SÝKOROVÁ, rod. 
Želinská.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako 
bolo predtým...
Dňa 13. 5. 2010 uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustila Mária  
FABINIOVÁ.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel 
si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
Dňa 13. 5. 2010 uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko a svokor Ján cIPKALA. Tí, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti a vnúčatá.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srdciach 
ostáva.
Dňa 14. 5. 2010 uplynie dlhých a smutných 20 rokov od chvíle, kedy 
nás opustil náš milovaný otec Viktor DOBROVIč.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu po tieto dni venujete tichú spomienku.
dcéry Marienka, Vierka, Jožka s rodinou a synovia Jožko,  Lacko s ro-
dinou a Paľko a ostatná smútiaca rodina

Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. len 
s rosou líham na noc k  tváram, len, čo som rada mala, zanechá-
vam. vám škovránok do spomienky šveholí... všetko, čo žije po mne 
v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie. 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.
Dňa 17. 5. 2010 si pripomenieme 1. výročie smrti našej drahej, milo-
vanej mamičky Magdalény SLOVĺKOVEJ, rod. Gallovičovej. Na Tvoju 
dobrotu a lásku, ktorú si nám dávala a sprevádzala nás na každom 
kroku nášho života, nikdy nezabudneme.
Je ťažké sa naučiť bez Teba žiť, mamička naša.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.
dcéry Magdaléna a Katarína s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smr-
ťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, 
manželku, dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu  
BARBuščÁKOVú, ktorá nás 17. 5. 2006 navždy opustila. Ani čas 
nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.

odišli ste od nás navždy, no v našich srdciach 
a spomienkach stále žijete.
Dňa 21. 5. 2010 uplynie 1 rok, čo nás opustila 
naša babka Katarína MIKOLAJOVÁ.
Dňa 31. 3. 2010 uplynulo 13 rokov, čo nás opustil 
náš dedko František MIKOLAJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich 
poznali a nezabudli.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Dňa 21. 5. 2010 si pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko a príbuzný  
Ján GOMBA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
Dňa 23. mája 2010 si pripomíname 15. výročie od chvíle, keď nás  
navždy opustila moja drahá sestra a naša teta Eva DuDňÁKOVÁ.
Za tichú spomienku, ktorú venujete spolu s nami našej drahej  
zosnulej, ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú sestra Irena a synovci Stanislav a Vladimír.

Nebolo Ti súdené pobudnúť dlhšie s nami, ale v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami.
Práve preto sa nám nechce veriť, že 29. 5. 2010 uplynie už 10 rokov 
od chvíle, čo dotĺklo srdce JuDr. Rudolfa KOšALu. Smútok z Tvojho 
odchodu dosiaľ zmierňujú spomienky na Tvoj originálny duchaplný 
humor.
S láskou na Teba spomína manželka, synovia s rodinami, ostatní  
príbuzní a blízki priatelia.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
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skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 26. 5. 2010 uplynú 3 smutné roky, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko, známy Ladislav JAREMBÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, deti Ladislav, Adriana,  
Branislav, Anička, vnúčatá Kamil, Tamarka, Viktória, Tomáš a Nikolas.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
mala si rada život, mala si rada smiech, verila si v život, milovala 
svet. odišla si navždy, hoc si túžila žiť, nebolo dopriate, aby si mohla 
s nami byť.
Dňa 26. 5. 2010 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme  
3. výročie smrti našej milovanej manželky, mamičky, sestry, dcéry 
a švagrinej Renky KuzLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina 

Dňa 27. 5. 2010 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho manžela, otca 
a dedka Františka DuDňÁKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina 

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

Vyslovujeme úprimné poďakovanie celému kolektívu oddelenia FRO NsP v Spišskej No-
vej Vsi pod vedením p. primára MUDr. D. Pancisyna za vysoko profesionálny, odborný 
a hlboko ľudský prístup, ktorý je pre tento kolektív samozrejmosťou a pre pacientov počas 
liečby dávkou povzbudenia, radosti a optimizmu. Vďačné pacientky: Mitríková, Kováčová, 
Slovjaková

Úprimné poďakovanie vyjadrujem kolektívu RZP-SNV a odd. ARO v SNV pod vedením pri-
mára MUDr. Zeleného za rýchlu a obetavú pomoc. Taktiež ďakujem Pohrebným službám  
R. Findura za dôstojnú rozlúčku s mojím manželom Františkom GONDOM.
manželka Anna

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves

11. 5. 2010, utorok
kultúrno-spoločenské posedenie „Deň matiek“ 

v Koncertnej sieni Reduty so začiatkom o 16.00 hod.
Poplatok za člena 6 €. Prihlásiť sa je potrebné v pondelok v čase
od 9.00 do 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. 

Hlavný organizátor podujatia je Klub dôchodcov Lipa.
V cene zahrnuté: kultúrny program, slávnostná večera, živá hudba, tanec.

26. 5. 2010, streda
Turistická prechádzka: lipovce - lačňovský kaňon - Buče - lipovce.

Odchod autobusom SAD o 6.00 hod. smer Levoča s prípojom na Lipovce. 
Účastníkom do 70 rokov bude vyplatený príspevok na cestovné 2 €.

klUB DôCHODCOV kOMeNSkÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
17. 5. 2010 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
26. 4. - 2. 5. 2010

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 55, 
tel.: 053/441 16 37

3. 5. -  9. 5. 2010
Lekáreň FARMÁCIA, Fabiniho 521/15,  

tel.: 053/442 15 60 

10. 5. - 16. 5. 2010
Lekáreň SLÁVKA, Chrapčiakova 1, 

tel.: 053/446 61 22 

17. 5. - 23. 5. 2010
Lekáreň Dr. MAX, OC Madaras, 

Mlynská 2047/39

24. 5. - 30. 5. 2010
Lekáreň BONUS, Nám. SNP 2, 

tel.: 053/446 47 67

31. 5. - 6. 6. 2010
Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 22, 

tel.: 053/429 87 10

 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 

11. 5. 2010
Vodoliečba

Ing. Anna Kroutziger

27. - 30. 5. 2010
Víkend zdravia
MuDr. Halina uhrín  

a Roman uhrín

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.

21. 5. 2010 (piatok)
„Nádherný šok - rozlomené 

putá ateizmu...“ 
Príbeh manželov Kernových.

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

www.odhaltesvetbiblie.sk
Vstup voľný.

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

Stredná odborná škola, 
Markušovská cesta 4, 052 01 Sp. Nová Ves, 

tel.: 053/446 13 60, 446 13 90, 
e-mail: skola@soussnv.sk

Pozývame širokú verejnosť do novootvorenej 
prevádzky Dielne odborného výcviku

KOZMETICKÝ SALÓN 
A MANIKúRA - PEDIKúRA
na Ul. Ing. Kožucha 9 v Spišskej Novej Vsi.

T. č.: 053/429 93 15, 0905 449 267

VeReJNÉ OSPRAVeDlNeNIe
„Pán Toporcer, majiteľ reštaurácie ZBrojNoš! Touto cestou sa vám, pán majiteľ, a celému kolektívu reštaurácie ZBrojNoš verejne ospra-
vedlňujem za poškodenie vášho dobrého mena a povesti. Želám vám veľa lásky!“ Galina macková, obyvateľka spiš. N. vsi
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Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Mesto Spišská Nová Ves, Slovenský Červený kríž
si dovoľujú pozvať občanov Spišskej Novej Vsi a okolia na

UVIDÍTE: 
✪ Petra Cmorika ✪

✪ Laci Strike SDA ✪
✪ Funkiez ✪

• dynamické ukážky činnosti Ozbrojených síl SR, Vojenskej polície, 
Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR 

• statické ukážky výzbroje a výstroja ozbrojených zborov SR

• prácu členov Slovenského Červeného kríža 

• ukážky stredovekých bojov medzi vojakmi a zbojníkmi 

Týmto pestrým a zaujímavým podujatím sprevádzajú  
moderátori Junior a Marcel.

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkova-
nie uvedených zvierat proti besnote sa uskutoční v nasledovných  
termínoch: 
•  dňa 14. mája 2010 od 8.00 do 17.00 vo Veterinárnej nemocnici 

Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I),
•  dňa 15. mája 2010 od 8.00 do 10.00 v Novoveskej Hute pred 

pohostinstvom.

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

Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa 
jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. 
Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku postihu.

Veterinárna nemocnica Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/446 26 23, 0905 506 126

jar prišla s aksamitovou piesňou slávičou. 
čas, ten je spravodlivý!

Pochoval krížovú cestu útrap vojny. 
(vladimír reisel)

Mesto Spišská Nová Ves pozýva všetkých 
občanov mesta na 

SPOMIENKOVú SLÁVNOSť 
spojenú s kladením vencov.

Spomienková slávnosť sa uskutoční pri príležitosti 
65. výročia ukončenia II. svetovej vojny

dňa 7. mája 2010 o 14.00 hod.
pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí.
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Viac času pre Vás!

7.30 - 19.00 hod.
Kaderníctvo - štúdio m13

0905  754  813

Zmena otváracích hodín

Letná 80 - Sintra, Spišská Nová Ves

Spišský klub sclerosis multiplex
organizuje pod záštitou primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského,

predsedníčky Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej
spoločnosti MUDr. Ľubice Procházkovej, CSc.,

primára Neurologického oddelenia VNsP, a. s., Levoča
MUDr. Ladislava Gurčíka

KROK SO SCLeROSIS MULTIPLex
dňa 14. mája o 15.00 hod.,

Altánok pri Mestskom úrade v Levoči
(v prípade nepriaznivého počasia - Mestské kino).

Kultúrny program: ľudová hudba skupiny „TERCHOVČEK“ 
spev Martinky Bobáňovej z Terchovej • hudobná skupina VAOLA

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Mestom Levoča a Mestským kultúrnym  
strediskom. Privítame vás aj na našich klubových posedeniach  

- tešíme sa aj na nových členov.
Kontakt: predsedníčka Slávka Faltinová, tel.: 053/451 26 02,

mobil: 0905 920 140, 0918 930 140

SZZP Základná org. č. 13 Spišská Nová Ves v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves a garantom podujatia  

poslankyňou NR SR Mgr. Leou Grečkovou 
vás srdečne pozývajú na

DEŇ MATIEK 
(oslava ženy ako darkyne života),

ktorý sa uskutoční dňa 15. 5. 2010 (sobota) o 14.00 hod. v Kine Mier.
Účinkujú: MŠ Hanuliarik, Štehinek deti z Tepličky n/H, žiaci ZUŠ Spiš. N. Ves, 

spevácka skupina Senior, folklórna skupina Markušovčan
Vstupné: dospelí 1 €, deti zdarma

Predaj vstupeniek: od 1. 5. 2010 každý utorok na Levočskej 14 (CVČ SZZP)
Možnosť zakúpenia vstupenky aj priamo pred vystúpením.

Kontakt: Viliam Andráš, t. č. 0902 269 674

6. ročník Seniorských 
majstrovstiev mesta 

v plávaní
 15. máj 2010 (sobota)
 Krytá plaváreň v Sp. Novej Vsi

ORGANIZáTORI:
Mesto Spišská Nová Ves

STEZ - Správa telovýchovných zariadení
Plavecký seniorsky klub

ÚČASTNÍCI: 
Občania mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport 
a preverenie svojich plaveckých schopností.

kATeGóRIe: muži a ženy podľa veku
A - od 30 do 39 rokov  (ročník nar. 1971 - 1980)
B - od 40 do 49 rokov  (ročník nar. 1961 - 1970)
C - od 50 do 59 rokov  (ročník nar. 1951 - 1960)
D - od 60 rokov  (ročník nar. 1950 a skôr)

DISCIPlÍNy:
50 m voľný spôsob - muži a ženy

100 m prsia - muži a ženy
200 m voľný spôsob - muži

PROGRAM: 
8.00 - 9.00 h prezentácia a rozplávanie
9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín 
11.00 h vyhodnotenie a ocenenie 
 umiestnených pretekárov

účastníci pretekov majú vstup 
na plaváreň zdarma.

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

Mesto Spišská Nová Ves a Maratónsky klub TJ Tatran Spišská Nová Ves usporiadajú 
16. mája 2010 (nedeľa) 

16. ročník Májovej hodinovky Jozefa Česlu
a 12-minútový beh občanov mesta na Atletickom štadióne TJ Tatran v Sp. Novej Vsi.

štart: 12-minútový beh o 9.30 hod., hodinovka o 10.00 hod.
Prihlásiť sa môžete na štadióne najneskôr pol hodiny pred štartom. 

Beh - kondičný test je určený širokej verejnosti bez ohľadu na výkonnosť, pohlavie a vek. 
Najlepších oceníme, slabších povzbudíme. Príďte si otestovať svoju kondíciu.

Propozície na www.spisskanovaves.eu
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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

15. 5. 2010
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Radi rekonštruujete?
Na vaše pracovné náradie nestihol 

po poslednej rekonštrukcii ešte padnúť 
ani len prach a vo vás už narastá chuť 
opäť prerábať vaše bývanie. Bolo to tak 
minulý rok, predminulý a ani tento nie je 
iný? Iste vás samých prekvapuje, koľko 
„maličkostí“ vhodných na rekonštrukciu 
dokáže človek nájsť, keď chce vynovovať. 
Začalo sa to novou kuchyňou, potom mo-
dernejšou kúpeľňou, po roku prišla nová 
omietka domu a strecha, plastové okná 
či plávajúca podlaha… A vždy po takejto 
rekonštrukcii ste presvedčení o tom, že 
táto už bude posledná. Hovorí vám to 
niečo?

Vidina míňania peňazí na skrášlenie bývania 
však nevychádza v ústrety vášmu rodinnému 
rozpočtu. Čo urobíte? Budete musieť oželieť 
letnú dovolenku? 

Vôbec nie. V takýchto situáciách vám 
dokáže ponúknuť riešenie Iveta Combová 
z Poštovej banky.

„Našim klientom pri akýchkoľvek rekon-
štrukciách odporúčame pôžičkunabývanie 
až do 17.000 EUR. Tento produkt sa stretol 
u klientov s veľkým úspechom.“

V čom vidia vaši klienti najväčšiu 
výhodu pôžičkynabývanie?

„Vždy sa potešia, keď zistia, že pri jej  
vybavení nemusia zakladať svoju nehnuteľnosť 
a dokonca ani obťažovať blízkych s tým, aby 
im išli ručiť.“

Má pôžičkanabývanie ešte aj iné 
výhody? 

„Samozrejme. Príjemným prekvapením  
pre klientov je aj to, že nepredkladajú potvr-
denie o príjme a pri čerpaní pôžičky dokonca 
ani žiadne bločky a faktúry, ktoré dokladujú 
účel vynaloženia prostriedkov. Veď to poznáte, 
bežný človek sa vo všetkých tých papieroch 
potom nemá šancu vyznať.“

„Takmer som zabudla. Keď budete chcieť, 
môžete pôžičkynabývanie predčasne splatiť 
kedykoľvek a úplne bez poplatkov.“

Čo teda potrebujeme pri vybavovaní 
pôžičkynabývanie?

Stačí prísť na ktorúkoľvek poštu alebo 
pobočku Poštovej banky a o všetko sa 
už postaráme. Dokonca môžete vyhrať  

s pôžičkounabývanie preplatenie vášho úve- 
ru až do výšky 17.000 EUR. To by bola výhra, 
však? Veď získať nenávratnú pôžičku a nemu-
sieť ju nikdy splatiť, to sa len tak nevidí!

A to ešte nie je všetko, príďte na ktorúkoľvek 
poštu alebo pobočku Poštovej banky a za 
jedinú správnu odpoveď môžete vyhrať nákup 
v hodnote 1.000 EUR. Tak už viete, čo chcete 
tento rok prerábať?

Slovenská pošta Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 7
Iveta Combová 
Mobil:  0910 511 408
Infolinka: 0850 211 211



kulTúrNo-sPoločeNský mesačNík mesTa sPIšská Nová ves

26 máj 2010

DROBNá INZeRCIA

 PReDáM - PReNAJMeM

 úPLNE INÝ DOM NA PRENÁJOM. Prenajmeme práve do-
končenú poschodovú drevenicu kompletne zariadenú vo 
vysokom štandarde. K vybaveniu patrí vnútorný krb, veľká 
terasa, balkón, parkovisko, EzS. Je vhodná na trvalé bývanie 
- možnosť dlhodobého prenájmu. K dispozícii ihneď. Nachá-
dza sa v lyžiarskom stredisku Hnilčík – Mraznica, čo posky-
tuje vynikajúce podmienky na šport a relax v zime aj v lete. 
Foto: http://a-drevostav.sk/vzor.html. Viac informácií alebo 
dohodnutie obhliadky: 0905 646 489, 0911 646 489.

 Predám 3-izbový byt na sídlisku Mier, Ul. P. Jilemnického,  
4. poschodie, vhodný na prerobenie, zateplený. Cena: 39 000 €. 
T.: 0917 350 165

 Predám pozemok určený na výstavbu chát v katastri obce Ná-
lepkovo, časť III. Hámor - Surovec (v blízkosti sa nachádza lyžiar-
ske stredisko) o rozlohe 632 m2. Okrem uvedeného pozemku je 
súčasťou vlastníctva aj 1/5 podielu prístupovej cesty k chatkám 
o výmere 39 m2. Cena za 1 m2/10 €. T.: 0905 905 355 

 Predám 3-izbový byt upravený, o rozlohe 73,8 m2 na starej 
Tarči alebo vymením za 2-izbový + doplatok. T.: 441 07 89, 
0902 695 600

 Predám výhodne pekný, veľký, slnečný 3-izbový byt po kom-
pletnej rekonštrukcii na sídl. Západ I v SNV. Cena 40 tis. €.  
T.: 0908 814 543

 Ponúkam na prenájom obchodné priestory na Letnej ul. 
č. 43 v bráne o rozlohe cca 60 m2, vhodné na kanceláriu, 
resp. obchodnú prevádzku. T.: 0903 168 865

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

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

 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 2-izbový nezariadený byt na sídl. Mier v SNV 
od 1. 7. 2010. T.: 0903 465 504

 Predám dvojgeneračný RD v Sp. Novej Vsi - Telep. Dom je po 
rekonštrukcii. Cena dohodou. T.: 0915 943 244

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

 Predám garáž za meniarňou na sídl. Západ I v SNV. Cena 
4 300 €. T.: 0905 908 032

 Predám garáž na sídl. Mier, Komenského ul. Pivnica + elek-
trina. Cena 9 200 €. T.: 0905 585 155

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

 Predám stavebnú parcelu v zastavanej časti obce Smižany 
(Ul. Ľ. Podjavorinskej) o rozlohe 619 m2. V zadnej časti pozemku 
sa nachádza betónový základ + platňa o rozlohe 18 m2 na zá-
hradný domček, kopaná studňa. Všetky inž. siete sú pri pozemku 
+ projekt montáž. domu. Cena 33 000 €. T.: 0905 788 058, 
0918 105 028

 Ponúkame na prenájom kancelárske priestory v AB bu-
dove na 2. posch. na Radlinského 20 v SNV. K dispozícii sú 
3 samostatné kancelárie, mítingová miestnosť, kuchynka, 
toalety - celková výmera 210 m2. cena za prenájom doho-
dou. zároveň možnosť prenájmu skladových priestorov 
a parkovacích miest. Informácie na t. č.: 0905 343 920.

 Predám nový bicykel pre dieťa, vek 7 - 9 rokov, z rodinných 
dôvodov. Cena 100 €. T.: 0907 913 168

 Predám 120-basový akordeón typ DELÍCIA Lignatone s čier-
nou glazúrou s púzdrom vo výbornom stave. Cena dohodou. 
T.: 441 07 89

 Predám plynovú gamatku. Cena 100 €. T.: 0908 852 525
 Predám PEUGEOT 306 (Saint Tropez), rok výroby 2000, 

najazdených 98 tis. km, objem valcov 1 600 cm3, zelená meta-
líza, klíma, ťažné zariadenie, zimné obutie na diskoch, v dobrom 
techn. stave. T.: 0903 604 241

 Ponúkame priestory na prenájom v Smižanoch na Námestí M. 
Pajdušáka. T.: 0915 544 844, 0907 926 457

 Prenajmem, príp. predám RD s pozemkom v centre SNV - 
Hviezdoslavova ul. č. 28 (pri Detskej poliklinike), vhodný aj na 
podnikateľské, príp. zdravotnícke účely. Cena dohodou. 
T.: 0904 501 249, po 16.00 hod. - 0903 613 933

 Poskytnem na prenájom priestory v zabehnutom kozmetickom 
salóne v centre SNV pre kozmetičku so živnostenským listom. 
T: 0915 943 791

 Dám do prenájmu 2-izbový tehlový byt so zariadením v bez-
prostrednom centre mesta SNV. Len serióznym záujemcom. 
T.: 0915 931 174

 Záujemcovia o sliepočky, nosnice, 8-týždňové v cene 3,10 € 
za kus informujte sa na t. č.: 053/441 00 52, 0902 633 109. 
Dodávka 21. 5. 2010 o 14.00 hod.

 kÚPIM

 Kúpim 1- alebo 2-izbový byt na sídl. Západ I alebo vymením za 
3-izbový + doplatok. T.: 0902 295 649

 Kúpim RD alebo stavebný pozemok v SNV, LE, PP alebo 
ich okolí. T.: 0908 814 543

 PRáCA

 AEGON, a. s., životná poisťovňa obsadzuje pracovnú pozí-
ciu obchodný zástupca. životopis posielať na e-mail adresu: 
vkukurova@gmail.com. T.: 0911 813 113

 Hľadám dvoch šikovných ľudí na doplnenie pracovného tímu 
do oblasti obchodu a služieb. Zaškolím. Príjem od 500 €. 
T.: 0911 240 739

 Ponúkam prácu, aj popri zamestnaní v oblasti zdravých 
pochutín. Nový, kvalitný produkt, ktorý sa predáva sám. 
T.: 0918 601 037

 Zaujímavá pracovná príležitosť v oblasti služieb, poradenstva, 
obchodu. Zaškolím. Orientačný príjem od 300 € a viac. 
T.: 0905 890 388

 RôZNe

 Ponúkam uByTOVANIE pre rodiny a malé kolektívy 
v areáli plážového kúpaliska v Tornali pre max. 15 osôb. 
Samostatná kuchynka, kúpeľňa s Wc, zastrešená terasa, 
posedenie s ohniskom a grilom, týždenné intervaly. cena 
od 4 €/os./noc. Sezóna 2010 zľavy do 10 %. 
T.: 0907 249 749

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824 
 NEcHTOVÝ DIzAJN „EXPA LADy“ - AKcIA! pri aplikácii 

umel. nechtov gélom al. acrylom pedikúra len za polovicu! 
NOVINKA - modelovanie na typy Russia Stiletto - exkluzív. 
špicaté typy, gél. nechty - 17 €, živic. nechty - 15,60 €, vy-
tvrdzovanie prír. a poškod. nechtov gélom s cA al. acry-
lom, francúz. špičky fareb. trblietav. práškom podľa vášho 
výberu 50 % zľava! / klas. manikúra + parafín zDARMA! / 
príležit. nechty + franc. man. - množstevná zľava, zdobenie 
(rôzne druhy a techniky). Možnosť zakúpenia darček. po-
ukážok. Dom kultúry, štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie  
č. dverí 77). T.: 0902 891 534

 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 

 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem angličtinu, 
španielčinu - všetky jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533

 Máj je lásky čas, pôsobí aj na vás. užívajte si to spolu 
a na upratovanie pozývajte nás. upratovacie práce, čiste-
nie kobercov, postelí, sedačiek, prečisťovanie podláh, vos-
kovanie, protišmyková úprava, čistenie dlažobných špár. 
PROFESIONÁLNy uPRATOVAcí SERVIS - 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.

 MASÁžNE šTúDIO M, kvalitné masáže v príjemnom 
prostredí - klasická, reflexná, relaxačná, medová, antice-
lulitídna a lymfomasáž. Možnosť zakúpenia permanentiek 
a darčekových poukážok. Dom kultúry, štefánikovo ná-
mestie 4, SNV (prízemie). T.: 0904 325 062

 PEDIKúRA „EXPA LADy“ - ponúka všetko pre zdravie va-
šich nôh - klas. mokrá pedikúra, korekcia zarastajúcich 
nechtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie otlakov a ku-
rích 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. pe-
dikúru, pri aplikácii pedikúry klas. manikúra len za polovicu. 
zĽAVA aj pre dôchodcov a zťP - 15 %. Možnosť zakúpenia 
darček. poukážok. Dom kultúry, štefánikovo nám. 4, SNV 
(prízemie č. dverí 77). T.: 0902 891 534

 chcete nové dvere? Nemôžete sa pozerať na tie, čo 
máte doma - staré, popraskané, škaredé? Príďte sa pozrieť 
k nám a my vám ich zrenovujeme na nepoznanie. Vyberte 
si z dvoch postupov renovácie a my vám zaručíme, že bu-

dete spokojní. Kde sídlime? RENOMA, zimná ul. 90, SNV. 
T.: 0907 947 905

 Chcete sa zbaviť nadbytočných kilogramov? Náš wellness po-
radca vám zostaví individuálny program regulácie váhy v mesiaci 
máj úplne zdarma. T.: 0905 240 738

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

 DOVOLENKA šTúROVO od 12. 6. - 18. 9. 2010. ubyto-
vanie v chatkách asi 350 m od termál. kúpaliska (morské 
vlny, perlička, luxusný detský bazén). cena chatky: pre 2 + 1 
dieťa - 155 €/7 dní, pre 2 + 2 a viac detí 185 €/7 dní. 
T.: 0904 501 249, 0915 986 600 

 účTOVNícTVO - ekonomické služby, poradenstvo v ob-
lasti úverov. Odborne. T.: 0911 813 113, 0915 813 113

 Pozývame vás do novootvorenej predajne Ha Drogéria na 
ulici odborárov v blízkosti železničnej stanice. Ponúkame 
pestrý sortiment pleťovej, telovej, vlasovej a dekoratívnej 
kozmetiky, hygienických a čistiacich prostriedkov, ako aj 
príjemnú obsluhu a vynikajúce ceny. Tešíme sa na vašu 
návštevu. 

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

 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

 VIETE, KTO NAJLEPšIE čISTí KOBERcE, SEDAcIE Sú-
PRAVy, AuTOSEDAčKy? čistiaca technológia - jediná 
v okrese SNV, vhodná najmä na silne znečistené koberce 
vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov zdarma - do 24 hodín + 
NOVÁ SLužBA - SťAHOVANIE NÁByTKu. zabezpečíme ľudí 
aj dopravu. záujemcovia o zaradenie sa do poradovníka 
na: *orez ovoc. stromov, *čistenie náhrob. kameňov a ob-
ťahovanie písmen - hláste sa, čím skôr. T.: 0905 209 347, 
0904 865 262

 Chudnite zdravo pod dohľadom odborníka.
T.: 0911 890 388

 cESTOVNÁ AGENTúRA NA MIERI ponúka voľné apart-
mány v chorvátsku. Apartmán 2 + 2, 100 m od pláže 
a apartmán 7 + 2 - 75 m od pláže. Bližšie informácie na 
www.ubytujemevas.com, 0908 574 792. 

 cHcETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MODERNIzOVAť? Po-
núkam 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

 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. 

 STAVEBNÉ PRÁcE - REGEc PETER. Prestavba bytového 
jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 KRAJčíRSTVO A POžIčOVňA SPOL. šIAT ponúka po-
žičiavanie spol. šiat, šitie nových modelov, aj AKcIu - ex-
presné opravy odevov do 24 h bez prirážky. Nájdete nás na 
zimnej ul. 49, SNV (v bráne). T.: 0908 327 265

 Prestavujeme bytové jadrá (kúpeľne + Wc), rekonštrukcie 
bytov a domov, všetky vodárenské práce – výmena batérií, 
Wc mís, atď. Vyrezanie otvorov do panelu s odvozom, búra-
cie a kopačské práce. T.: 0903 277 634, 053/444 02 52

 Angličtina pre všetkých. Vyučujem a doučujem angličtinu podľa 
potrieb klienta na základe individuálneho prístupu so zameraním 
buď na konverzáciu alebo gramatiku pre študentov, ale aj dospe-
lých. Som držiteľkou zahraničných certifikátov a mám bohaté skú-
senosti zo zahraničia. Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377 

 KuRz NEMčINA PRE OPATROVATEĽKy. Termín - máj, 
jún 2010. GWA, s. r. o., Letná 47, SNV. T.: 0907 930 524, 
0903 638 034
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INZeRCIA

9. 5. 
o 16.00  HOD.

 KONCERT

SVETELNÁ SHOW

+MÓDNA PREHLIADKA

23. 5. o 16.00  HOD.

Vás pozýva

  to najlepšie 

  z kúziel a ilúzií 

  efektná kúzelnícka  

  exhibičná show

KÚZELNICKA 

MAGIC SHOW

Peter Šrámek

Marek Lacko

Veronika Petríková

  iluzionistické číslo  
  prerezanie asistentky  
        a jej zmiznutie

Metrový textil

HIT
ME

SIA
CA

2,20 € /m
s DPH

Ponúkame široký sortiment OOPP
za najvýhodnejšie ceny.

34,90 € 
s DPH

Výroba pracovných odevov a zdravotníckych ošatení 

Odborárov 51/570 
(pri železničnej stanici)
Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/44 10 426
mobil: 0918 345 426
e-mail: repaska@stonline.sk

ˇ

Pracovná obuv 
vhodná aj pre 
lesných pracovníkov

Vojenské leštidlo 
na obuv BONUS
250 g

MEDICAL



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 predajca vozidiel Škoda:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia 3 ,80-5,9 l/100 km, 99-139 g/km. Ilustračné foto.

Každá Fabia má svoj príbeh. Napríklad ŠkodaFabia so 4-valcovým turbo motorom TSI. Má nízku spotrebu a skvelý výkon. Vďaka tomu si s ňou užijete
športovú jazdu bez toho, aby ste zaťažovali životné prostredie a svoju peňaženku.

Navštívte vášho autorizovaného predajcu vozidiel Škoda a prežite s novou ŠkodaFabia ten váš príbeh.

Nová ŠkodaFabia

VÄČŠÍ VÝKON, NIŽŠIA SPOTREBA

www.skoda-auto.sk

Hrajte o novú Škodu Fabia. Viac na www.vasepribehy.sk

Autosalón Nissan
na Duklianskej ulici

v Spišskej Novej Vsi 
Vám ponúka široký výber 

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 • 0911 645 111 • E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

PREDAJ A SERVIS
VOZIDIEL NISSAN

T l 053 / 44 14 140 0911 64

  
 


