
Vodný žiVel Vyčíňal 
aj u nás
V ostatných týždňoch po dlhotrvajúcich zrážkach takmer celé Slovensko bojo-
valo s vodným živlom. Silná prívalová vlna vodných tokov zasiahla i viaceré časti 
nášho mesta.

V piatok 4. júna 2010 v ranných hodinách občania 
mesta s hrôzou zisťovali, ako rýchlo stúpa hladina 
vodných tokov v meste. Prívalová voda v potokoch 
Holubnica, Hlinica, Brúsnik a Levočský potok za-
plavila garáže na sídlisku Západ I, mestskú časť Te-
lep, Vyšný Hámor, ohrozovala rodinné domy na Ulici  
J. Bottu. Rýchlo stúpala aj hladina  rieky Hornád. 
V časti Podskala došlo k premočeniu a uvoľneniu 
násypového valu na kanalizačnom potrubí čističky 
odpadových vôd a zaliatiu rodinných domov. Stúpa-
júca hladina Hornádu ohrozovala aj obchodné cen-
trum Madaras. Pri Embracu po podmytí spadol most. 
Vyliaty Levočský potok ohrozoval objekty a zariade-

nia aj v samotnej prevádzke spoločnosti. Pod vodou 
sa ocitli aj okolité mestá a obce. Neprejazdné boli na 
niekoľko hodín v podstate v každom smere cestné 
i železničné ťahy, čo spôsobilo, že Spišská Nová Ves 
ostala na chvíľu odrezaná od okolia.
Primátor mesta vyhlásil pre územie mesta Spišská 
Nová Ves III. stupeň povodňovej aktivity. Členo-
via povodňového štábu mesta zabezpečovali pomoc 
s mechanizmami a materiálom v ohrozených čas-
tiach. Nad Ferčekovcami pod pílou sa spevňoval 
protipovodňový val. Špeciálnym mechanizmom sa 
spevňoval násyp na Podskale. Budovali sa zátarasy 

ničivá prívalová voda strhla aj most pri embracu.  (foto: Viliam Štubňa)

(pokračovanie na 3. strane)

Mesto Spišská Nová Ves
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev a. v.
Gréckokatolícka cirkev

Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE 
SLOVENSKÉHO DVOJKRÍŽA
pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

dňa 5. 7. 2010 (pondelok) 
o 11.00 hod. na Rittenbergu

V prípade nepriaznivého počasia 
sa požehnanie uskutoční v náhradnom termíne.
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BauMax  SR,  spol.  s  r.  o.,  poskytuje  obyvateľom 
postihnutým záplavami zľavu na nákup tovaru vo 
výške 20 %. Zľavu získa každý, kto sa preukáže 
dokladom totožnosti s údajmi o trvalom pobyte 
v záplavovej oblasti. Zároveň bauMax ponúka mož-
nosť financovania na splátky s 0 % úrokom. Zľavu 
na nákup alebo financovanie s „nulovým úrokom“ zís-
kate do 31. 7. 2010 v predajniach v Nitre, Poprade, 
Prešove a Košiciach. 
Info: www.baumax.sk 
Spoločnosť Kika Nábytok Slovensko, s.  r. o.,  tak-
tiež  ponúka  pomoc  postihnutým  domácnostiam. 
Všetkým, ktorým voda poškodila zariadenie domu, 
poskytne Kika 20 % zľavu na nákup a 50 % zľavu 
na všetky služby po predložení kupónov a po-

tvrdenia o registrácii škodovej udalosti od po-
isťovne. V prípade absencie potvrdenia o registrácii 
škodovej udalosti u poisťovne Kika akceptuje aj po-
tvrdenie starostom obce danej osobe o škodách 
na majetku spôsobené povodňami. Zľavy platia do  
31. 12. 2010 vo všetkých obchodných domoch Kika. 
Potrebné kupóny na zľavy nájdete na www.kika.com 
- Udalosti - Okamžitá pomoc po povodniach.
Spoločnosť LIMEX Sk, s. r. o., KOBERCE ponúka 
zľavu 25 % z bežnej cenníkovej ceny na všetky 
koberce a PVC krytiny v rámci výmeny podlahových 
krytín v záplavami poškodených objektoch. Zľavu po-
núka občanom a firmám, ktorých postihla povodeň. 
Zľavu si možno uplatniť vo všetkých predajniach Ko-
berce Trend na základe vyplneného tlačiva o po-

škodení majetku,  ktoré  je  potvrdené mestom. 
Tlačivo nájdete na Referáte krízového riadenia MsÚ 
- p. Peter Klein, Radničné nám. 7, 1. posch. 
Info: www.kobercetrend.sk
Zákazníci Orangeu môžu obyvateľom v zaplavených 
obciach a mestách pomôcť prostredníctvom SMS za-
slanej na krátke číslo 855 s ľubovoľným textom. 
Cena SMS je 2 EUR. Na stanovený účel zbierky or-
ganizovanej v spolupráci s Nadáciou TV JOJ bude 
odvedených 100 % výťažku zbierky bez akýchkoľ-
vek administratívnych či iných nákladov. Orange pri-
pravuje tiež zriadenie krízového fondu pri Nadácii 
Orange,  prostredníctvom ktorého  rozdelí 25 000 
EUR individuálnym žiadateľom. 
Info: www.nadaciaorange.sk

POMOC ObčANOM POSTIhNUTýM POVOdňAMI
Zľavy poskytuje bauMax, Kika a Koberce Trend, Nadácia Orange organizuje zbierku.

SPRAVODAJSTVO

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
schválilo náš projekt s názvom „Rekonštrukcia 
a  obnova  zariadení  sociálnej  starostlivosti 
v SNV - domov dôchodcov a Zariadenie opa-
trovateľskej  služby“,  na  ktorý  sme  podávali 
žiadosť  o  nenávratný  finančný  príspevok  (NFP) 
v septembri 2009. „prostredníctvom regionál-
neho operačného programu, opatrenie 2.1 in-
fraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, nám bol schválený 
nFP vo výške 2 276 781,45 €. Celkovo si re-
konštrukcia oboch sociálnych zariadení vyžiada 
náklady 2 396 612,06 €. rozdiel, ktorý predsta-
vuje 5 %, dofinancuje mesto snv z vlastného roz-
počtu,“ informoval Ing. Štefan Póhly, projektový 

manažér Útvaru rozvoja mesta.
V Domove dôchodcov na Brezovej ul. 32 sa za zís-
kané prostriedky skvalitnia ubytovacie podmienky 
- zateplí sa objekt a tým zníži energetická nároč-
nosť budovy, zrekonštruuje a zmodernizuje sa 
interiér  a  vnútorné  vybavenie,  najmä  inštalá-
ciou vnútorného dorozumievacieho systému. Sú-
časťou projektu sú aj terénne a sadové úpravy 
okolia dd s vybudovaním oddychových plôch  
a prvkov.
V Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) na Slo-
venskej ul. 30 sa vytvorí nová sociálna služba 
pre  seniorov  -  denný  stacionár  pre  min.  
15 klientov. Skvalitní sa bývanie znížením počtu 
klientov pripadajúcich na 1  izbu  (zvýši sa kapa-

cita  z  18  na 20  lôžok).  ZOS-ku  čaká  prístavba 
prízemia s výťahom a rozšírením plochy denného 
stacionára a plochy jedálne na kapacitu 120 inter-
ných i externých klientov. Na druhom nadzemnom 
podlaží v priestore existujúcej terasy budú prista-
vené 2 izby a nová zimná záhrada. Nová bude 
nadstavba nad tretím nadzemným podlažím  
s 5 izbami. Objekt bude zateplený, budú vyme-
nené okná a výrazne sa zníži energetická ná-
ročnosť  budovy.  V  ZOS  sa  taktiež  dosiahne 
debarierizácia objektu, vzniknú doposiaľ chýba-
júce služby  (relaxačné, voľnočasové, spoločen-
ské, prevádzkové).
Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov.

ing. lucia Kormošová

ZARIAdENIA SOCIÁlNEj STAROSTlIVOSTI 
čAKÁ REKONŠTRUKCIA
Spišská Nová Ves uspela s ďalším projektom. Za eurofondy sa skvalitní bývanie klientov v domove dôchodcov a Zariadení opatrova-
teľskej služby.

Z  dôvodu  pretrvávajúcich  záplav  a  ná-
rastu  škôd  zverejňujeme  kontaktné 
údaje  právnickej  osoby,  ktorá  sa  
zaoberá odstraňovaním škôd spôso-
bených povodňou  -  jedná sa o odstra-
ňovanie  škôd  fyzicky  vzniknutých  na 
majetku. Údaje poskytlo Okresné riadi-
teľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Spišskej Novej Vsi. 

Kontaktné údaje:
belfor Slovakia, spol. s r. o. 
Rožňavská 7, 831 04  bratislava      
24-hodinový servis: 0800 222 221
Tel.: +421/2/491 142 10
Fax: +421/2/491 142 09
Mobil: +421/914 333 777
E-mail: michal.straka@sk.belfor.com
Web: www.belfor.sk

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., odporúča odberate-
ľom zemného plynu, u ktorých počas nedávnych záplav 
došlo  k  zaplaveniu  odberného plynového  zariadenia, 
vykonať odbornú kontrolu, resp. revíziu odberného ply-
nového zariadenia, vrátane všetkých plynových spot-
rebičov pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. 
Zoznam servisných spoločností nájdete na www.spp.sk 
/ Partneri / Výber servisnej spoločnosti a  taktiež na 
www.spisskanovaves.eu / Aktuality.

OdSTRAňOVANIE ŠKôd 
SPôSObENýCh POVOdňOU

OZNAM 
KU POVOdNIAM

z vriec naplnených pieskom pri bytovke na Filinského 
ceste, na Prednej Hute, v Novoveskej Hute, na Pod-
skale, pri Embracu, na Ulici J. Bottu. Pri Embracu 
bolo zabezpečené cestou Ministerstva obrany SR 
nové premostenie formou pontónového mostu.
Na negatívne sa vyvíjajúcu zrážkovú situáciu mesto 

taktiež reagovalo už v predstihu viacerými preven-
tívnymi opatreniami a nepretržitým monitorova-
ním situácie. Bol napr. vybudovaný protipovodňový 
val nad Ferčekovcami, vyčistením od nánosov a upra-
vením koryta Hlinice pod Kamenným obrázkom sa 
predišlo škodám na sídl. Za Hornádom.
V krízovej situácii Mesto Spišská Nová Ves podalo 

pomocnú ruku najviac postihnutým obyvateľom, pre 
ktorých vyčlenilo 3 500 €. Poškodeným finančne po-
mohol aj primátor mesta Ján Volný. Nezabudlo sa ani 
na ďalších v núdzi, zaplavenému mestu Kežmarok, 
kde bola situácia vážnejšia, sme poskytli potrebné 
mechanizmy.
  Peter Klein / lucia Kormošová

VOdNý žIVEl VyčíňAl Aj U NÁS
(dokončenie z 1. strany)
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
PO ROKOCH STRÁVENÝCH V ZAHRANIČÍ SA VRÁTIL DO NÁŠHO MESTA, SVOJHO RODISKA, ABY SA TU 
ZAMESTNAL V OBLASTI SLUŽIEB A BOL NÁPOMOCNÝ ĽUĎOM. UČAROVAL MU SVET BYTOV, DOMOV, 
POZEMKOV, KTORÉ SA SNAŽÍ PREDAŤ ALEBO KÚPIŤ PRE SVOJICH KLIENTOV ČO NAJVÝHODNEJŠIE.

RealiTní MaKlÉRi nie sÚ sTRaŠidlá
DEŇ S REALITNÝM MAKLÉROM ANDREJOM DOMINIKOM SVITEKOM

Práca realitného makléra nezvykne byť práve typ 
profesie, po ktorej by niekto túžil už od útleho det-
stva. čím Vás tak zaujala?
„pre túto prácu som sa rozhodol, pretože som sa 
chcel realizovať v službách. mám veľmi rád prácu 
s ľuďmi, i keď je pomerne náročná. stretávam sa 
s rôznymi ľuďmi, rôznymi názormi, vzájomne sa 
konfrontujeme. častokrát v práci narážam na pred-
chádzajúce skúsenosti mnohých klientov s inými 
realitnými kanceláriami. platí to obzvlášť v našom re-
gióne. a práve to je pre mňa najväčšia výzva. Chcel 
by som totiž, aby verejnosť v regióne vnímala realitné 
služby ako niečo prirodzené a pre nich výhodné.“
Aké výhody teda získa ten, kto sa rozhodne pre 
kúpu/predaj nehnuteľnosti prostredníctvom „rea-
litky“? Mnohí sa totiž naozaj nevedia rozhodnúť, či 
ju osloviť alebo to riešiť na vlastnú päsť.
„Získa celý rad výhod združených na jednom mieste. 
vymenujem aspoň niektoré: široký marketing nehnu-
teľnosti, kvalifikovaná pomoc pri stanovení predajnej 
ceny a znaleckých posudkov, právnom servise, vy-
bavovaní úverov/hypoték, pomocných prácach (sta-
vebné, sťahovacie), ale i často nepovšimnutá výhoda 
- profesionálny a nesubjektívny prístup makléra pri 
predaji nehnuteľnosti. majitelia totiž veľakrát podlie-
hajú tlaku pri záverečnom jednaní so záujemcami 
o kúpu/predaj. realitný maklér by mal klientovi ve-
dieť nielen odporučiť správnu momentálnu trhovú 
cenu nehnuteľnosti, ale na základe osobného oboz-
námenia sa s ňou využiť jej potenciál a vedieť, na 
čom budovať jej predaj a vedieť aj reálne zhodnotiť 
všetky jej negatíva.“
Výhod je veľa. Prečo potom podľa Vás ľudia váhajú, 
keď má vstúpiť do hry realitná kancelária?
„myslím, že je to hlavne kvôli pretrvávajúcej metóde 
a výške stanovovania si odmien realitných maklé-
rov z rokov realitného boomu, ktoré nezodpovedajú 
reálnym nákladom a maklérskej práci. v praxi som  
sa stretol s rôznymi ‚výhodnými‘ podmienkami a ce-
nami za takýto servis. pravdupovediac, sám by som 
bol v takom prípade skeptický voči našej brandži. po-
čul som napr. príklady o uzatváraní obchodov bez 
zmlúv(!), ktoré ma osobne mrzia, pretože to mnoho-
krát hádže zlé svetlo na prácu realitného makléra 
všeobecne.“
Istejšie a výhodnejšie je teda uzatvoriť s „realitkou“ 
zazmluvnený vzťah?
„určite. klient si môže dokonca vybrať medzi exkluzív-
nou a neexkluzívnou zmluvou. tu chcem zdôrazniť, že 
k úspešnému predaju vedú hlavne nehnuteľnosti po-
núkané jednou kanceláriou (exkluzívna zmluva), a to 
z dôvodu, že maklér je tak schopný obhájiť záujmy 

klienta a cenu nehnuteľnosti, pretože pokiaľ je ne-
hnuteľnosť ponúkaná na rôznych realitných portáloch 
súčasne za rôzne ceny a s inými informáciami, vedie 
to len k zníženiu jej dôveryhodnosti a potenciálu. voči 
tvrdeniu niektorých klientov, že výhradnou spoluprá-
cou by sa zaviazali a tým pádom obmedzili, oponujem 
tým, že skutočne obmedzujúce je mať strach a nemať 
prehľad kto, ako, za akých podmienok a hlavne za akú 
cenu predáva ich nehnuteľnosť.“
Akým spôsobom je za svoju prácu odmeňovaná  
realitná kancelária, maklér?
„percentuálnym alebo fixným spôsobom stanovenou 
províziou a len v prípade, že zrealizovali to, k čomu sa 
zmluvne zaviazali. rád by som zdôraznil, že klient by 
mal byť dopredu informovaný, čo všetko je obsiah-
nuté v cene provízie. má byť stanovená vždy indivi-
duálne a vzájomne dohodnutá.“ 
Aj v našom meste máme niekoľko realitných kan-
celárií. Podľa čoho si má klient vyberať?
„klient by si mal nejakým spôsobom zistiť, či ide o se-
rióznu ‚realitku‘, overiť si, čo poskytuje a až potom jej 
zveriť svoju nehnuteľnosť. má si všímať, či mu maklér 
ponúka služby na (určitej) profesionálnej úrovni adek-
vátne jeho potrebám alebo je to, obrazne povedané, 
podomový obchodník a ide mu len o to, aby rýchlo 
nehnuteľnosť ponúkal, za akúkoľvek cenu. samo-
zrejme, žiadne služby nie sú zadarmo a preto ich má 
klient právo od ‚realitky‘ i vyžadovať.“
Téma často skloňovaná v súvislosti s realitným tr-
hom - pokles cien nehnuteľností v SR za uplynulé 
obdobie. Aký vývoj v tejto oblasti ste zaznamenali 
u nás na Spiši?
„v tomto roku sme zaznamenali mierny pokles cien. 
no nie markantný a v každom segmente trhu. preto 
zákonite v regióne podľa všetkého dôjde ešte k po-
klesu cien pre vybrané nehnuteľnosti.“
dnes z médií počúvame o mnohých podvodoch 
pri prevode nehnuteľností. čo by ste odporúčali, 
aby sa ľudia prípadným podvodom vyhli?
„navštíviť makléra a poradiť sa. je ťažké paušálne 
stanoviť kritéria podvodného konania. prevod nehnu-
teľnosti je síce pomerne ľahká záležitosť, ale z praxe 
viem, že niektorí ľudia sa ťažko orientujú v adminis-
tratíve a legislatíve samotného prevodu. preto, ak má 
klient akékoľvek pochybnosti alebo naň niekto vyvíja 
podozrivo rýchly nátlak, odporúčam ísť sa poradiť 
s odborníkmi.“
Môžu sa s  realitným maklérom poradiť aj nezá-
väzne? 
„samozrejme. od klientov často počúvam otázku, či 
rozhovor s realitným maklérom je spoplatnený. mô-
žem čitateľov ubezpečiť, že v našej spoločnosti tomu 
tak nie je.“

Za rozhovor ďakuje lucia Kormošová

MiniRoZHoVoR

KTO jE ANdREj dOMINIK SVITEK
Narodil sa 18. 7. 1985 v SNV. Po ZŠ sv. Cyrila a Metoda ukončil úspešne v r. 2004 odbor potravinárstvo na Stred-
nej poľnohospodárskej škole v SNV. Po maturite sa rozhodol pre prácu v zahraničí s cieľom zdokonaliť sa v anglic-
kom jazyku. V Londýne vo Veľkej Británii pracoval na rôznych pozíciách v oblasti cateringu, neskôr aj na najvyššej 
úrovni, kde jeho klientelu tvorili napr. členovia kráľovskej rodiny, významní politici a celebrity. Oblasť cateringových 
služieb ho nepriamo nasmerovala do oblasti realitných služieb, a to vďaka pozícii butlera v prestížnej právnickej 
firme v Canary Wharf - finančnom centre Londýna. Počas 5-ročného pobytu v zahraničí začal študovať španielčinu, 
získal viacero britských certifikátov kvality a bezpečnosti práce v službách na základe absolvovaných odborných 
kurzov a nadobudol poznatky z oblasti realít. Po návrate na Slovensko sa rozhodol pre prácu v spišskonovoveskej 
pobočke renomovanej medzinárodnej realitnej kancelárie, založenej v USA. Býva v SNV.

 Raz tak, raz inak
V  profesii  realitného makléra  sa  žiaden  deň  nepodobá 
tomu  druhému,  nehrozí  tu  stereotyp.  Každý  realitný 
maklér si sám stanovuje vlastný režim dňa. Preto aj čas, 
kedy  Andrej  Dominik  Svitek  začína  svoj  pracovný  deň, 
je nepravidelný a odvíja sa od rôznych okolností: „Záleží 
predovšetkým na tom, čo mám v daný deň rozpracova-
né.“ Napriek tomu, istý ranný stereotyp má aj tento sym-
patický mladý „realiťák“, a to šálku „životabudiča“ - kávy. 
Keďže má kanceláriu „za rohom“ od bydliska, do práce 
sa zväčša prejde. Ak má však cez deň naplánované vý-
jazdy do terénu, berie služobné auto.
 Reality, reality, reality...
Jeho práca má veľa podôb. Sú dni, keď má vo firemnej 
pobočke v SNV celodennú službu, počas ktorej je plne 
k  dispozícii  klientom  od  9.00  do  17.00  hod.  Inokedy 
zase  on  osobne  navštevuje  klientov  priamo  v  nehnu-
teľnostiach,  ktoré  sú  predmetom  obchodu.  „ak mám 
v konkrétny deň naplánované obhliadky nehnuteľnos-
tí, resp. stretnutia s klientmi, musím tomu potom pri-
spôsobiť aj môj celodenný plán. obhliadky a stretnutia 
sa totiž väčšinou realizujú v popoludňajších hodinách. 
preto v takéto dni začínam pracovať skôr, aby som 
stihol vybaviť všetky administratívne záležitosti, ktoré 
s tým súvisia. na druhej strane sa v takom prípade 
moja pracovná doba často pretiahne i do neskorých 
večerných hodín,“ vysvetľuje. Popri stretnutiach s klient-
mi a vybavovaním formalít sleduje aj vývoj realitného trhu: 
„stretávam sa s odborníkmi z rôznych oblastí, ako sú 
architekti, projektanti, bankári, zamestnanci úradov 
a ďalší. Denne sledujem prostredníctvom médií no-
vinky z oblasti realitného trhu alebo sa vzdelávam na 
našom celosvetovom firemnom intranete, kde mám 
k dispozícii odborné materiály nevyhnutné pre vlastný 
rozvoj a poskytovanie služieb. samozrejme, nechýbajú 
ani pravidelné porady na miestnej i regionálnej úrovni 
našej spoločnosti.“ A kedy zvykne odchádzať tento rea-
litný maklér z práce? Nuž, niekedy aj pred polnocou...
 Vo voľných chvíľach
Pokiaľ mu to čas a práca dovolia, snaží sa venovať špor-
tu a turistike: „milujem futbal, hory a prírodu. ak sa dá, 
relaxujem v okolitých horách a lesoch.“

životné motto

Zaujímavá myšlienka A. d. Sviteka

• „vlastná skúsenosť je veľkým bohatstvom, preto-
že až ona zhodnocuje naše vedomosti. vedomos-
ti môžeme druhému dať, ale skúsenosť si musí 
každý vykúpiť vlastným potom, vlastnými mozoľ-
mi. len skúsenosťami prichádzame k vlastnému 
názoru na veci.“ (tomáš Baťa)

• realitná kancelária nemá nehnuteľnosť skúšať 
predávať, ale ju predať.
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oZ činnosti PZ SR v SNV
Obvodné odd. PZ SR v SNV v súčinnosti s kri-
minálnou  políciou  objasnilo  krádež  vlámaním 
do  2  bytov  na  Lesnej  ul.,  z  ktorých  v  noci  na  
14. 5. 2010 ukradol vtedy neznámy páchateľ po 
vylomení  vchodových  dverí  tlakové  ohrievače 
vody a zásobníky teplej vody, kuchynskú linku, 
sporák na tuhé palivo, čím pre Mesto SNV krá-
dežou  vecí  a  poškodením  zariadenia  spôsobil 
celkovú škodu vo  výške 2 675,12 €. Časť  vecí 
bola  nájdená  u  podozrivých  osôb  z  Viľčurne. 
Po kompletnom zdokumentovaní vlámania bude 
zodpovedným osobám vznesené obvinenie pre 
prečin krádeže. 

11.  6.  2010  vznieslo  Obvodné  odd.  PZ  SR 
v  SNV mladistvým Marekovi  V.  a  Petrovi  T.  zo 
SNV  obvinenie  za  prečin  krádeže  dvoch  hor-
ských bicyklov, ktoré v máji 2010 po spoločnej 
dohode ukradli z neuzamknutej chodby bytovky 
na  Ul.  Medza.  Poškodenému  spôsobili  škodu 
vo výške 406 €. 
12. 6. 2010 došlo na Košiarnom briežku k pre-
pichnutiu 9-tich pneumatík na štyroch osobných 
motorových vozidlách  turistov z ČR so škodou 
900 €.  Ako  páchatelia  zločinu  poškodzovania 
cudzej  veci  boli  zistení  27-roč.  Slavomír  G. 
a  20-roč. Martin  N.,  obyvatelia  Košíc,  ktorým 
za  protiprávne  konanie  vzniesol  vyšetrovateľ 
obvinenie. Obaja sú stíhaní na slobode.

Na začiatku júna 2010 v súvislosti s výdatnými 
dažďovými zrážkami v okresoch SNV a Gelnica 
bolo  do  regulácie  dopravy,  zaistenia  bezpeč-
nosti osôb a majetku a riešenia odklonov v cest-
nej premávke nasadených spolu 165 policajtov 
Okresného  riaditeľstva  Policajného  zboru  SR 
v  SNV,  ktorí  zabezpečovali  všetky  opatrenia 
k  zmierneniu  následkov  povodní  a  zabráneniu 
vzniku  následných  škôd.  V  tejto  súvislosti  žia-
dame o pochopenie pri vzniku rôznych zdržaní, 
obchádzok alebo zabránení vstupu na konkrét-
ne miesta postihnuté prírodným živlom.

Z činnosti MsP v SNV
26.  5.  2010  o  18.10  hod.  riešila  na  Triede  
1. mája hliadka MsP priestupky proti verej. po-
riadku,  ktorých  sa  dopustili  18-roč.  Jozef  D. 
a 15-roč. Dávid P.  z Potočnej ul.  tým,  že zne-
čistili  verej.  priestranstvo  rozbíjaním  sklených 
výplní  starých  okien,  ktoré  pochádzali  zo  ZŠ 
Komenského. Náprava bola zjednaná na mieste 
a bol vykonaný servis s riaditeľom ZŠ.

Na základe zistenia hliadky MsP bol 8. 6. 2010 
o  20.15  hod.  pristihnutý  priamo  pri  krádeži 
kvetov zo záhonu v mestskom parku pri soche 
gen. Nálepku 77-roč. Ľudovít Š. zo SNV. Odcu-
dzené kvety boli vrátené späť. Priestupok proti 
majetku bol riešený v blokovom konaní.

ZO ZASAdNUTIA MESTSKéhO 
ZASTUPITEľSTVA

V poradí 28. riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva (MsZ) bolo na programe 3. júna 2010.
Poslanci najprv prekontrolovali plnenie uznesení 
MsZ k 31. 5. 2010. 
Ďalej schválili predloženie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok  (NFP) na 2 nové projekty. 
V rámci výzvy ROP 3.2b-2010/01 sa uchádzame 
o zdroje na realizáciu projektu „Integrovaná pro-
pagácia infraštruktúry cestovného ruchu a po-
nuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský 
raj“. Projekt sme podali v spolupráci so združením 
obcí Mikroregiónu Slovenský raj a jeho výsledkom 
by mali byť: vypracovaná Marketingová stratégia pre 
destináciu Slovenského raja a okolia (vrátane auditu 
možností  rozvoja  cestovného  ruchu  nástupných 
centier a posúdenia otvorenia Kyseľa), nové propa-
gačné materiály a zorganizovanie dvoch worksho-
pov pre touroperátorov k prezentácii regiónu. Projekt 
ráta s celkovými výdavkami 299 376 €, pričom sa 
uchádzame o NFP vo výške 284 407,20 € (spolufi-
nancovanie Mesta SNV 5 %). V rámci tej istej výzvy 
sa uchádzame o NFP aj na projekt „Klaster Terra  
Incognita“. Ide o projekt Košického samosprávneho 
kraja, pri ktorom Mesto SNV vystupuje ako partner. 
Jeho cieľom je podporiť rozvoj a udržateľnosť kul-
túrneho turizmu v Košickom kraji so zameraním na 
Gotickú, Vínnu a Železnú cestu prostredníctvom prí-
pravy vytvorenia tzv. klastra, t. j. združenia všetkých 
aktérov pôsobiacich v kultúrnom turizme tohto re-
giónu. Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 
300 tis. € (spolufinancovanie Mesta SNV žiadne). 
MsZ schválilo aj prípravu podania žiadostí o NFP 
na ďalšie 2 projekty. Prvý projektový zámer, ktorý 
sa pripravuje, má názov „Madaras park ako pro-
dukt cestovného ruchu“. Zdrojom jeho možného 
financovania sa ukazuje byť Švajčiarsky finančný me-
chanizmus, v rámci ktorého sa dá uchádzať o NFP až 
do výšky 1,6 mil. € bez potreby spolufinancovania. 
V prípade, že by bol v 1. kole náš projektový zámer 
úspešný, budeme sa môcť so samotným projektom 
uchádzať  o  zdroje  na  dobudovanie  areálu Mada-
ras parku ako komplexného produktu cestovného 
ruchu, vrátane ZOO a rekonštrukcie bývalej rešta-
urácie Sad. V rámci Opatrenia 2.2 OP Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky  rast má Mesto SNV 
v príprave projekt „Rekonštrukcia a modernizá-
cia verejného osvetlenia v meste SNV II“, ktorý 
sa týka vynovenia verejného osvetlenia na Levočskej 
a Letnej ul. (v úseku od Radnice po Hotelovú aka-
démiu). Maximálna výška pomoci, o ktorú sa bude 
môcť mesto uchádzať, predstavuje 250 tis. € (spo-
lufinancovanie 5 %).
Schválený bol návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta 
na r. 2010, v  rámci ktorej došlo k zvýšeniu roz-
počtu o 298 589 € na konečných 44 525 341 € na 
strane príjmov aj výdavkov. MsZ tiež schválilo prijatie 
prekleňovacieho investičného úveru na r. 2010 
do výšky 1 mil. € a zvýšenie už čerpaného úveru 
o 1 080 563 € na refundáciu kapitálových výdavkov 
financovaných z operačných programov EÚ.
Na vedomie poslanci vzali Informatívnu správu o do-
financovaní I. etapy prác navyše pri rekonštrukcii 
základných škôl. Práce navyše posúdila pracovná 
komisia  (v  zložení  PhDr.  Miroslav  Semeš,  PhD., 

Ing. Peter Petko, PaedDr. Milan Varga, MUDr. Ján 
Mokriš, RNDr. Ladislav Ruttkay) a prostriedky na ich 
realizáciu vo výške 287 752,29 € (s DPH) boli zahr-
nuté do schválenej 2. zmeny rozpočtu mesta.
Podľa odobreného návrhu v najbližších voľbách do 
orgánov samosprávy (budú sa konať 27. 11. 2010) 
na volebné obdobie 2010 - 2014 budeme voliť už 
len v  rámci dvoch volebných obvodov  - Sever 
a Juh vymedzených riekou Hornád. Doposiaľ sme 
ich mali 7. Mení sa aj počet poslancov budúceho 
MsZ. Namiesto terajších 21 ich bude len 19, podľa 
počtu obyvateľov za Juh 11, za Sever 8.
Podľa platnej legislatívy bol tiež určený rozsah vý-
konu funkcie primátora mesta na nové funkčné 
obdobie r. 2010 - 2014.
Do platnosti vstúpilo VZN č. 4/2010 o úhradách 
za sociálne služby poskytované v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta SNV. Zmeny, ktoré prinieslo, vyplynuli z no-
vely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
VZN definuje formy a druhy poskytovaných sociál-
nych služieb, ku ktorým pribudla tzv. odľahčovacia 
služba. Stanovuje podľa platnej legislatívy aj postup 
poskytovania služieb, spôsob ich určenia a platenia. 
Celé znenie VZN nájdete na www.spisskanovaves.eu 
- modrá sekcia SNV - Samospráva - VZN.
MsZ si ďalej vypočulo  informatívne správy o vý-
sledkoch hospodárenia obchodných spoločností 
s účasťou Mesta SNV za r. 2009. Patria sem Em-
kobel, a. s., Hotel Metropol, a. s., BIC SNV, s. r. o., 
 Brantner Nova, s. r. o., Lesy mesta SNV, s. r. o., 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Šport, 
spol. s r. o., Spiš-View-Trading, spol. s r. o., a Dexia 
banka Slovensko, a. s.
Prerokované boli aj materiály dodatok č. 1 k zria-
ďovacej  listine domova dôchodcov SNV, Pre-
hľad poskytnutých finančných dotácií právnickým 
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 
VZN č. 8/2008 v 1. polroku 2010, Plán zasadnutí 
mestskej  rady a mestského  zastupiteľstva  na  
2. polrok 2010 a Vysporiadanie vlastníctva ne-
hnuteľností.
Zelenú v rámci projektu „Bezpečné mesto SNV“ dostal 
Pilotný projekt občianskych hliadok. Jeho pod-
statou je bezprostredná účasť občanov v územných 
častiach mesta na kontrolnej činnosti. V rámci pro-
jektu budú od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2011 na území 
celého mesta pôsobiť štyria členovia občianskych 
hliadok,  ktorí  budú  riadne  ustrojení  s  viditeľným 
umiestnením identifikačného čísla a preukazom. Ich 
prácu budú denne koordinovať príslušníci mestskej 
polície (MsP). Úlohou občianskych hliadok je ope-
ratívne oznamovať porušenia zákonov a VZN mesta 
pomocou rádiostanice operačnému stredisku MsP, 
ktoré následne prijme adekvátne opatrenia.
V programe rokovania bol aj Odpredaj akcií mesta 
v spoločnosti hotel Metropol, a. s. Tento materiál 
bol však z rokovania stiahnutý a poslanci sa k nemu 
vrátia na ďalšom zasadnutí MsZ.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spis- 
skanovaves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva 
- MsZ.

ing. lucia Kormošová

Mesto sa uchádza o externé zdroje na 2 projekty, ďalšie 2 projekty sú v prípravnej fáze. Mest-
ský rozpočet bol opäť upravený. budeme mať už len 2 volebné obvody a 19 poslancov MsZ. 
Schválené bolo VZN č. 4/2010 týkajúce sa úhrad za sociálne služby. O bezpečnosť a poriadok 
v meste budú od 1. júla dbať aj občianske hliadky.
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yPiatok  14.  5.  patril  v  Materskej  škole  na  
Ul.  I. Krasku  všetkým mamkám. Deti spolu 
so svojimi učiteľkami pre ne pripravili veľkú 
oslavu dňa matiek. Svoje mamky obdarova-
li kvetom, ale aj básňou, piesňou, spoločnou 
návštevou Galérie  umelcov  Spiša  i  darček-
mi, ktoré sami pre ne vyrobili v tvorivej dielni. 
Deti  mamičkám  nezabudli  pripomenúť,  že 
ich budú mať rady po celý svoj život a že sú 
pre nich nenahraditeľné.

Sekcia  informatizácie spoločnosti pri Minis-
terstve financií SR v máji  informovala Mesto 
SNV  o  výsledkoch  kontroly  dodržiavania 
bezpečnostných  štandardov  pre  infor-
mačné  systémy  verejnej  správy,  ktorú 
ministerstvo vykonalo 23. 4. na našom mest-
skom  úrade  a  v  mestských  organizáciách. 
Celkové dodržiavanie bezpečnostných štan-
dardov  bolo  vyhodnotené  ako  významné, 
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y pričom Mesto SNV dosiahlo 96,57 %-nú 

úroveň  ich  dodržiavania.  Pri  kontrole  boli 
zistené len drobné nedostatky.

V  máji  do  nášho  mesta  po  dvoch  rokoch 
opäť zavítal český rodinný Cirkus Aleš. Cir-
kusová  manéž  vyrástla  na  niekoľko  dní  na 
parkovisku pri futbalovom štadióne.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v SNV získalo od Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR prostriedky 
na  realizáciu  projektu  „Športom k pevnej-
šiemu  zdraviu“,  ktorého  cieľom  je  zlepšiť 
zdravotný  stav  užívateľov  sociálnej  služby 
v DSS „Náš dom“. Klienti budú môcť vďaka 
projektu pracovať v pomocných chránených 
dielňach  a  pravidelným cvičením  zosilnie  aj 
ich imunitný systém.

20.  5.  sme  v  našom  meste  po  prvýkrát 
privítali  veľkolepú  tanečnú  show  Michaela 
Flatleyho „lord of the dance“. V rámci nej 
na zimnom štadióne vystúpili najlepší taneč-
níci  z Las Vegas. Vďaka  zainteresovaniu sa 
nášho mesta  boli  ceny  vstupeniek  podstat-
ne výhodnejšie ako na vystúpeniach v iných 
mestách.

Trojdňové  cvičenie  v  Slovenskom  raji 
absolvovali  horskí  záchranári  -  psovodi 
z celého Slovenska, ktorí tu spolu so svoji-
mi štvornohými kolegami trénovali praktickú 
orientáciu v teréne za pomoci GPS zariadení 
a vyhľadávanie ranených turistov.

Netradičný  spôsob  stretnutia  prostred-
níctvom  videokonferencie  v  priestoroch 
spoločnosti Embraco Slovakia umožnil pred-
staviteľom nášho mesta 20. 5. prediskutovať 
so zástupcami brazílskeho partnerského 
mesta joinville ďalšie smerovanie, priority 
a ciele vzájomnej spolupráce. Obe strany sa 
dohodli na rozvíjaní partnerstva v oblasti kul-
túry,  cestovného  ruchu,  podnikania,  vzde-
lávania  so  zameraním  na  environmentálnu 
výchovu.

Skupinka  spišskonovoveských  milovníkov 
parašutizmu si zrejme povedala, že skákať za 
vidna je už nuda. Koncom mája po prvýkrát 
parašutisti skočili 20-sekundovým voľným 
pádom z výšky 1 900 m pre zmenu po tme 
v noci. Nuž, aj takýto nočný zoskok je spô-
sob, ako si zvýšiť hladinu adrenalínu v krvi...

29.  5.  sa  v  obradnej  sieni  Radnice  konalo 
slávnostné  prijatie  29  študentov  z  Me-
xika,  USA,  brazílie,  japonska,  Thajska 
a Kanady, ktorí našu krajinu navštívili v rámci 
9-mesačného výmenného pobytu cez Rota-
ry klub.

Kapela Smola a hrušky má na svojom kon-
te nový oficiálny videoklip k skladbe „Pri-
daj si ma“. Videoklip  je najdrahší v 13-roč-
nej histórii  kapely a podpísala sa pod neho 
spoločnosť,  ktorá  produkovala  klipy  aj  pre 
Rytmusa,  Kontrafakt,  Tinu,  Kryštofa  či  Zu-
zanu Smatanovú. Vo videoklipe sa nájdu na 
fotkách aj fanúšikovia kapely. Záver klipu pat-
rí „jedinečnému“ speváckemu prejavu víťaza 
Hviezdnej roty Česko Slovenskej SuperStar 
Ivana Kandráča. Link na videoklip nájdete na 
www.smolaahrusky.sk.

deti  Materskej  školy  na  Gorazdovej  ul. 
sa zúčastnili 17. ročníka „bábkulienky“ – 
celoslovenskej  prehliadky  detskej  tvorivosti 
v  Bánovciach  nad  Bebravou.  Pod  vedením 
pani učiteľky Márie Čujovej a Janky Maliňá-
kovej  úspešne  reprezentovali  MŠ  a  získali 
Cenu  poroty  za  spontánny  prejav  a  di-
alógy  v  ľudovej  slovesnosti.  Predviedli 

Na  zasadnutí  členovia  komisie  a  zástupcovia  nášho 
mesta okrem iného otvorili aj problematiku rozvoja ces-
tovného ruchu v našom meste, jeho okolí a na Spiši s dô-
razom na rozvoj turizmu v Národnom parku Slovenský 
raj, na propagáciu mesta i regiónu, ako aj na spoluprácu 
verejného a súkromného sektora v tejto oblasti. „v rámci 
zasadnutia boli okrem iného prerokované aj možnosti 
a podmienky spolupráce košického samosprávneho 
kraja a mesta spišská nová ves najmä pri príprave 

dvoch projektových zámerov. prvým je výstavba cyklo-
turistickej trasy severným podhorím slovenského raja, 
ktorá by spájala centrá cestovného ruchu - spišskú 
novú ves, smižany, spišské tomášovce, letanovce 
a Hrabušice. Druhý zámer, o ktorom sa rokovalo, sa 
týkal otvorenia rokliny kyseľ (obnova turistickej trasy) 
a tým i oživenia turizmu v turistickom centre čingova,“ 
informovala Ing. Zuzana Záborská, vedúca Útvaru roz-
voja mesta.  lucK

CESTOVNý RUCh 
V CENTRE POZORNOSTI
dňa 2. júna 2010 sa v našom meste konalo výjazdové zasadnutie Komisie cestovného ruchu 
a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

VOľby dO NR SR 12. 6. 2010
VýSlEdKy VO VOlEbNýCh OKRSKOCh 

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

číslo na Kl  Názov politickej strany Počet hlasov
17 SMER - sociálna demokracia 6 199
5 Sloboda a Solidarita 2 436
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 3 015
13 Kresťanskodemokratické hnutie 1 671
10 Slovenská národná strana 830
8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 600
14 Ľudová strana Naše Slovensko 590
6 Strana demokraticej ľavice 416
18 MOST - HÍD 287
9 Komunistická strana Slovensko 162
2 Únia - Strana pre Slovensko 126
4 Paliho Kapurková, veselá politická strana 126
1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 34
12 Združenie robotníkov Slovenska 28
11 NOVÁ DEMOKRACIA 18
16 AZEN - Aliancia za Európu národov 16
3 Strana rómskej koalície - SRK 12
7 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 5
  Spolu 16 571

Počet zapísaných voličov 29 684

Počet vydaných obálok 16 760

Voľba poštou - počet 68

Počet odovzdaných obálok 16 679

Počet platných hlasov 16 571

Účasť v % 56,46

Brigita sopková, organizačné odd., MsÚ

FERčEKOVCE SA dOčKAlI
Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce mal vo svojom pláne 
hlavných  úloh  na  rok  2010  zaradenú  rekonštrukciu 
značne poškodenej cestnej komunikácie na Muráňskej 
ulici po predchádzajúcej oprave a prekládke vodovod-
ného a plynového potrubia. S jej rekonštrukciou sa za-
čalo 5. mája 2010.
Po tejto ulici jazdia aj nové autobusy MHD - spoj č. 3, 
čím dochádzalo k  ich poškodzovaniu. Obyvatelia  sa 
zase sťažovali na prašnosť, nadmerný hluk a citeľné 
otrasy.

Túto cestu budú využívať aj cyklisti a korčuliari, ktorí 
smerujú po  rekonštruovanom cyklistickom chodníku 
okolo jazdeckého areálu po Muráňskej ulici cez Nitrian-
sku ulicu a po lesnej ceste do Novoveskej Huty.
Úprimne ďakujem všetkým poslancom Mestského za-
stupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a vedeniu mesta Spiš-
ská  Nová  Ves  za  pridelenie  potrebných  finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu tejto ulice.

ing. ondrej Majerník
predseda MsV č. 3 - Ferčekovce
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ysa ukážkou  z  ľudových  tradícií  pod názvom  
„Pirohy“.

V posledný májový deň prebiehala v uliciach 
nášho mesta akcia „Vymeň cigaretu za vi-
tamíny“. Študenti  z Gymnázia na Javorovej 
ul. v rámci nej oslovovali fajčiarov a za uhase-
nie nevyfajčenej cigarety im ponúkali ovocie. 
Fajčiari si zároveň v Múzeu Spiša mohli dať 
zmerať  stupeň  svojej  nikotínovej  závislosti 
pracovníkmi Regionálneho úradu  verejného 
zdravotníctva  v  SNV,  ktorí  im  tiež  poskytli 
rady, ako si od  fajčenia odvyknúť. Akcia sa 
konala pri príležitosti Svetového dňa bez ta-
baku. 

Výmenné pobyty študentov medzi Spišskou 
Novou  Vsou  a  jej  partnerskými mestami  sú 
neoddeliteľnou  súčasťou  vzájomnej  spolu-
práce. Takýto výmenný pobyt absolvovali 
v našom meste nedávno študenti  z čes-
kého  havlíčkovho  brodu  a  nemeckého 
Alsfeldu.  Ich  hostiteľskými  školami  boli 
Spojená  škola  Stojan  1  a  Stredná  priemy-
selná škola strojnícka. V rámci pobytu prijal 
českých študentov vo svojej kancelárii aj pri-
mátor mesta (1. 6.) a nemeckí stredoškoláci 
odchádzali domov s peknými dojmami z pri-
jatia v obradnej sieni Radnice (3. 6.).

1. 6. sa na Radnici konalo pracovné stret-
nutie predstaviteľov všetkých kultúrnych 
inštitúcií  nášho  mesta,  ktorých  zriaďo-
vateľom  je  Košický  samosprávny  kraj 
(KSK). Patria medzi ne Múzeum Spiša, Spiš-
ské  divadlo,  Galéria  umelcov  Spiša,  Spiš-
ská  knižnica  a  Spišské  osvetové  stredisko. 
Stretnutie sa konalo za účasti podpredse-
du KSK Ing. Emila Ďurovčíka. Cieľom bolo 
zhodnotenie doterajšej činnosti jednotlivých 
inštitúcií na poli kultúrnom a stanovenie prio-
rít do budúcna. Podpredsedu KSK jednotlivé 
zariadenia taktiež  informovali o najzávažnej-
ších problémoch, s ktorými sa v súčasnosti 
boria.

6. 6. sa v našom Evanjelickom kostole usku-
točnila slávnosť konfirmácie. Tejto „skúšky 
dospelosti“  sa  zúčastnilo  10  mladých  ľudí,  
3  chlapci  a  7  dievčat.  Po  dvojročnej  konfir-
mačnej príprave pred celým evanjelickým cir-
kevným  zborom,  rodičmi  a  krstnými  rodičmi 
preukázali svoju znalosť katechizmu a Písma 
a boli prijatí medzi dospelých členov cirkvi.

Pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  detí 
centrum mesta patrilo aj tento rok jeden 
deň len a len deťom. 9. 6. sa v náhradnom 
termíne na námestí konala akcia „Mesto de-
ťom“. Pripravené tu boli pre deti spoločenské 
hry,  bicyklová dráha, pieskoviská,  športové 
ihriská,  nafukovacia  žirafa,  trampolína,  mo-
dely  lietadiel,  autosalón,  maľovanie  na  tvár 
a mnohé ďalšie atrakcie. Úsmev na  tvárach 
detí doslova vyčaroval aj kúzelník Melies so 
svojou  magickou  show.  Divadlo  Clipperton 
z  Banskej  Bystrice  našim  najmenším  roz-
povedalo známy príbeh Cisárove nové šaty. 
Základná umelecká škola a Centrum voľné-
ho  času  Adam  zabávali  divákov  pesnička-
mi,  spevom  i  tancom. Bodku za  vydareným 
dňom,  ktorému  prialo  aj  krásne  slnečné 
počasie,  dalo  vystúpenie  sympatickej  mla-
dej  speváčky  Kristiny.  Víťazka  slovenského 
národného  kola  Eurovision  Song  2010  pri-
lákala pred Redutu stovky ľudí, zožala veľký 
úspech a rozdávala fanúšikom podpisy ešte 
dlho po skončení svojho vystúpenia.

K  tradičným  júnovým  podujatiam  neodmys-
liteľne patrí  aj burza stredných škôl  urče-
ná žiakom 8. ročníkov ZŠ. Tá tohtoročná sa 
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UPOZORNENIE NA ZbER údAjOV 
O POdZEMNýCh A NAdZEMNýCh ElEKTRICKýCh 
VEdENIACh NíZKEhO NAPäTIA V MESTE
Spoločnosť  Východoslovenská  distribučná,  a.  s., 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny na východ-
nom Slovensku, uskutočňuje v týchto mesiacoch v našom 
meste zber údajov o podzemných a nadzemných elek-
trických vedeniach nízkeho napätia. Zber údajov slúži 
ako podklad pre nový geografický informačný systém. 
Pri  výkone prác  budú  poverení  pracovníci  používať  na 
označenie  trás  podzemných  káblov  ekologicky  
neškodné spreje. Takéto značky sa preto môžu objaviť 
v meste na chodníkoch alebo na zemi. Sprejové značky 

neznamenajú následné výkopové práce či iné obme-
dzenia pre obyvateľov mesta a po 2 až 3 mesiacoch samé 
zmiznú. 
Súčasťou zberu údajov je aj odčítavanie sériových čí-
sel elektromerov odberateľov elektriny (bez odčítavania 
stavu elektromerov). 
Prosíme vás preto počas najbližších mesiacov o toleranciu 
a trpezlivosť počas tejto činnosti. 

Paeddr. ján olejník
vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

Litovčania nás navštívili v rámci európskeho projektu, 
ktorého hlavným zámerom bola výmena skúseností 
v oblasti strategického plánovania a tvorby strate-
gických dokumentov. Počas 3-dňovej cesty navštívili 
dva členské štáty EÚ - Poľsko a SR. Na Slovensku sa 
zastavili v Spišskej Novej Vsi a Starom Smokovci.
V zasadačke mestského úradu vedúca Útvaru rozvoja 
mesta Ing. Zuzana Záborská predstavila hosťom proces 
strategického plánovania v našom meste. Oboznámila 

ich s tvorbou nového Plánu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja (PHSR), jeho jednotlivými oblasťami, Akč-
ným plánom, ako aj s našimi úspešnými projektmi. 
Región Šakiai prezentoval viceprimátor mesta Šakiai 
p. Algimantas Damijonaitis. V skratke informoval o zá-
kladných charakteristikách regiónu a porovnal proces 
strategického plánovania u nich a u nás. Špeciálne 
vyzdvihol oblasť bezpečnosti, ktorej sa u nás venuje 
v strategických dokumentoch pozornosť. Konštatoval 
tiež, že aj Šakiai sa nachádza momentálne v procese 
tvorby nového PHSR, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 
v r. 2011. Podľa jeho vyjadrenia po zhliadnutí našej 
prezentácie sa predstavitelia regionálnej samo-
správy Šakiai  utvrdili  v  správnom nastavení  ich 
strategického plánovania. 
Okrem obsahovej náplne stretnutia bolo tiež zaujímavé 
pozorovať, ako sa formálna časť stretnutia v anglickom 
jazyku plynule preniesla do diskusie v ruštine. Záver 
patril poďakovaniu Litovčanov vedeniu nášho mesta za 
prijatie a motiváciu.

ing. Mária Klimová, Útvar rozvoja mesta

NÁVŠTEVA lITOVčANOV
dňa 2. 6. 2010 naše mesto navštívilo 25 predstaviteľov regionálnej samosprávy Šakiai z litvy.

„Zdravie je dar“ - v tomto duchu sa nieslo slávnostné odovzdávanie doposiaľ najväčšieho daru 
v histórii slovenského závodu Embraco.

Už počas nadchádzajúceho  leta budú mať pacienti 
a personál našej Nemocnice s poliklinikou (NsP) úžitok 
z 34 nových chladiacich a mraziacich prístrojov. 
Takýto dar v celkovej hodnote 33 000 € symbolicky 
odovzdali nemocnici vo štvrtok 27. mája zástupcovia 
spoločnosti Embraco Slovakia. „veľmi nás teší, že aj 
v takejto ťažkej dobe sú firmy ochotné podporiť zdra-
votníctvo. nové prístroje pre nás znamenajú lepšiu 
kvalitu chladenia na rôznych oddeleniach a teda aj 
lepšiu starostlivosť pre pacientov,“ uviedol vďačný 
riaditeľ NsP Ing. jozef Naščák. 
Medzi  oddeleniami,  na  ktoré  nové  prístroje  popu-
tujú,  je hematologicko-transfúzne oddelenie  (HTO), 
klinická biochémia, detské oddelenie i nemocničná 
kuchyňa. Všetky prístroje majú najvyššiu energe-
tickú úspornosť. 
Medzi  darovanými  zariadeniami  vyniká  najmä mo-
derný šokový zmrazovač krvnej plazmy, schopný 
znížiť jej teplotu za 6 minút z +30 na -30 °C. „čo naj-
rýchlejšie zmrazenie krvnej plazmy je európska po-
žiadavka, aby sa udržala biologická aktivita faktorov 
zrážanlivosti, krvných bielkovín, čo zaručí vysokú 
kvalitu použitej plazmy ako transfúzneho prípravku,“ 
konkretizovala  účel  zmrazovača  MUdr.  Štefánia  
bevilaquová,  poverená  zastupovaním  oddelenia 
HTO. Prístroj je na celom Spiši raritou, podobné sú 
najbližšie v Prešove a Košiciach. 

„Bolo by málo, keby sme robili len biznis. my  
chceme byť platným členom komunity. investíciou 
do nemocnice sa snažíme zlepšiť život čo najšir-
šiemu okruhu ľudí na spiši,“ uviedol pri odovzdávaní 
daru viceprezident korporácie pre prevádzky, kvalitu 
a bezpečnosť lainor driessen. Slovensko je druhou 
krajinou po domovskej Brazílii, kde korporácia daro-
vala miestnym  nemocniciam  chladiace  a mraziace  
prístroje. 
Hodnotný dar v podobe chladiacej a mraziacej tech-
niky je najväčší individuálny dar za 12 rokov existencie 
spišského závodu. Doteraz podporilo Embraco tunaj-
šiu NsP pomocou za vyše 78 000 eur.

embraco slovakia / lucK, foto: lucK

EMbRACO PACIENTOM
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y konala  v  piatok  11.  6.  v  priestoroch ZŠ na 

lipovej  ulici.  Ako  informovala Mgr.  Valéria 
Krišandová z tejto ZŠ, školy nášho mesta i šir-
šieho okolia na nej predstavili ponuku svojich 
študijných odborov, prítomných žiakov oboz-
námili s možnosťami štúdia i s podmienkami 
prijatia  na  jednotlivé  študijné  odbory.  Žiaci 
teda získali užitočné informácie, ktoré im po-
môžu pri výbere tej správnej školy, na ktorej 
budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

Občianske  združenie  Novoveská  Huta  zor-
ganizovalo 12. 6. pri príležitosti Medziná-
rodného  dňa  detí  kultúrno-spoločenské 
podujatie na  futbalovom  ihrisku v Novo-
veskej  hute.  Organizátori  úprimne  ďakujú 
sponzorom a všetkým zúčastneným osobám, 
ktorí pomohli túto akciu zrealizovať. 

Rockom  a  rockermi  žil  12.  6.  amfiteáter 
v Madaras parku. Konal sa tam ďalší ročník 
tradičného  hudobného  festivalu  „Spiš 
Rock“.  Predstavilo  sa  na  ňom 7  spišských 
hudobných skupín - Dalla Mattina, Alla Sera, 
It’s  OK!,  Jakutin,  Stoičostoi,  Frutitutipinter 
a Knockout 94.

V poradí tretí „Skautský festival jedla“ pre-
biehal 12. 6. na Kvašných lúkach pri Ferče-
kovciach. Spišskonovoveské skautské druži- 
ny Medveďov,  Veveričiek,  Šťúk,  Líšok,  So-
kolov  a  Netopierov  ako  kuchárske  tímy  na 
ňom súťažili vo varení jedál z celého sveta na 
otvorenom ohni. Cenou  pre  víťaza  bola  ve-
čera v reštaurácii pre 7 osôb. Tú si napokon 
vychutnali Medvede  (Taliani).  Anketu  o  naj-
sympatickejšiu družinu vyhrali Sokoly a Ne-
topiere (Španieli).

13. 6. si pripomenul 5 rokov od svojho za-
loženia Klub dôchodcov Komenský, ktorý 
v našom meste združuje učiteľov  - dôchod-
cov.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s OZ 
Pomoc všetkým uskutočnili okresnú výtvar-
nú súťaž s  tematikou ekológie pod názvom 
„Ekovýkres, ekoplagát 2010“. Do  súťaže 
bolo  zaslaných  spolu 295  výtvarných prác. 
V Spišskom osvetovom stredisku je vystave-
ných 95 prác a v OC Madaras 183. Výstava 
potrvá do 31. 8. 2010.

divadelné štúdio pri dome Matice sloven-
skej má za sebou piatu divadelnú sezónu. 
Úspešne v nej pripravilo zaujímavé inscená-
cie:  Ach  jaaaj  alebo  o  pani  Nespokojnej, 
Sympózium, Johankine labute a Zazie v met-
re. Posledná spomínaná na krajskom festiva-
le „Divadelný Trebišov“ získala cenu za scé-
nografiu a zúčastnila sa festivalu „Divadlenie“ 
v Kežmarku. Najúspešnejšie boli Johankine 
labute,  ktoré  vyhrali  krajskú  súťaž  „Detské 
divadelné Košice“, a tým aj účasť na celoslo-
venskej prehliadke „Zlatá priadka“ v Šali. Ko-
perdani (titul DS Hviezdoslav), v ktorom účin-
kuje 6 mladých nadaných divadelníkov z DŠ, 
na celoslovenskom festivale „Palárikova Ra-
ková“ získal hlavnú cenu a účasť na festivale 
v  Srbsku.  Okrem  účasti  na  festivaloch  DŠ 
pripravilo počas roka množstvo zaujímavých 
podujatí. Stále žiadaný titul z predchádzajú-
cej sezóny Ondrášové sny sa hrá nepretrži-
te pre školy, dôchodcov a širokú verejnosť. 
Ďalej DŠ ponúklo zaujímavé fotovýstavy, lite-
rárne večery, besedy a ďalšie podujatia pre 
rodiny s deťmi. Mladým divadelníkom blaho-
želáme a prajeme krásny pobyt v Divadelnom 
tábore začiatkom leta.

ZŠ Z. NEjEdléhO V SPIŠSKEj NOVEj VSI 
OSlÁVIlA „30-TKU“

úSPEChy žIAKOV ZUŠ

EdUKÁCIA AKO ZMySEl žIVOTA

30 rokov v živote človeka je obdobím, keď má pred 
sebou takmer celý život, veľa plánov, snov a túžob. 
No v existencii školy je 30 rokov už obdobím reka-
pitulácie, bilancovania a spomínania.
Od  septembra  roku  1980  prešli  bránami  našej 
školy tisíce žiakov, za katedry sa postavilo viac 
ako  155  učiteľov,  vychovávateľov,  trénerov 
a asistentov učiteľov a vo funkcii riaditeľa sa vy-
striedali 4 ľudia.
Dobré meno škole robia svojimi výkonmi futbalisti, 
plavci, strelci a volejbalistky, ale aj žiaci, ktorí pra-
videlne dosahujú výborné výsledky v rôznych vedo-
mostných a umeleckých súťažiach.
Oslavy  30.  výročia  školy  zavŕšila  slávnostná 
akadémia v Kine Mier 28. mája. Do kultúrneho 
programu sa zapojilo viac ako 200 žiakov.

Do budúcnosti poprajme škole kvalitné výsledky  
vo  všetkých  oblastiach,  veľa  usilovných  žiakov, 
obetavých a tvorivých učiteľov, spolupracujúcich 
rodičov a dobré medziľudské vzťahy. 

Na  vyhodnotení  celoslovenskej  súťaže  „Na-
kresli mi právo“, konanom v Dome Európskej únie 
v Bratislave, si žiaci E. bevilaqua, S. bartošová,  
E. ludviková a  I. Pencáková pracujúci pod ve-
dením Mgr. I. Bobulu prevzali ocenenie za 2. mie-
sto. 
Európsku súťaž zameranú na vytvorenie plagátu pod 
názvom „20. výročie dohovoru spojených náro-
dov o právach dieťaťa“ organizovalo Generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť, 
slobodu a bezpečnosť. Plagát musel  zobrazovať 
motív zahrnutý v Dohovore OSN o právach dieťaťa. 
Do súťaže bolo zaslaných celkom 1 140 prác roz-
delených do kategórií podľa veku. Náš výtvarný tím 
súťažil v kategórii 15 až 18-ročných. 
Žiaci ZUŠ sa pravidelne zúčastňujú gitarovej sú-
ťaže  s medzinárodnou  účasťou  v  Giraltovciach. 
V tomto roku to boli Augustín Mušuta, žiak p. uč. 
Zuzany  Dudžákovej,  ktorý  obsadil  3.  miesto.  
Matúš livora, žiak p. uč. Zuzany Lukáčovej, ob-
sadil taktiež 3. miesto. Matúš získal ocenenie i na 
medzinárodnej súťaži „Festival Ivana ballu“ kona-
nej v Dolnom Kubíne, kde sa v tvrdej konkurencii 
34 zúčastnených žiakov umiestnil na 6. mieste, 

pričom bol zo Slovákov tretí.
Súčasťou spomínaného festivalu je aj súťaž „Kla-
vírna Orava“, v ktorej nás reprezentovali klaviristky 
z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej Patrícia bandžuchová, 
Nikola  Tulisová,  ktorá  si  vybojovala 4. miesto 
a v štvorručnej hre Veronika Kacvinská a Andrea 
Tkáčová získali 3. miesto. 
V dňoch 28. až 30. mája 2010 sa konal v Kremnici 
v poradí už 3. ročník celoslovenskej súťaže v pred-
nese poézie a prózy s názvom „Prednášam, teda 
som“. Na rozdiel od súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ 
sa toto podujatie týka výhradne základných ume-
leckých škôl. Pokladá sa za platformu s podobnou, 
ak nie vyššou úrovňou, keďže ide o žiakov, ktorí 
sa umeleckému slovu venujú intenzívnejšie. Zvlášt-
nosťou a  jedinečnosťou sú kategórie „vnútorný 
monológ“ a „experimentálny prednes“, ktoré 
nemajú alternatívu v žiadnej inej súťaži na Sloven-
sku. Samuel Peter Cibula súťažil v kategórii prózy 
a získal zlaté pásmo, Zuzana Ogurčáková v ka-
tegórii poézie získala strieborné pásmo a v naj-
silnejšej, porotou najviac vyzdvihovanej kategórii 
vnútorného monológu  získala daniela jezerčá-
ková zlaté pásmo.  -red-

V rámci celoživotného vzdelávania Akadémia vzde-
lávania  -  pobočka  v  Spišskej  Novej  Vsi  ponúkla  
seniorom mesta a širšieho okolia možnosť navšte-
vovať Univerzitu tretieho veku (UTV) ako súčasť 
záujmového vzdelávania pre seniorov na Prešovskej 
univerzite v Prešove. 
Do prvého ročníka sa zapísalo 58 poslucháčov, ktorí 
absolvovali všeobecný informatívny základ. Špecia-
lizované štúdium „duševné zdravie a sociálna 
opora“ ukončilo 39 poslucháčov. 

Študenti, ktorí splnili učebným plánom predpísané 
podmienky, dostali osvedčenie. Vyvrcholením štú-
dia bol slávnostný akt v budove Reduty v Spišskej 
Novej Vsi.
Poďakovanie  patrí  Doc.  PhDr.  Beáte  Balogovej, 
PhD.,  riaditeľke UTV v Prešove a Bc.  Ing. Janke  
Brziakovej, riaditeľke AV v Spišskej Novej Vsi, ktoré 
toto štúdium zorganizovali a súčasne pripravujú ďal-
ší ročník špecializovaného štúdia.
  j. K.

Moderné  technické pomôcky a zariadenia naše 
škôlky  získali  koncom mája  bezodplatným  pre-
vodom  od  Metodicko-pedagogického  centra 
v  Bratislave  v  rámci  celoslovenského  projektu 
„Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ma-
terských  škôl  ako  súčasť  reformy  vzdelávania“ 
spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho spo-
ločenstva. „prevedené hnuteľné veci - počítače 

s príslušenstvom, multifunkčné zariadenia, apli-
kačné softvéry, sady elektronických a didaktic-
kých pomôcok, televízory a digitálne fotoaparáty 
budú materské školy mesta na základe zmluvy 
používať výlučne na účely vzdelávania,“ uviedol 
v  tejto súvislosti Mgr. jozef brezovský,  riaditeľ 
Správy školských zariadení.

lucK

NOVÁ TEChNIKA V ŠKôlKACh
Štrnásť materských škôl nášho mesta sa teší z novej didaktickej a výpočtovej techniky v cel-
kovej hodnote 51 046,31 €.
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ANKETA - 7 dIVOV NÁŠhO MESTA 

dETSKé dOPRAVNé 
IhRISKO OTVORENé

V našom meste sa nachádza niekoľko výnimočných pozoruhodností. 
Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo v máji t. r. Anketu o sedem divov 
Spišskej Novej Vsi.

Do ankety  sa  zapojilo 127 občanov a návštevníkov mesta. Predkladáme 
vám spracovaný zoznam navrhnutých divov, o poradí ktorých môžete hla-
sovať  zaslaním  nižšie  uverejnenej  ankety,  na  ktorej  je  potrebné  zaškrt-
núť najviac sedem pozoruhodností. Hlasovať môžete  i prostredníctvom web stránky mesta  
(www.spisskanovaves.eu) v termíne do 15. augusta 2010. Oficiálne oznámenie výsledkov sa 
uskutoční počas Dní mesta Spišská Nová Ves dňa 28. 8. 2010.

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel. č.: E-mail:

V prípade, že sa rozhodnete vyplniť i osobné údaje, 
budete zaradení do žrebovania o publikácie mesta Spišská Nová Ves.

Anketový lístok môžete poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 15. augusta 2010 na adresu: 
Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves.

detské dopravné ihrisko na Ulici Ing. O. Ko-
žucha je opäť plné detí. jeho brány sa sláv-
nostne znovuotvorili 9. júna v rámci podujatia 
„Mesto deťom“.

Po dlhých rokoch, keď detské dopravné ihrisko ne-
vlastnilo Mesto Spišská Nová Ves, bolo nutné po pre-
vzatí do majetku vykonať najprv v areáli množstvo prác. 
Ihrisko prešlo komplexnou rekonštrukciou a úpra-
vou. Opravená a vymaľovaná bola budova, ktorá do-
stala novú strechu aj okná. Vymenený bol poškodený 
asfalt, doplnené bolo vodorovné dopravné značenie 
a  pribudli  aj  nové  dopravné  značky.  Vyčistený  bol 
areál, vymaľovaný plot, prerezané stromy, opravené 
lavičky. Zhotovená bola tiež nová vstupná brána a uro-
bený nový prístupový chodník k ihrisku. Vo vynovenej 
učebni okrem základného vybavenia je aj nová didak-
tická technika, edukačné programy, obrázkový mate-
riál. Dokúpené boli tiež bicykle, pričom v pláne je aj 
kúpa trojkoliek a kolobežiek pre tých najmenších. Celý 
objekt je strážený signalizačným zariadením.
Dopravné ihrisko slúži predovšetkým materským a zá-
kladným školám na dopravnú a zdravotnú výchovu. 
Počas letných prázdnin (29. 6. - 31. 8. 2010) bude 
prístupné aj pre širokú verejnosť, a to každý deň 
v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pre rodičov s deťmi 
je tu vytvorená príjemná náučná oddychová zóna.
O mestom zrekonštruovaný areál sa stará Centrum 
voľného času Adam, ktoré môžete v prípade potreby 
kontaktovať na t. č. 0908 970 201 - Mgr. Z. Henne-
lová.

ing. lucia Kormošová, foto: Š. Šimko

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  
10. 9. 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 / Majetok mesta

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 
(najvyššia veža, 7 hodín, relikviár, oltár, krstiteľnica)

Mariánsky morový stĺp so sochou Immaculaty

Námestie šošovkovitého tvaru

Radnica

Secesná budova Reduty

Provinčný dom s Levočskou bránou (Múzeum Spiša) 

Cintorín so sochami evanjelistov

Evanjelický kostol

ZOO

Gaštany v parku

Kultúrny život v lete

Mozaika v Chráme Premenenia Pána 

Zvonolejárstvo (zvon Urban, stredoveká rodina Gallovcov)

Jozef Hanula

Renesančná architektúra - meštianske domy

Spišský trh

Spišské párky

Gymnázium Školská 

Spišská knižnica

Galéria umelcov Spiša

Folklórny súbor Čačina

Výhľad na Vysoké Tatry

Socha gen. Jána Nálepku

Drevená Kaplnka Panny Márie Karmelskej v Šulerlochu

Banícka veža Klopp Orth (banícke tradície)

Slovenský dvojkríž na Rittenbergu

Brána do Slovenského raja

Drevený kostolík Ružencovej Panny Márie na sídl. Tarča

Zaniknutá Šestnástka

Najväčší sklenený kríž na svete v Kostole Božieho milosrdenstva na sídl. Západ I

Tristoročná lipa malolistá v mestskej časti Ferčekovce
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POd SVäTOPlUKOM 
Aj SPIŠSKONOVOVESKÁ ZEM

V nedeľu 6.  júna 2010,  v  predvečer  Výročia Memoranda  národa 
slovenského,  bola na čestnom nádvorí  bratislavského  hradu 

slávnostne odhalená socha Svätopluka,  ktorej  autorom  je 
akademický sochár Ján Kulich. Do žulového podstavca 7,8 m 

vysokej bronzovej sochy boli uložené symbolické čiastky mu-
riva a prstí zeme z významných lokalít z celého Slovenska. 
Takéhoto ocenenia sa dostalo aj nášmu mestu a do zákla-
dov nového pamätníka sme zaslali kúsok z Pamätníka  
M. R. Štefánika a prsť zeme z nášho letiska, ktoré bolo 

spolu s ďalšími časťami mesta v marci 1939 počas tzv. Malej vojny bom-
bardované hortyovským letectvom.  lucK, foto: www.ozsvatopluk.sk
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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

24. 7. 2010

	 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!	

„súčasťou Banského námestia pri novej Banskej veži 
mala byť aj lávka pre peších cez rieku Hornád smerom 
ku zimnému štadiónu. Bude sa táto lávka naozaj sta-
vať?“ anonym, e-mail, 12. 5. 2010

Lávka  nie  je  súčasťou  projektu  výstavby  Multifunkč-
ného energetického a baníckeho centra Spišská Nová 
Ves, ktoré sa na Baníckom námestí začína realizovať. 
Projektová dokumentácia na lávku je však spracovaná 
a  v súčasnosti máme  i právoplatné stavebné povole-
nie. S výstavbou lávky sa uvažuje v rámci ďalšej etapy 
rekonštrukcie  Zimného  štadióna.  Realizačná  fáza  je 
však závislá od množstva voľných finančných prostried-
kov a rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva. 
V  rozpočte mesta na  r. 2010 zatiaľ nie sú vyčlenené 
prostriedky na tento účel.

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

 
„mám pripomienku na nás ľudí a hlavne vodičov: 
buďme voči sebe trochu tolerantní nielen pri jazde, ale 
hľaďme na druhého aj pri parkovaní. v mieste môjho 
bydliska aj napriek dobudovaniu parkovísk je stále 
problém parkovať, pretože mnohí z nás si myslia, že 
sú jediní na sídlisku. otázka pre mesto: budú na týchto 
parkoviskách nejako vyznačované parkovacie boxy? 
Bude sa v tomto prípade niečo riešiť? je pre mňa na 
zamyslenie, keď dve autá stoja na parkovisku a zaberú 
miesto pre skoro 4 autá, lebo stoja šikmo.“

anonym, e-mail, 18. 5. 2010

Pre tento rok sme vyčlenili v rozpočte cca 50 tis. € na 
vodorovné dopravné značenie. Okrem štandardného 
dopravného značenia mienime venovať z tejto čiastky  
20 tis. € na vyznačenie parkovacích miest. Ide o znače-
nie parkovacích miest najmä tam, kde to doposiaľ robené 
nebolo. Myslíme si, že to i pri použití represívnych metód 
prinesie úsporu min. 10 % parkovacích miest. Ak tento 
návrh prinesie evidentné úspory, budeme so značením 
pokračovať.

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

„Chcem sa spýtať, kde je v meste umiestnený digi vy-
sielač. Chcem prijímať signál v digi a potrebujem na-
smerovať na neho starú anténu.“

anonym, e-mail, 19. 5. 2010

V meste Spišská Nová Ves, ak mám dobrú vedomosť, 
nie je postavený vysielač na DVB-T vysielanie. Digitálne 

šíria program niektoré spoločnosti prostredníctvom káb-
lových rozvodov.

Marcel blahut, vedúci Televízie Reduta

„13. 5. 2010 sme cestovali mestskou autobusovou 
dopravou, linka č. 5, sídl. mier. Zostali sme veľmi pre-
kvapené, keď p. vodič 28286 – eurobus, a. s., košice 
DZ snv, žiadal, aby sme zaplatili nielen za kočiar, ako 
batožinu, ale museli sme malému spiacemu 4-mesač-
nému dieťaťu zakúpiť cestovný lístok. prosím o vysvet-
lenie, lebo ťažko je nám pochopiť takúto vyhlášku. 
vôbec to nemajú ľahké mladé mamičky, keď majú viac 
detí do 6 rokov. pritom v iných mestách, ako napr. Bra-
tislava, deti do 6 rokov neplatia. čakám na odpoveď 
v listárni v časopise informátor, určite to bude zaují-
mať nielen mamičky, ale aj babičky, ktoré cestujú so 
svojimi vnúčatami.“ Zemanová, list, 19. 5. 2010

Preprava detí, resp. detí do 6 rokov, je pre rôzne druhy 
dopráv  a  u  rôznych  dopravcov  rozdielna.  Pre MHD 
v Spišskej Novej Vsi platia Prepravný poriadok mestskej 
hromadnej dopravy v Spiš. N. Vsi platný na linkách euro-
bus, a. s. Košice, DZ Spiš. N. Ves a Tarifné podmienky 
pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín 
v mestskej hromadnej doprave v Spiš. N. Vsi. Podľa 
týchto ustanovení musí cestovný lístok mať každý ces-
tujúci bez rozdielu veku a u detí do 6 rokov bez rozdielu, 
či sú prepravované v kočíku alebo nie. Zároveň kočík 
(prázdny alebo s dieťaťom) je vždy pokladaný za bato-
žinu. Vodič v tomto prípade postupoval správne podľa 
Prepravného poriadku platného pre MHD v Spiš. N. Vsi 
(čl. 16, čl. 18, ods. 1, písm. a, tretia odrážka) a Tarify pre 
MHD v Spiš. N. Vsi (čl. 1, ods. 5, prvá odrážka).

Ing. Peter Koreň, ved. odb. os. dopravy
eurobus, a. s., dZ Spiš. N. Ves

 „som rád, že mesto úspešne čerpá finančné 
prostriedky z fondov eú. Chcel by som sa opýtať, či 
tak, ako sa bude o nejaký čas rekonštruovať osvetle-
nie, či by bolo možné čerpať prostriedky aj na rekon-
štrukciu väčšiny priechodov pre chodcov a zastávok 
mHD. možno niečo ako projekt ‚mesto bez bariér‘. pre 
telesne, zmyslove a mentálne postihnutých ľudí by to 
bola veľká pomoc. mám na mysli úpravu povrchov 
(signálny pás, varovný pás, vodiace línie, zarážky pre 
slepeckú palicu, príp. lepšie osvetlenie a pod.), proste 
presne tak, ako je vyriešený priechod pri panoráme 
podľa vyhlášky č. 532/2002.“

juraj šesták, e-mail, 29. 5. 2010
 
Mesto SNV sa viackrát prihlásilo do súťaže „Slovensko 
bez bariér“. V dvoch prípadoch sme boli vyhodnotení 
medzi troma najlepšími mestami na Slovensku, ktoré 
pristupujú k bezbariérovosti komplexne. Jedným z prí-
kladov je i spolupráca mesta so spoločnosťou Lidl, ktorú 
popisujete vo Vašom príspevku. V krátkej budúcnosti 

budeme  rekonštruovať  časť  verejného osvetlenia na 
Zimnej ulici, vrátane priechodov pre chodcov a auto-
busovej zastávky. Prostriedky na tieto práce sme zís-
kali z dvoch európskych fondov. Vzhľadom na rozsah 
prác takého druhu v celom meste je potrebná etapizácia 
týchto činností.

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

„Chcem sa opýtať, či sa neplánuje na základných ško-
lách podávanie stravy aj deťom celiatikom, ktorých 
je čoraz viac. tieto deti by potrebovali čerstvú stravu 
pripravovanú v daný deň. rodičia im ju síce doma pri-
pravia večer predtým, následne sa táto strava chladí, 
až kým ju nezjedia v škole, avšak to nie je strava, akú 
by mali tieto deti konzumovať. viem, že je to náročné, 
ale mohli by sa nad tým zamyslieť aj tí, ktorí sa s tým 
v budúcnosti môžu stretnúť. komisia by mohla pou-
važovať nad týmto problémom. pomohlo by sa tak 
chorým deťom, ktoré potrebujú čerstvú stravu, aj ich 
zamestnaným rodičom.“ Filipová, list, 3. 6. 2010

V Informátore č. 6/10, na str. 7 bol uverejnený oznam 
Školského úradu a odd. školstva, mládeže a športu, 
MsÚ Spišská Nová Ves o možnosti diétneho stravova-
nia pre deti materských a základných škôl mesta. Mo-
mentálne robíme prieskum záujmu medzi rodičmi, ktorý 
vyhodnotíme k 30. 6. 2010. V prípade záujmu o diétne 
stravovanie zo strany rodičov (minimálne 10 detí na prí-
slušnú diétu), a po predložení odborného posudku od 
lekára, bude v rámci mesta vyčlenená základná a ma-
terská škola, kde sa budú diétne jedlá variť. Budú sa 
variť 3 druhy diét: diabetická, šetriaca, bezgluténová 
(bezlepková). Príspevok od rodičov za 1 obed pri diét-
nom stravovaní bude cca o 20 % vyšší ako u bežného 
jedla. Rodičia, ktorí majú záujem o diétne stravovanie 
pre svoje deti, môžu nahlásiť svoju požiadavku vedú-
cej školskej jedálne v materskej alebo základnej škole, 
ktorú dieťa navštevuje, alebo na Mestskom úrade - Škol-
ský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu na tel. 
č. 053/415 22 34.

Ing. Eva Vargová, Školský úrad 
a odd. školstva, mládeže a športu, Msú

„Chcem sa opýtať, či sa plánujú nejaké postreky proti 
komárom aj v lokalite podskala. po tých povodniach 
sú premnožené a nedá sa to vydržať.“

anonym, e-mail, 11. 6. 2010

Pokiaľ máme správne informácie, v súčasnej dobe sa 
monitorujú jednotlivé územia, ale konkrétne postreky 
proti komárom v súvislosti s povodňami má zabezpe-
čovať Košický samosprávny kraj spolu s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva.

Paeddr. ján Olejník, 
vedúci odd. komunál. servisu, Msú 
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Víťazné projekty II. ročníka súťaže „Cena Embraco za 
ekológiu“ pre základné školy sú už známe. Celkovo 
sa rozdelí 6 317 € medzi 3 projekty. Do jedného - 
premiérového a jedinečného na Slovensku - sa zapoja 
všetky školy v meste. Takmer 4 000 detí má tak mož-
nosť prispieť k revitalizácii spišskonovoveskej ZOO. 
„sme radi, že myšlienka ochrany životného prostre-
dia sa počas ii. ročníka Ceny embraco za ekológiu 
rozšíri aj za brány škôl. v zoologickej záhrade uvidia 
výsledky aktivít žiakov obyvatelia i návštevníci mesta,“ 
uviedla Katarína držíková, líderka odd. komunikácie 
a spoločenskej zodpovednosti Embraco Slovakia.

Žiakov čaká úprava skaliek, výsadba kríčkov i pomoc 
pri príprave náučných tabúľ o zvieratách. „tretí rok cho-
díme do materských i základných škôl, kde deťom 
rozprávame o dôvodoch vzniku a funkciách Zoo 
i o jej obyvateľoch. podobný projekt sme tu však ešte 
nemali. veľmi oceňujem prácu embraca, ktoré má 
popri výrobnej činnosti vzťah aj k ekologickým ak-
tivitám,“ zhodnotila  Ing. jana dzuriková,  riaditeľka 
najmladšej slovenskej ZOO, ktorú vlani navštívilo skoro 
100 000 návštevníkov.
Ocenené projekty:
• Všetky  ZŠ  v  meste:  „Revitalizácia  vstupných 

priestorov v ZOO SNV“ - 3 000 €, 
• ZŠ Nad Medzou:  „Učme a  tvorme  v prírode“  - 
1 660 €  (cieľ:  vytvoriť prírodnú učebňu pre žiakov 
i verejnosť, kompostovisko a biozáhradu v rámci re-
gionálneho náučného chodníka, ktorý vznikol v 1. roč-
níku súťaže),

• ZŠ Z. Nejedlého: „Vtáčie mestečko - náučno-re-
laxačná zóna“ - 1 657 € (cieľ: spoznávať celoročný 
život operencov, počas vyučovania i voľného času for-
mou relaxácie naučiť žiakov s poruchami správania 
lepšie sa koncentrovať a znižovať agresivitu). 

Katarína Šimková, C. H.

Možnosť získať 3 330 eur pre 
skrášlenie  svojho  okolia  má  
108 slovenských miest, v ktorých 
sa nachádza predajné miesto spo-
ločnosti Orange Slovensko. do sú-
ťaže sa môžu zapojiť zákazníci 

Orangeu jedným alebo viacerými environmentál-
nymi aktivitami. Stačí, ak prídu do ktorejkoľvek pre-
dajne Orangeu vo svojom meste a:
• odovzdajú do zberu svoj nefunkčný mobilný telefón, 
alebo 

• pri kúpe nového mobilného telefónu odovzdajú na 
predajni svoj používaný, stále funkčný mobil a baté-
riu, alebo 

• aktivujú si v Orangei elektronickú faktúru, alebo 
• odpredajú Orangeu  svoj  funkčný mobilný  telefón 
v rámci novej služby Šrotovné. 

Mesto, ktorého obyvatelia sa preukážu ako najaktív-
nejší, získa od Orangeu spomínaných 3 300 eur na 
nákup zelene pre skrášlenie verejných priestorov. 
Orange na tento účel celkovo prerozdelí 19 800 eur. 
Za každú z uvedených aktivít zároveň získa zákazník 

pre svoju Orange predajňu jeden bod. Predajňa, 
ktorá dosiahne najviac bodov, získa titul Zelená pre-
dajňa. Obyvatelia súťažia v 3 regiónoch: západoslo-
venskom, stredoslovenskom a východoslovenskom. 
Aby dostali rovnakú šancu všetky mestá a obce, budú 
v  každom  regióne  vyhlásené až 2  víťazné pre-
dajne: jedna z mesta s viac ako 20 000 obyvateľmi 
a jedna z mesta, ktoré má menej ako 20 000 obyvate-
ľov. „Zelených predajní“ tak bude spolu až šesť...
Súťaž prebieha do 31. 8. 2010. „Zelené predajne“ 
a víťazné mestá budú vyhlásené 16. 9. 2010. 

Na seminári za účasti mnohých vzácnych hostí z ce-
lého Slovenska bola do života uvedená nová kniha 
s  názvom  „Po  stopách  pamäti“,  ktorú napísala 
Phdr. Ružena Kormošová spolu so svojimi štu-
dentmi. Projekt a vydanie knihy podporili ČSOB Fi-
nančná skupina v Nadácii Pontis, Northwood & Pinner 
Liberal Synagogue v Londýne, Mesto Spišská Nová 
Ves,  nadácia  EZRA,  občianske  združenie  EPEUS 
a  Združenie  rodičov  pri  Gymnáziu  na  Školskej  ul.  
v Spišskej Novej Vsi.
Prvá časť knihy je venovaná pamiatke židovskej 
komunity v našom meste. Tvorí  ju úvodná štúdia 
pod názvom „Židovská komunita a školstvo v Spiš-
skej  Novej  Vsi“.  Podáva  krátku  históriu  pôsobenia 
židov v našom meste, ktorí sem prišli v 50. rokoch  
19. stor. a v r. 1872 tu založili židovskú náboženskú 
obec. Kniha opisuje vývoj židovského školstva, pôso-
benie učiteľov a žiakov na stredných školách s dôrazom 
na spojitosť židovských žiakov s tunajším gymnáziom, 

a to až do obdobia 2. svetovej vojny, ktoré nielen v tejto 
oblasti prinieslo množstvo vládnych obmedzení pre ži-
dovských študentov a napokon aj nútené deportácie 
celých rodín do koncentračných táborov.
druhú časť knihy tvorí 17 príbehov, ktoré sú späté 
s dejinami nášho mesta. Sú výsledkom dlhodobej 
práce študentov a ich učiteľky na projekte „Stratení 
susedia“. Príbehy predstavujú život konkrétnych židov-
ských rodín v meste pred vojnou, dokumentujú prvé 
prejavy antisemitizmu, približujú obmedzenia pre židov 
a osobnými autentickými svedectvami aj  transporty 
mladých ľudí zo Spišskej Novej Vsi do koncentračných 
táborov. Autori príbehov venovali pozornosť aj ukrýva-
ným deťom, ktoré s veľkou úctou spomínajú na svo-
jich záchrancov. 15 životných osudov dopĺňa opísanie 
osudu Tóry zo spišskonovoveskej synagógy, ktorá sa 
napokon dostala až do Northwood & Pinner Liberal sy-
nagógy v Londýne. Záver patrí príbehu „zabudnutého 
albumu“ rodinných fotografií.

Súčasťou tejto akcie bola i prezentácia Slovenskej 
cesty židovského kultúrneho dedičstva a inštalo-
vanie pamätnej tabule na miestnom židovskom 
cintoríne, ktorý sa stal jej súčasťou.
Autori knihy by sa chceli touto cestou poďakovať vede-
niu školy, vedeniu mesta Spišská Nová Ves a všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli na uvedený projekt.

R. K. / l. K.

žIACI SPOlOčNE PRE ZOO

SúťAž O ZElEň PRE MESTO

PO STOPÁCh PAMäTI

II. ročník Ceny Embraco za ekológiu prišiel s unikátnym projektom na Slovensku.

„Zeleň pre mesto“ je názov nového environmentálneho projektu spoločnosti Orange Slovensko, ktorého cieľom je motivovať zákazníkov k en-
vironmentálnym aktivitám.

dňa 4. júna 2010 sa v aule Gymnázia na Školskej ulici uskutočnilo pod záštitou primátora mesta vyhodnotenie projektu s názvom „Po sto-
pách pamäti“.

úSPECh GyMNAZISTOV V EUSTORy
Dňa 15. 6. 2010 sa v Harmincovej sieni Slovenského 
národného múzea v Bratislave uskutočnilo odovzdá-
vanie cien víťazom 6. ročníka celonárodnej sú-
ťaže z novodobej histórie EUSTORy, nad ktorou 
prevzal záštitu generálny riaditeľ SNM Dr. Rastislav 
Púdelka.  Súťaž  organizuje  Združenie  EUSTORY, 
ktoré v súčasnosti tvorí 22 európskych krajín s pod-
porou nadácie Körber-Stiftung z Hamburgu. Téma 
tohto ročníka bola „Migrácia obyvateľov Sloven-
ska v 20. storočí“.
Do celonárodnej súťaže sa zapojilo 96 študentov 
s 56 súťažnými príspevkami. Ako bolo v Bratislave 

spomenuté, najviac súťažných prác prišlo z gymnázií 
v Žiline, Spišskej Novej Vsi, Žiari nad Hronom a Bra-
tislave. 
Medzi 14 ocenenými prácami boli aj 3 práce žia-
kov z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej 
Vsi. V individuálnych prácach sa na 2. mieste umiest-
nil Matúš Poklemba a na 5. mieste Eva Midlíková 
a v kolektívnych prácach 4. miesto získali Terézia 
Filičková, Sabína Sedlačková a Ernest bevilaqua. 
Žiaci, ktorí robili výskum o Nemcoch zo Spišskej No-
vej Vsi a okolia, pracovali pod odborným a pedagogic-
kým vedením PhDr. Ruženy Kormošovej.  R. K.

kniha bola do života slávnostne 
uvedená hrudou zeme z nášho mesta.

SPRAVODAJSTVO
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Neitus Vollay pôsobil v našom meste aj ako Správca 
štátnej ľudovej školy, člen Správneho výboru mesta 
či  spolupredseda Štefánikovej besedy. Odhalenia 
pamätnej tabule pri príležitosti 90. výročia založenia 
Miestneho odboru Matice slovenskej v SNV sa zú-
častnili aj vnuci tejto významnej osobnosti histórie 
nášho mesta, doc. Ing. Neitus lipták, Phd. a Ma-
rián lipták. Prítomná bola tiež vnučka Neitusovho 
brata Elemíra, p. darina Nevická.

Slávnostný príhovor o osobnosti predniesla PhDr. Ru-
žena Kormošová. Akt odhaľovania podčiarklo aj vy-
stúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Spišskej 
Novej Vsi. Za potomkov sa prihovoril p. N. Lipták, 
ktorý poďakoval Mestu Spišská Nová Ves  i Miest-
nemu odboru Matice slovenskej za prejav úcty jeho 
starému otcovi.

Mgr. jolana Prochotská
foto: M. dibák

Pani  riaditeľka,  ako 
sa vedie Múzeu Spiša 
v dnešnej ekonomicky 
zložitej situácii?
„situácia naozaj nie je 
ľahká. najmä uplynulý 
rok bol pre múzeum 
ťažký. museli sme sa 
v dôsledku krízy popa-
sovať s krátením roz-
počtových prostriedkov 
od zriaďovateľa košic-
kého samosprávneho 

kraja (ksk) o 10,5 %, ako i s nižším plnením vlast-
ných príjmov oproti plánovaným. vďaka mimo-
riadnej aktivite našich zamestnancov a mnohým 
akciám sa nám však podarilo dosiahnuť ku koncu 
r. 2009 ich plnenie na 80 % vďaka vysokej návštev-
nosti (27 308 ľudí). všetko naše úsilie v súčasnosti 
smeruje k tomu, aby sme bez strát prežili neľahké 
obdobie hospodárskej krízy a ekonomicky udržali 
múzeum spiša (príspevky od zriaďovateľa na čin-
nosť múzea sú aj v tomto roku krátené) tak, aby bolo 
schopné plnohodnotne vykonávať svoje odborné, 
prezentačné, kultúrno-výchovné a propagačné 
aktivity vo všetkých prevádzkach a bez znižovania 
počtu zamestnancov. Hlavnou cestou, ktorá vedie 
k tejto udržateľnosti, je realizácia projektov v rámci 
európskych štrukturálnych fondov.“
Môžete  konkretizovať,  aké  projekty máte  na 
mysli?
„snažíme sa postupne riešiť predovšetkým 
veľmi zlý technický stav objektov v správe múzea 
spiša. Začali sme už v októbri 2009, kedy sme 
spolu s ksk a agentúrou arr pripravili a podali 

projekt ‚letohrádok dardanely - revitalizácia  
areálu hudobného múzea‘ v rámci rop prioritná 
os 3.1 posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu. projekt bol 
úspešný a bude sa realizovať vo výške 1,342 mil. 
€ v r. 2010 - 2012. v tomto roku sa náš zriaďovateľ 
ksk tiež rozhodol podporiť náš projekt ‚Provinčný 
dom - obnova, rekonštrukcia a revitalizácia 
Múzea spiša‘. spracovaním potrebnej projekto-
vej dokumentácie budeme pripravení reagovať 
na výzvu v rámci rop 3.1, ktorá sa predpokladá  
v 2. polovici tohto roku. projekt bude vypracovaný 
na max. výšku žiadosti 2,49 mil. €. existenčne dô-
ležitá je však pre nás momentálne aj rekonštruk-
cia kotolne v pobočke národopisné múzeum 
v smižanoch, kde nastal prasknutím kotlov ha-
varijný stav vo vykurovaní. požiadali sme o pomoc 
zriaďovateľa, ktorý nám ju prisľúbil, avšak v závis-
losti od toho, ako sa bude počas roka napĺňať po-
kladňa vúC. v smižanoch je situácia tak zlá, že 
bez jej riešenia tu nemôže prevádzka ďalšiu se-
zónu fungovať. múzeum tam má okrem expozície 
ľudovej kultúry stredného spiša aj svoje depozi-
táre histórie, etnografie, zoológie a botaniky. Do 
budúcna by sme tu chceli vybudovať Centrálny 
depozitár (máme vo fondoch 140 000 zbierko-
vých predmetov), špecializované laboratórium 
a konzervátorskú dielňu. kultúrne a prezentačné 
aktivity by sa presunuli do expozícií v spišskej no-
vej vsi a markušovciach, ktoré by sme chceli ino-
vovať a rozšíriť.“
Riešite v súčasnosti popri týchto existenčných 
otázkach aj iné?
„samozrejme. aby sme boli živou, atraktívnou a na-
vštevovanou inštitúciou, pre ktorú sú pre prežitie 

rozhodujúce i vlastné príjmy, snažíme sa rozvíjať 
činnosť v mnohých smeroch. od r. 2009 sa napr. 
pracovníci prírodovedného oddelenia stali spolu-
riešiteľmi projektu ‚Cesta mladých k vede naživo‘ 
(dotácia 45 708 € na r. 2009 - 2013), zameraného 
na podporu mimoriadne talentovaných študentov 
cez agentúru pre vedu a výskum mš sr, ale aj na 
popularizáciu prírodných vied na sš a na 2. stupni 
Zš. týmto projektom sa výrazne zlepšila spolu-
práca múzea so školami v našom okrese. stali sme 
sa tiež jedným z účastníkov a podávateľov projektu 
‚MediaVel‘, ktorý je zameraný na cezhraničnú ma-
ďarsko-slovenskú spoluprácu a rozvoj kultúrneho 
turizmu. projekt bude realizovaný v r. 2010 - 2011 
a dotácia 33 tis. € nám pomôže riešiť technické, 
materiálne a personálne zabezpečenie kultúrnych 
akcií. v r. 2010 sme uspeli aj pri zadávaní projek-
tov do grantového systému MK sR a tak môžeme 
nakúpiť kolekciu akordeónov pre novú expozíciu 
v markušovských Dardanelách či zabezpečiť 
ochranu zbierkových fondov. významná je aj pod-
pora vedecko-výskumnej činnosti našich odbor-
ných pracovníkov, ktorí prezentujú svoje výsledky 
doma aj v zahraničí. nezabúdame ani na zvyšova-
nie vzdelania zamestnancov, a to prostredníctvom 
3-ročného projektu ‚M3 - Múzeá tretej generácie 
na slovensku‘, ktorý odštartovalo slovenské ná-
rodné múzeum vďaka podpore z európskeho so-
ciálneho fondu. no a samozrejme predovšetkým 
pripravujeme rôzne zaujímavé výstavy, koncerty, 
cykly prednášok, odborné konferencie a ďalšie zá-
žitkové aktivity, ktoré pravidelne avizujeme aj v ičku 
a na ktoré by som rada aj touto cestou všetkých 
pozvala.“

Za rozhovor ďakuje l. Kormošová

PAMäTNÁ TAbUľA OdhAlENÁ

čO NOVéhO V MúZEU SPIŠA?

dňa 11. 6. 2010 bola na budove domu Matice slovenskej odhalená pamätná tabuľa Neitusovi 
Vollayovi, prvému predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste.

Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v našom meste sú i aktivity Múzea Spiša sídliaceho v budove Provinčného domu. Múzeum Spiša 
však nevyvíja svoju činnosť len priamo v Spišskej Novej Vsi, ale aj v rámci svojich pobočiek v Smižanoch a Markušovciach. Starostlivosť o cel-
kovo 8 objektov a 4 stále expozície, ktoré múzeum spravuje, vyžaduje nemalé úsilie. Ako sa múzeu v súčasnosti darí a aké má novinky, sme 
sa opýtali jeho riaditeľky Ing. Zuzany Krempaskej.

NAVRhNITE lAUREÁTOV
V zmysle Zásad a postupov pre udeľovanie verej-
ných  ocenení  Košického  samosprávneho  kraja 
vyzývame občanov mesta,  inštitúcie a podni-
kateľské subjekty o zaslanie návrhov na ude-
lenie ocenení pre významné osobnosti a kolektívy 
nášho mesta. 
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje 
zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za oso-
bitný prínos pre  rozvoj samosprávneho kraja,  za 
činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynika-
júce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitár-
nej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, 
verejnoprospešnej,  podnikateľskej,  technickej 
a športovej činnosti. 

Cenu  predsedu  Košického  samosprávneho 
kraja udeľuje predseda KSK za osobitný prínos pre 
rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, 
významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedec-
kej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, 
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. 
Plaketu predsedu Košického samosprávneho 
kraja  udeľuje predseda KSK  za  aktívnu činnosť 
poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnos-
tiam ako morálne ocenenie za významný podiel na 
rozvoji KSK, pri príležitosti významného jubilea vý-
znamných osobností KSK alebo pri príležitosti náv-
števy KSK významnými osobnosťami.
Ceny Košického samosprávneho kraja budú v roku 

2010 udelené v decembri na slávnostnom zhro-
maždení predstaviteľov a zástupcov Košického sa-
mosprávneho kraja, najviac piatim osobnostiam, 
kolektívom alebo právnickým osobám pri jednotli-
vých oceneniach.

Návrhy na udelenie ocenení 
je potrebné zaslať na adresu: 

Mestský úrad, Kancelária primátora, 
Radničné námestie 7

052 70 Spišská Nová Ves 
alebo na e-mailovú adresu 

andrea.jancikova@mestosnv.sk 
najneskôr do 31. augusta 2010.

SPRAVODAJSTVO
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55. VýROčIE PRVýCh MATURíT NA „dREVÁRKE“
Od chvíle, keď sa v  r. 1899 prvýkrát otvorila brána 
Štátnej drevopriemyselnej odbornej školy v Spiš-
skej Novej Vsi, prešlo už 111 rokov. Vtedajší pred-
stavitelia mali najväčšiu zásluhu na vzniku školy. Boli 
presvedčení, že v tomto meste má všetky predpoklady 
na úspešný rozvoj a na výchovu absolventov pre po-
treby nábytkárstva a drevárstva.
Škola počas svojej existencie prežila mnohé zmeny, 
mnohé spoločenské systémy. Na základe rozhodnu-
tia Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave zo 
dňa 21. 9. 1948 dostala názov Štátna priemyselná 
škola drevárska v Spišskej Novej Vsi s oddeleniami: 
vyššia odborná škola drevárska (štúdium 2-ročné nad-
stavbové) a odborná škola stolárska (štúdium 3-ročné 
odborné stolárske).
Podstatnú zmenu si v r. 1951 vynútil prudký rozvoj ná-
bytkárskeho a drevárskeho priemyslu a potreba odbor-
níkov, ktorí tento priemysel budú budovať a riadiť.
V školskom roku 1951/1952 na škole s názvom Vyš-

šia priemyselná škola nábytkárska začínajú študo-
vať prvé tri dievčatá. Vtedy je prelomená bariéra čisto 
chlapčenskej školy. V tomto období je to stále jediná 
škola drevárska, kde sú študenti z celého Sloven-
ska. Študujú rôzne vekové kategórie. Mnohí prišli po 
vyučení alebo z praxe. Nie je výnimočné, keď má žiak 
27 a viac  rokov. dňa 26. 5. 1955 prvým 32 štu-
dentom štvorročného štúdia (1951 - 1955), z toho  

3 dievčatám, sú odovzdané maturitné vysvedče-
nia.
Keď si spomíname na 4 roky na „drevárke“, nedá nám 
nespomenúť aj mimoškolské činnosti v športe. Darilo 
sa nám v atletike, futbale, basketbale, boxe, lyžovaní. 
V kultúre, pod vedením triedneho učiteľa Michala Pir-
níka, bol známy Spevácky zbor zložený z chlapcov na-
šej triedy a dievčat Obchodnej školy v Spišskej Novej 
Vsi. Najzaujímavejšie pre nás boli prázdninové me-
sačné praxe, ktoré sme si organizovali v jednotlivých 
výrobných drevárskych a nábytkárskych podnikoch po 
celom Slovensku i v Čechách.
Po 55-tich rokoch nám zostávajú pekné spomienky 
na našu školu. S úctou spomíname na našich vyuču-
júcich, prvé kroky na pracoviskách i prvých spolupra-
covníkov. Pri pomaturitnom stretnutí dňa 28. 5. 2010 
sme si minútou ticha uctili pamiatku našich vyučujú-
cich i siedmich nežijúcich spolužiakov.

jozef Hovanec

Spolu 35 historických motocyklov a trojkoliek sa 
ráno 12.  júna vybralo na 250 km dlhý poznávací 
okruh v trase Hnilčík - Mraznica, Spišská Nová Ves, 
Spišský Štvrtok, Spišský Štiavnik, Vernár, Stratená, 
Dobšiná, Rožňava, Krásna hôrka, Smolník, Gelnica, 
Krompachy a Spišské Vlachy s cieľom v Spišskej No-
vej Vsi. O 17.30 hod. dorazili veterány spoločne do 
nášho mesta a „zaparkovali“ rovno pred Reštaurá-
ciou Garage (Garáž) na Letnej ulici. Okoloidúci sa 
tak mohli pokochať pohľadom na motocykle značiek 
Norton, jawa, čZ a na trojkolky Velorex s rokom 

výroby od 1936 až po 1968.
Motocyklový zraz mal spolu 39 účastníkov, z toho  
2 boli ženy, z členských klubov Asociácie historických 
vozidiel SR a Združenia zberateľov historických vozi-
diel SR v Bratislave, Senci, Banskej Bystrici, Žiline, 
Prešove, Košiciach, Sečovciach a Spišskej Novej Vsi. 
Jeden účastník pricestoval z ČR.
Ďakujeme Mestu Spišská Nová Ves za možnosť vy-
staviť zúčastnené historické motocykle na pešej zóne 
Letnej ulice. Henrich Horváth

predseda spišského veterán klubu snV

MOTOCyKlOVé VETERÁNy NA SPIŠI
Spišský veterán klub v júni zorganizoval jednodňový motocyklový zraz historických vozidiel regiónom Spiša pre zviditeľnenie Spišskej Novej Vsi.

SPRAVODAJSTVO, POZVÁNKA, INZERcIA

Čo všetko dokážu 
rybičky Garra Ruffa?

Liečba psoriázy • Peeling pokožky tela
Celulitída • Tvrdé päty 
Manikúra a pedikúra

Liečivá reflexná 
masáž chodidiel

prevádzka: Hotel Čingov, 
053 11 Smižany, tel.: 0905 779 269 

prevádzka: Hotel Čingov
053 11 Smižany
tel.: 0905 779 269 

noVinka
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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. júla na adresu redakcie s hes-
lom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Kaplnka svätej Anny, 2. Tisícročná kaplnka. Do redakcie bolo do-
ručených 20 vyplnených krížoviek. Z 19 správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Alžbeta Timková zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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Trhy a výstavy v našom meste
Významným  privilégiom  mesta,  ktoré  ovplyvnilo  jeho  charakter  a  ďalší  rozvoj,  bolo  právo  konať  slobodné  týždenné  trhy  každú  sobotu,  udelené  kráľom  Ľudovítom  I.  Veľkým  
6. 12. 1380. Ďalšou výsadou, danou kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1408, bolo povolenie konať každý rok týždenné trhy a jeden výročný trh. Trhy v tých časoch trvali aj 
niekoľko týždňov a prichádzali na ne obchodníci nielen zo Spiša, ale aj Šariša, Gemera, Liptova a dokonca aj z Ruska, Poľska či Rumunska. Obchodovalo sa so železom i meďou, 
surovými kožami, lojom, voskom, pivom, medom i súknom. Po husitskom vpáde boli tieto privilégiá v roku 1435 ešte viac rozšírené a mesto mohlo uskutočňovať až tri výročné trhy. 
Tieto sa mohli konať niekoľko dní pred a niekoľko dní po príslušnom sviatku, maximálne to boli celkom štyri týždne. Bolo nemysliteľné, aby predajcovia svoj tovar vynukovali kdekoľvek 
pod bránou či stromom alebo nebodaj pred mestskými hradbami, ale až na mieste trhov, kde sa mohli handlovať, jednať a obchodovať. 
Na tieto dávnoveké trhy nadväzujú novšie (1. tajnička), ktorých 55. ročník sa bude konať v tomto mesiaci. 
Z výstav konaných v našom meste je povšimnutiahodná (2. tajnička). V dňoch 5. až 14. júla 1929 dokumentovala výsledky hospodárskeho rastu i zveľaďovania mesta, ktoré sa ňou 
dostalo do povedomia Slovenska. V tom roku to bola jediná výstava na Slovensku, návštevníkom sa poskytovali rôzne zľavy na cestovnom a v rámci výstavy boli rôzne sprievodné ak-
cie. V deň otvorenia výstavy bol v parku na námestí slávnostne odhalený 6,5 metrov vysoký pomník generála M. R. Štefánika. Výstavné expozície boli vo všetkých vtedajších školách 
v našom meste. Posledným pravidelným podujatím sú Spišské výstavné trhy, ktoré sa konajú v čase Spišského trhu, a v tomto roku to bude už 43. ročník tejto celoslovenskej výstavy 
stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou.

Program materského centra Dietka - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Pondelok 12. 7. o 14.00 hod.

3. stretnUtie  
PoDPorneJ  
skUPinY DoJČiacich  
matiek a tehULiek
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková pozýva všetky 
mamičky a budúce mamičky, ktoré 
sa chcú dozvedieť viac o forme po-
moci podpornej skupiny. mamičkám 
s bábätkom bude zvlášť venovaná 
téma „ako zabezpečiť správne pri-
satie novorodenca“.

príďte včas, s kočíkom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripra-
vený darček - kufrík prenatal Box.
Kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2 € (pre poistencov všZp, 
a. s., zľava 20 % - poplatok: 1,60 €)

stáLa  
Programová  
PonUka
herŇa mc Dietka
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 

šafárikovo nám. 3
PRáZdniny: 1. 7. - 31. 7. 2010!!!

PonUka  
sLUŽieB
organiZovanie  
naroDeninovÝch 
osLáv  
- soBota, neDeĽa
Za dohodnutý poplatok zabezpe-
číme: priestor + výzdobu, tortu, 
občerstvenie, animátorské aktivity 

(maľovanie  
na tvár, tvorivé  
dielničky  
pre deti).
Bonus: darček pre oslávenca 
od mC Dietka 
informácie: 0905 938 774

PoraDenstvo  
v DoJČenÍ
Certifikovaná laktačná porad-
kyňa Hanka ogurčáková, tel.: 
0903 740 739, volať môžete  
od 19.00 do 20.00 hod.
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KINO BANíK

1. 7. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
SLEPé LÁSKy

Film rozpráva štyri príbehy o rôznych po-
dobách lásky medzi nevidomými ľuďmi. 
spolu s ním sa premieta krátky animovaný 
predfilm ivany šebestovej štyri. slovensko, 
2008, dokument, 75 min., mp-12, asFk.

2. - 5. 7. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 5. 7. 2010 vst.: 1,80 €

DAžďOVÁ VíLA
Živly, ktoré ovládajú našu planétu - vzduch, 
oheň, Zem a voda, robia „pravidelnú in-
špekciu“ u ľudí. vo filme za všetky živly sle-
dujeme vodu, ktorej ľudia hovoria Dažďová 
víla. česká republika, 2010, rozprávka,  
96 min., mp, magicBox.

2. - 5. 7. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €,  
dňa 5. 7. 2010 vst.: 1,80 €

NEZABUDNI NA MŇA
romantická dráma o mladom rebelovi 
z new Yorku, ktorého vzťah s otcom je 
od rodinnej tragédie na bode mrazu. ty-
ler si nevie predstaviť, že by niekto mohol 
pochopiť, čím všetkým musel prejsť až 
do chvíle, kým neuveriteľnou hrou osudu 
stretne ally. usa, 2010, romantická dráma, 
128 min., mp-12, čt, Continental.

6. - 8. 7. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

DOKTOR OD JAZERA hROchOV
s komediálnym nadhľadom typickým pre 
Zdeňka trošku sledujeme príbeh sluš-
ného, dobrého, ale do dnešného života 
skoro nepoužiteľného lekára čeňka Do-

beška. česká republika, 2009, komédia, 
102 min., mp-12, spi international.

9. - 11. 7. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,00 €

NINE
tejto filmovej verzii známeho broad-
wayského muzikálu nine, inšpirovaného 
Felliniho filmom 8 1/2, dominujú exce-
lentné tanečné čísla a hviezdne obsadenie. 
usa/taliansko, 2009, muzikál, 120 min.,  
mp, čt, magicBox.

9. - 12. 7. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

SEx V MESTE 2
Zábava, móda, priateľstvo: sex v meste 2 
prináša všetko a ešte niečo navyše. Car-
rie (sarah jessica parker), samantha (kim 
Cattrall), Charlotte (kristin Davis) a miranda 
(Cynthia nixon) sa opäť s chuťou zahryznú 
do Big apple. usa, 2010, romantická ko-
média, 146 min., mp-15, st, Continental.

13. - 15. 7. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 1,50 €

SAMEc
túži po ňom každá, ale nie každá ho môže 
mať. jedného dňa však padne kosa na ka-
meň a nikkimu zamotá hlavu práve ona. 
usa, 2009, komédia, 97 min., mp-15, čt, 
magicBox.

16. - 19. 7. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €,  
dňa 19. 7. 2010 vst.: 2,00 €

MUžI, ČO ČUMIA NA KOZy
novinár odchádza do iraku, aby svojej 

bývalej a snáď i sebe dokázal, že je tiež 
chlap. tu sa stretáva s Cassadym, ktorý je 
bývalým členom tajnej jednotky psionikov, 
ktorá pod vedením šamana skúma mož-
nosti ľudskej mysle. usa/veľká Británia, 
2009, komédia, 94 min., mp-12, čt, spi 
international.

20. - 21. 7. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,00 €

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.

22. - 26. 7. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,00 €

PRINc Z PERZIE: PIESKy ČASU
mladý princ, ktorý bol oklamaný a omylom 
privedie kráľovstvo svojho otca do záhuby, 
musí spojiť sily s dcérou nepriateľa, aby 
zabránil najhoršiemu. usa, 2010, akčný 
dobrodružný veľkofilm, 117 min., mp-12, 
st, saturn.

23. - 26. 7. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €,  
dňa 26. 7. 2010 vst.: 1,80 €

ZELENÁ ZóNA
Film sa odohráva na horúcej pôde iraku, 
krátko po zvrhnutí režimu saddáma Hu-
sajna. jedným z nešťastníkov, ktorí majú 
pomôcť túto krajinu postaviť na nohy, je 
aj dôstojník americkej jednotky roy mil-
ler. Francúzsko/usa/španielsko/veľká 
Británia, 2010, thriller, 115 min., mp-15,  

st, tatrafilm.

27. - 29. 7. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

TwILIghT SAgA: NOV 
po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, 
ktorý ju takmer pripravil o život, chystá sa 
spolu s edwardom a jeho rodinou osláviť 
svoje osemnáste narodeniny. nešťast-
nou náhodou sa však počas oslavy zraní 
a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cul-
lenových až príliš lákavý. usa, 2009, ro-
mantický horor, 130 min., mp-12, čt, spi 
international.

30. 7. - 2. 8. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

ZÁLOžNý PLÁN
Zoe sa rozhodne, že čakanie na toho pra-
vého trvá pridlho, a preto s úmyslom stať 
sa matkou navštívi kliniku pre umelé oplod-
nenie. v deň zákroku však spozná skve-
lého chlapa stana. usa, 2010, romantická 
komédia, 106 min., mp-12, st, itafilm.

Pripravujeme na august:
Prelomiť vlny – dokument, Keď sa muž 
vracia domov – dokument, nočná mora 
z elm street – horor, To bol teda zajtra 
žúr – komédia, Twilight saga: Zatmenie 
– romantický horor, i love you Phillip 
Morris – komédia, The Crazies – sci-fi 
thriller, Cesta – dráma, legenda o lie-
tajúcom Cypriánovi – historická dob-
rodružná dráma, Katyň – historický

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

roZPrávkovÝ JÚL v kine mier, 
vŠetkY roZPrávkY iBa Za 1,60 €!!!

v kine mier 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 €, môžete 
použiť aj kultúrne poukazy 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.

FILMOVý KLUB
2. 7. piatok o 19.00 hod., 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

whISKy S VODKOU
príbeh slávneho herca a jedného škandál-
neho nakrúcania. melancholická komédia, 
nemecko, české titulky, 104 min., mp-15.

3. - 5. 7. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00 hod., vst.: 2,00 €

SÚBOJ TITANOV
súboj titanov je príbehom boja o moc, 
v ktorom sa postavia ľudia proti kráľom 
a králi proti bohom. Boj medzi samot-
nými bohmi môže zničiť celý svet. usa, 
fantasy, dobrodružný, 96 min., slovenské 
titulky, mp-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKý DABINg

7. - 9. 7. streda, štvrtok, piatok 
o 17.00 hod., vst.: 1,60 €

ALVIN A chIPMUNKOVIA 2
tentoraz alvin, simon a teodor stretnú no-
vých kamarátov, vlastne kamarátky, z kto-
rých sa možno stane i niečo viac – môžete 
sa tešiť na dievčenské trio Chipettky. usa, 
animovaná rodinná komédia, 88 min., 
vhodné pre všetky vekové kategórie.

FILMOVý KLUB
9. 7. piatok o 19.00 hod., 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

BRATIA
Cenami ovenčený režisér jim sheridan dej 
preniesol do horúcej súčasnosti a dodal 
mu to, čo v jeho filmoch milujú kritici aj di-
váci na celom svete - napätie, inteligentný 
príbeh a hlavne - živelné postavy. usa,  
r. 2009, české titulky, 105 min., mp-15.

10. - 12. 7. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00 hod., vst.: 2,00 €

IRON MAN 2
komiksový hrdina iron man sa dočkal 
druhého dielu. ten sľubuje ďalší inten-
zívny zážitok, v ktorom už aj tak luxusné 
herecké obsadenie jednotky dopĺňajú ďal-
šie hviezdne mená – scarlett johansson, 
sam rockwell a mickey rourke. akčný, 
usa, český dabing, 125 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKý DABINg
10. - 12. 7. sobota, nedeľa, pondelok 

o 17.00 hod., vst.: 1,60 €
AKO SI VycVIČIŤ DRAKA

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

22. - 26. 7. štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa, pondelok o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

žENy V POKUŠENí
štyridsiatnička Helena (eliška Balzerová), 
uznávaná odborníčka na manželské prob-
lémy, jedného dňa zisťuje, že sa dostala 
do situácie, aké rieši so svojimi pacientmi. 
komédia, čr, 118 min., mp-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKý DABINg
28. - 30. 7. streda, štvrtok, piatok 
o 17.00 hod., vst.: 1,60 €

PRINcEZNÁ A žABA
tvorcovia filmov malá morská víla a ala-
din prinášajú animovanú rodinnú komédiu 
z new orleans o krásnej dievčine, princovi, 
žabe a slávnom bozku, ktorý však všetko 
prevráti naopak. 97 min., mp-7.

30. 7. - 4. 8. piatok, sobota, nedeľa, 
pondelok, utorok, streda o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, pondelok vst.: 2,00 €

TwILIghT SAgA: ZATMENIE
seattle pustoší séria vrážd, za ktorými stojí 
chladnokrvná viktória. uprostred toho 

všetkého je Bella nútená vybrať si medzi 
láskou svojho života - edwardom a pria-
teľstvom s jacobom. romantický horor, 
usa, české titulky, 130 min., mp-15.

4. - 16. 8. o 17.00 hod., 
iba v utorok 10. 8. 
o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
pondelok 16. 8. zľava vst.: 2,00 € 

ShREK IV

FILMOVý KLUB
6. 8. piatok o 19.00 hod., 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €
JÁN KAPLIcKý: OKO NAD PRAhOU

kaplický, akoby český architekt sveto-
vého formátu, napísal nielen „scenár“ 
svojej záverečnej životnej dekády, ale tiež 
filmu, ktorý sleduje dramatický spoločen-
ský príbeh tvorivej imaginácie a tiež intím-
neho vzťahu muža a ženy. čr, dokument,  
r. 2010, 78 min., česká verzia. 

Pripravujeme: PÚŠTny KVeT,  
MaMas a PaPas, seX V MesTe,  
Záložný Plán

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

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

Spišské  divadlo  v  Spišskej  Novej  Vsi  ďakuje 
všetkým divákom za návštevnosť v divadelnej se-
zóne 2009/2010. Prajeme pekné, slnečné  leto 
a tešíme sa na vás v septembri.
 

Kolektív sd v spišskej novej Vsi
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knižné
novinky 

spišskej knižnice  
v spišskej novej vsi

Letná 28

Zmena výpožičnej doby:
počas letných prázdnin júl - august bude 
spišská knižnica otvorená:
pondelok - piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod.
streda a sobota - zatvorené
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

Jonathan sheikh-miLLer: Žraloky. Žraloky 
vždy vzbudzovali záujem a zvedavosť ľudí, ale tiež 
hrôzu. čo je teda žralok?
cliff mcnish: anjel. stredoškoláčka Freya od-
jakživa vídala anjelov. spočiatku ich pokladala za 
prelud. keď ju však tieň jedného z nich začne spre-
vádzať na každom kroku, uvedomí si, že anjeli, ktorí 
sa jej zjavujú, sú skutoční.
miroslav váLek: Lastovička vo fraku: verše 
pre deti.
Jeanne DUPraU: mesto ember: prvá kniha 
mesta ember. v meste je stále tma, žiadny mesiac, 
žiadne hviezdy. jediné svetlo, ktoré svieti pravidelne 
12 hodín, poskytuje pouličné osvetlenie. 250 rokov 
žili obyvatelia pokojne...

Pre DosPeLÝch - beletria

Dominik Dán: mucha. vražda mladého dievčaťa, 
ktorej telo sa našlo vo vysokom štádiu rozkladu. 
všetky stopy zmizli, ostala iba malá, nepostrehnu-
teľná, ktorú po sebe zanechala mucha.
katarína giLLerová: miluj ma navždy. príbeh 
šťastne vydatej ženy, ktorá stretne po rokoch svoju 
bývalú lásku.
kristin cashore: výnimočná. Fantazijný ro-
mán o dievčati s výnimočnými schopnosťami v za-
bíjaní. spriatelí sa s mladíkom, ktorý je jej pravým 
opakom.
michael conneLLY: temná ozvena. Detektív 
Harry narazí po rokoch na vraždu spolubojovníka. 
Zistí, že sa temnoty z podzemia len tak ľahko ne-
zbaví.

Pre DosPeLÝch - náučná literatúra

ivan BULÍk: afriky. Ľudia, príroda, zvyky, zmesi 
farieb... to všetko je úžasná afrika!
andy WoLF-meDnYánsZkY: Putovanie za ka-
meňom mudrcov. 2 500 kilometrov dlhé putovanie 
samotného človeka na bicykli za každého počasia, 
do santiaga de Compostela v západnej európe.
andy WoLF-meDnYánsZkY: Šťastná samoa 
= Fiafia samoa. Dobrodružstvo, romantika a zve-
davosť vyhnali autora na ďalekú cestu do polyné-
zie. 
andy WoLF-meDnYánsZkY: veni - vidi - 
cognovi: po noeho stopách za jeho potom-
stvom. v knihe sa podáva stručný prierez histórie 
ľudstva, ktorý sa teraz ale trochu odchyľuje od toho, 
čo sme sa učili kedysi v škole. k tomu patria aj otázky 
o potope sveta. Bola alebo nebola? publikácia uvá-
dza zaujímavé fakty.

PoBoČka mier
Pobočka na sídlisku MieR je z dôvodu jej sťaho-
vania zatvorená. o prípadných zmenách budeme 
čitateľskú verejnosť včas informovať.

KAlENdÁRIUM OSObNOSTí MESTA
JÚL

10. 7. 1895
zomrel v Spišskej Novej Vsi ján samuel Klein - 115. výročie
- rektor gymnázia, mešťanosta.
Narodil sa 23. 7. 1804 v Kežmarku. Osemnásť rokov pôsobil vo funkcii rektora progymnázia 
v Spišskej Novej Vsi, bol evanjelickým cirkevným hodnostárom, od r. 1846 stál na čele mesta.

12. 7. 1900
narodil sa v Tepličke eugen novák (pôv. neumann) - 110. výročie
- hospodársky pracovník.
Do r. 1916 študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Pracoval v rodinnom hostinci, ako tlmočník 
a sprievodca po Severnej a Južnej Amerike (1922 - 1934). Od októbra 1936 sa zúčastnil ako 
dobrovoľník medzinárodných brigád občianskej vojny v Španielsku. Organizátor partizánskeho 
hnutia na Slovensku, väznený v Bratislave, Nitre a tábore pre Židov v Seredi, odkiaľ prešiel po 
vypuknutí SNP na povstalecké územie. Po vojne bol riaditeľom Čs. štátnych kúpeľov v Marián-
skych Lázňach. Zomrel 5. 1. 1950 v Prahe. Pochovaný je v Železníku.

27. 7. 1990
zomrel v Bratislave ján Babík - 20. výročie
- veterinár, súdny znalec, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa 9. 1. 1908 v Smižanoch. V r. 1919 - 1928 absolvoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi. 
Po ukončení VŠ veterinárskej v Brne pôsobil ako mestský veterinár v Levoči, primár oddelenia 
chirurgie a ortopédie Štátneho veterinárneho ústavu v Prešove, ako externista prednášal na VŠ 
veterinárskej v Košiciach. Zaviedol do praxe povinné očkovanie proti besnote. Vyznamenaný VŠ 
veterinárskou v Brne zlatým diplomom.  Pripravila: Phdr. Ružena Kormošová

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

PRíMESTSKé LETNé TÁBORy
8 hODíN BEZ STAROSTí
Ráno dieťa prinesiete, poobede vyzdvihnete.
Termíny: 26. - 30. júl 2010 
2. - 6. august 2010
pre deti základných škôl,  
výlety do okolia mesta, hry, súťaže, počítače
Cena/deň: 5 €  
(pedagogický dozor, obed, pitný režim,  
dopravné, ceny za súťaže a hry)
Príjem detí: 7.00 - 7.30 hod. 
Odovzdávka: 15.30 - 16.00 hod.
čas bezpodmienečne dodržať!
Info: Mgr. Michal Buza - 0915 932 319

PONUKA ČINNOSTí  
NA ŠK. ROK 2010/11 - I. ČASŤ

MAžORETKy • VýTVARNý KlUb 
ROZTlIESKÁVAčKy • hIP-hOP 
SPOlOčENSKé TANCE • SPEV • KARAOKE
Info: Bigošová - 0904 458 949, 
Štrauchová - 0904 306 520 

bRUŠNé TANCE • lATINO TANCE
Info: Kaľavská - 0905 681 543

PlASTIKOVí MOdElÁRI • lETECKí  
MOdElÁRI • MOdElÁRSKy KlUb 
PAPIEROVé MOdElÁRSTVO
TVORIVé dIElNE • ŠIKOVNíčEK
pre deti MŠ, ZŠ, deti s postihom, 
začiatočníkov i pokročilých
Info: Žifčáková - 0915 926 765

KURZy NEMECKéhO jAZyKA
pre MŠ, ZŠ, opatrovateľky a au-pair, konverzácia, 
príprava na maturity, doučovanie,  
začiatočníci i pokročilí
Zápis: od 6. 9. do 10. 9. 2010, 
15.30 - 16.30 hod., Levočská 14
Info: Jonasová - 0904 254 621

COUNTRy TANCE • CVIčIACI ŠIbAlI 
KlUb hVIEZdIčKA • TANEčNO-POhybOVÁ 
PRíPRAVA • bAby AQUA KlUb
RElAXAčNé PlÁVANIE
pre deti MŠ, ZŠ a mamičky s deťmi
Info: Kožušková, Vaňová

TVORIVÁ dIElňA • KERAMIKA • PAlIčKOVANIE
Info: Vojtašová, Lovasová

SŠ NIKé • KlUb OSAMElýCh SŔdC
pre deviatakov a stredoškolákov, ktorí nechcú byť 
sami

dIVAdIElKO POéZIE
Niekto sedí doma, iný v krčme pije
a ja hľadám Teba do divadla poézie.
Možno si to práve Ty a hoc sa to nezdá,
za rok bude z Teba divadelná hviezda.

NEMčINA PRE STREdOŠKOlÁKOV,
OŠETROVATEľKy A OPATROVATEľKy
Ich bin immer vorbereitet. 

STOlNý TENIS - POKROčIlí
Info: Buza - 0915 932 319 

Novinka!



17vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
7/2010

KULTÚRA

9. 7. 2010 (piatok) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD

JÚLOVÁ SEMTEX  
DISCOPÁRTY

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

23. 7. 2010 (piatok) o 19.00 hod., 
Kino pre verejnosť 

MUŽI, ČO ČUMIA  
NA KOZY 

- komédia, USA
Podivná čierna komédia inšpirovaná 
skutočným príbehom, ktorému len tak 
ľahko neuveríte. Prekvapujúce objavy prísne 
tajného krídla americkej armády vyjdú na 
svetlo sveta v momente, keď sa novinár 
(Ewan McGregor) stretne s tajomným 
členom špeciálnej jednotky (George 
Clooney) na misii určenej len pre silné 
žalúdky.
Vstupné: 2 €

25. 7. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., 
Kino pre verejnosť - detské predstavenie

PRINCEZNÁ A ŽABA 
- animovaný film USA v slovenskom znení
Tvorcovia filmov Malá morská víla a Aladin 
prinášajú animovanú komédiu z New 
Orleans o krásnej dievčine, princovi, žabe  
a slávnom bozku, ktorý však všetko prevráti 
naopak.
Vstupné: 2 €

V mesiaci august pripravujeme:
Ukončenie letnej turistickej sezóny. 
Hosť programu: hudobno-zábavná 
ľudová skupina ŠČAMBA. 

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 

sa môžete informovať na 
www.smizany.sk.

JÚL 2010

JÚL 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

8. - 30. 7. 2010 
Galéria MsÚ Spišské Vlachy 

SPIŠSKÁ PALETA 
Putovná výstava výtvarných prác 
neprofesionálnych výtvarníkov 

regiónu Spiš.

LETO PRED REDUTOU

10. 7. 2010

JAK SE KROTÍ KROKODÍLY
Rodinná komédia, ČR, 112 min.

4. 7. 2010

 16.00 hod.    Detský folklórny súbor IHRIK pri MKC Spišská Nová Ves

 17.00 hod.    Dychová hudba ŽELEZNIČIAR Spišská Nová Ves

11. 7. 2010

 16.00 hod.    Divadlo na hojdačke Žilina
   Bábková rozprávka O JANKOVI POLIENKOVI
 17.00 hod.    Spevácka skupina LIPA Spišská Nová Ves

25. 7. 2010

 16.00 hod.  Detská hudobná skupina ANONYM pri ZUŠ Smižany

 17.00 hod.  Hudobná skupina DUO Hönischovci 

2. 7. 2010 o 20.00 hod.  koncert skupiny  RIN TIN TIN

9. 7. 2010 o 20.00 hod.  koncert skupiny  BIG APPLE

23. 7. 2010 o 20.00 hod.  koncert skupiny  STOIČOSTOI

SOBOTňAJšIE LETNÉ KINO

31. 7. 2010

TAXI 3
Akčná komédia, Fr., 98 min.

24. 7. 2010

WASABI
Akčná komédia, Fr.

NEDEľNÉ PROMENÁDNE KONCERTY

PIATKOVÉ ROCKOVÉ VEČERY

začiatok vždy 

o 21.15 hod.

Klub VW Východná divízia v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves  

a Veterán klubom Spišská Nová Ves 
usporiada 30. 7. - 1. 8. 2010 (piatok - nedeľa) 

V. Medzinárodný zraz 
vzduchom chladených 
vozidiel Vw (chrobák)  

Spišská Nová Ves 2010.
Dňa 31. 7. 2010 (sobota) po okružnej  
jazde mestom budú vozidlá v čase od 9.30  
do 11.30 hod. odstavené na parkovisku  
pri futbalovom štadióne, kde sa uskutoční  
súťaž v jazde zručnosti a súťaže pre deti. 

úprimne vás pozývame obzrieť si zblízka  
tieto legendárne vozidlá.
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gALéRIA 
UMELcOV 

SPIŠA 

Zimná 46, spišská nová ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci júl 2010

stáLe eXPoZÍcie
 • UmeLci sPiŠa
• JoZeF hanULa Kresba/maľba 

• ZáhraDa Umenia 

vÝstavY 
Yaro m. kUPČo - cestY  
a Zastavenia - výstava fotografií
autor svojou tvorbou zachytáva krajiny ne-
dotknuté človekom. snaží sa o vyzdvihnutie 
krásy prírody samotnej. v dielach vidieť cit-
livý prístup autora a narábanie s prírodným 
prostredím. Fotografie tónuje do hneda, za-
hraničie necháva čiernobiele. Hrou svetla 
s tieňom, tvarmi a líniami ukazuje prírodu v jej 
prirodzenosti.
Vernisáž výstavy 2. júla 2010 o 17.00 hod. 

do 19. 9. 2010

treFFPUnkt - sonDa  
Do sÚČasneJ maĽBY
výstava predstavuje mladých umelcov mate-
ja FaBiána, miCHala HriCa, evu mikulá-
šovú, patríCiu koYšovú, ktorých spája pô-
vod, zhodná generačná línia a prístup k médiu 
maľby. každý z nich do diel prináša vlastnú 
mytológiu a osobitý pohľad na skutočnosť. 
umelci majú blízko k spišskému regiónu, čo 
je prioritou galérie.
Vernisáž výstavy 8. júla 2010 o 16.00 hod. 

do 19. 9. 2010

Štetcom na PotULkách FantáZioU
výstava výtvarných prác žiakov Zš Z. nejedlé-
ho 2 v spišskej novej vsi k 30. výročiu založe-
nia školy. do 31. 7. 2010 

mimovÝstavná Činnosť 
JÚL - aUgUst
LetnÝ ateLiér 
prázdninová tvorivá dielňa určená pre deti 
z detských táborov a domovov.
 
otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   9.00 - 13.00 hod.
nedeľa  12.00 - 16.00 hod.
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, dôchodcovia   0,50 €
rodinná vstupenka (2 + 2)  2 €

akceptujeme kultúrne poukazy 
na rok 2010.

w
w
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www.muzeumspisa.com

lETNÁ 50, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
SNM - Prírodovedné múzeum v bratislave

Slovenská akadémia vied, Geologický ústav SAV

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

letná 50, expozičné priestory

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenské múzeum v Košiciach

NATURA ExcELENTA
do 15. 8. 2010 

Fotografická výstava prezentujúca prírodné  
hodnoty Košického kraja. Výstava doplnená  

malou prírodovednou objavovňou.
letná 50, expozičné priestory

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- Národopisné múzeum Smižany

VEĽKé 
cIcAVcE SPIŠA

1. 1. - 30. 9. 2010 - výstava
Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už zblízka 

diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca či zubra?

Národopisné múzeum v Smižanoch, 
výstavné priestory

ZLATé RUKy VII
18. 6. - 15. 10. 2010
výstava ručných prác 

Priestory Národopisného múzea v Smižanoch

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - kaštieľ 
a letohrádok dardanely v Markušovciach

NOČNÁ PREhLIADKA 
KAŠTIEĽA S KONcERTOM 

17. 7. 2010 a 31. 7. 2010
Vstupy: 20.00; 21.00; 22.00 hod. 

JÚL 2010

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
ponúka matičiarom i obyvateľom mesta možnosť zúčastniť sa

programu 12. ročníka 
MATIČNéhO SVETOVéhO FESTIVALU 

SLOVENSKEJ MLÁDEžE v Nitre 
v dňoch 1. - 5. 7. 2010

a

NÁRODNý VýSTUP NA KRIVÁŇ 2010
v dňoch 13. - 14. 8. 2010,

venovaný 175. výročiu výstupu G. F. Belopotockého na Kriváň.
Výstup sa uskutoční po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jamského plesa. 

Výmenou za výstupový lístok dostanú účastníci výstupový odznak.
Informácie na t. č. 0903 156 278. je potrebné rezervovať si miesto! 

bližšie informácie sú na matičnom portáli.

Začínajú sa prázdniny, noci sú teplé a obloha tmavšia ako minulý mesiac. Verme, že bude aj menej oblačná, čo nám 
umožní pozorovať krásy nočnej oblohy, ktorá nám sústavne prináša nové divadlo plné zážitkov a prekvapení. Stačí tak 
málo, len vybrať sa na večernú prechádzku a pokochať sa prežiarenou oblohou plnou hviezd. 
Ale vráťme sa na dennú oblohu, kde nám svieti Slnko, ktoré v júli vstupuje do znamenia Lev. 1. 7. 2010 vychádza 
Slnko 4.38 h., zapadá 20.44 h. 
31. 7. 2010 vychádza 5.09 h., zapadá 20.17 h. V nedeľu 11. 7. 2010 nastane úplné zatmenie 
Slnka, žiaľ, u nás nebude pozorovateľné ani ako čiastočné. Zatmenie sa bude dať pozorovať 
v juhovýchodnej časti Južnej Ameriky a v južnej časti Tichého oceánu.

Planéty: Merkúr pozorujeme nízko nad západným obzorom. 12. 7. 2010 nastane pekná 
konjunkcia s Mesiacom v súhvezdí Raka, zapadá 21.46 h. 
Venušu uvidíme ako večernicu krátko po západe Slnka nad západným obzorom. 14. 7. 2010 
bude v nevýraznej konjunkcii s Mesiacom, zapadá po 22.30 h. 
20. 7. 2010 sa Mars presunie z Leva do súhvezdia Panny. Uhlovo sa približuje k Slnku a ob-
dobie jeho pobytu na večernej oblohe sa kráti. 16. 7. 2010 bude v konjunkcii so Saturnom 
a Venušou. Celé zoskupenie sa však bude strácať v lúčoch zapadajúceho Slnka. 
jupiter sa nachádza v súhvezdí Ryby, vychádza po polnoci, jeho jasnosť sa zväčšuje, bude ozdobou 
nočnej oblohy. Saturn je v súhvezdí Panna, zapadá po 23.00 h. 
30. 7. 2010 uplynie 400 rokov od 1. pozorovania saturna ďalekohľadom, ktoré uskutočnil astronóm Galileo.

Meteory: V polovici júla začína aktivita Perzeíd, ktoré budú mať tohto roku veľmi dobré pozorovacie podmienky na bez-
mesačnej oblohe. Obdobie činnosti: 7. 7. - 24. 8. 2010. Maximum nastáva 12. 8. 2010. Frekvencia je 60 ks/hod. 
Všetky časové údaje sú LSEČ.  F. sejut, Mo sZaa

POZORUjTE S NAMI
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hOKEJ: Po  skončení  neúspešnej  extraligo-
vej súťaže hráčov Hokejového klubu SNV bolo 
zrejmé, že dôjde k zmene na trénerskom poste. 
Novými kormidelníkmi sa stali Miroslav Ihnačák 
a Ján Vodila. Mužstvo absolvuje  letnú prípravu 
v domácich podmienkach. Pripravuje sa 25 hrá-
čov. V mužstve dôjde určite k zmenám a doplní 
sa. Cieľ je jasný - postup do extraligy.
BEh: 23. 5. usporiadal Maratónsky klub TJ Tat-
ran SNV na atletickom štadióne 16. ročník Má-
jovej hodinovky Jozefa Česlu. Za jednu hodinu 
najviac zabehli: v kategórii mužov Martin Holeč-
ko (Krompachy, 32 r.) - 16 510 m, Jánoš Bogár 
(Maďarsko,  46  r.)  -  16 110 m  a Peter  Janovič 
(Šaca, 48 r.) - 15 800 m; v kategórii žien zvíťa-
zila Alžbeta Tiszová (Košice, 53 r.) - 12 480 m. 
Preteky  sa  uskutočnili  za  rekordnej  účasti  
50-tich bežcov. 12-minútového behu pre obča-
nov mesta sa tento rok zúčastnilo 12 bežcov.
VOLEJBAL: 30.  5.  odohrali  žiačky  VK  SNV 
„C“ veľmi zaujímavý a dobre obsadený volejba-
lový  turnaj  v poľskej Rabe Wyznej  (pri Nowom 
Targu). Turnaj bol organizovaný v rámci Euroligy 
-  časť  poľsko-slovenská  a  skončili  na  peknom 
3. mieste. Spomínaný projekt Euroligy - medzi-
štátnej  turnajovej súťaže vo volejbale chlapcov 
a dievčat - je určený pre rozvoj mládežníckeho 
volejbalu. Na  tento zámer boli podané 2 kom-
plementárne projekty,  z ktorých bol  schválený 
projekt  na poľskej  strane  v  obci Raba Wyzna. 
V rámci projektu sa zúčastnili žiačky a kadetky 
VK SNV počas sezóny 2009/2010 už troch tur-
najov, vždy s úspechom. Na poslednom turnaji 
hralo 12 dievčenských družstiev v 3 skupinách. 
Naša  základná  zostava:  Sotáková,  Urbanová, 
Zeleňáková, Stoličná, Lengvarská, Štefanková. 
Striedali: Ďurašová, Ludányiová, Klingová, Ku-
chárová, Tökölyová.
FUTBAL: V nedeľu 6. 6. skončila  II.  liga sku-
piny  Východ  súťažného  ročníka  2009/2010. 
Hráči Futbalového klubu SNV vyhrali posledné 
stretnutie  na  domácej  tráve  s  Odeva  Lipany  
2 : 0. V konečnej tabuľke skončili na 9. mieste 
so ziskom 40 bodov. Následne im 21. 6. začala 
letná  príprava  pod  vedením  trénerskej  dvojice 
Ján Bodnár a Vladimír Michalko.
STREĽBA: 12. 6. sa junior Ján Benko, strelec 
zo  Streleckého  klubu  Rušňového  depa  SNV, 
zúčastnil  medzinárodných  pretekov  Juniorská 
nádej  v  Plzni  v  streľbe  zo  vzduchovej  pištole 
a  ľubovoľnej  pištole.  Slovensko  reprezentoval 
v družstve s Jánom Korinkom (Šarišské Micha-
ľany)  a  Ivanom Sisákom  (Dukla Banská Bystri-
ca). Ako družstvo obsadili celkovým nástrelom 
1 695 b.  konečné 2. miesto  za Švajčiarskom 
a pred ČR. Náš ján benko si  zároveň spo-
medzi 57 pretekárov vystrieľal zo vzducho-
vej pištole zlatú medailu (nástrelom 577 b. zo 
60 rán). V ľubovoľnej pištoli skončil na 7. mieste 
(533 b., o 10 menej ako víťaz). Čerstvému ma-
turantovi  na Gymnáziu Školská 7 blahoželáme 
a prajeme všetko dobré pri streľbe i vysokoškol-
skom štúdiu!
BASKETBAL: Po  skončení  basketbalových 
súťaží  žiakov,  kadetov,  juniorov  na  celom Slo-
vensku sa pravidelne stretávajú tréneri na troch 
odborných  seminároch.  Prvý  sa  konal  v  Prie-
vidzi,  druhý  v  nedeľu 13.  6.  v  našej  športovej 
hale. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 trénerov mlá-
deže. Posledný seminár hostila Bratislava.

Popri tom, ako sa pedagógovia základných škôl mesta 
okrem výchovy a vzdelávania žiakov venujú vytváraniu 
podmienok pre mimoškolskú činnosť a prácu v záuj-
mových útvaroch, kladú dôraz taktiež na šport. Školský 
úrad, oddelenie školstva, mládeže a športu Spišská 
Nová Ves, Centrum voľného času Adam a základné 
školy  nášho  mesta  spoločne  pripravili  pre  žiakov  
3. a 4. ročníka základných škôl „Mestskú športovú 
olympiádu“  (MŠO), ktorá sa uskutočnila 20. a 21. 
mája 2010. Na športoviskách šiestich ZŠ sa odohrali 
súboje v atletike, malom futbale, prehadzovanej, 
plávaní a vybíjanej. Napriek tomu, že počasie ne-
umožnilo všade využiť vonkajšie ihriská a areály, do 
MŠO sa zapojilo takmer 600 žiačok a žiakov, pre 

ktorých sa zmysel podujatia naplnil nielen vyhlásením 
a ocenením najlepších jednotlivcov či družstiev, ale aj 
zdôraznením myšlienky o potrebe športovania.  -šš-
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Pekný darček k 30. výročiu školy jej darovali futbalisti, 
ročník nar. 1999, ktorí sa v dňoch 27. - 28. 5. 2010 
zúčastnili Majstrovstiev SR najmladších žiakov vo 
futbale na malé ihrisko - MC dONAldS CUP v ban-
skej bystrici. Družstvo v zložení dávid Filinský, dá-
vid Kočík, Tomáš Tkáč, dávid Pavlovský, jakub 
Taran, Samuel Šteiner, Samuel Tornay a Filip Ma-

tiščík pod vedením Mgr. Radoslava Sirka obsadili 
krásne 2. miesto, keď vo finále s Trenčínom prehrali 
3 : 1. Majstrovstiev sa zúčastnilo 8 najlepších družstiev 
- víťaz z každého kraja. Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Dávid Filinský, ktorý strelil 11 gólov. Mladým futba-
listom blahoželáme a prajeme veľa podobných úspe-
chov. 

úSPECh MlAdýCh FUTbAlISTOV 
ZO ZŠ Z. NEjEdléhO

Finálový  turnaj  s  výbornou  organizačnou  úrovňou 
sa uskutočnil za účasti šiestich najlepších družstiev 
v kategórii mladších žiakov z jednotlivých regiónov 
SR. Štartovali: Basketbal Levice, MBK Lokomotíva 
Sereď, MBK Victoria Žilina, IMC Považská Bystrica, 
BKM Svit a BK 04 LB Spišská Nová Ves. Turnaj bol 
rozdelený  do  troch  dní.  Družstvá  sa  stretli  každé 
s každým. 
Výsledky mladších žiakov bK 04 lb SNV: SNV - 
Levice 88 : 34 (46 : 11), SNV - Svit 88 : 48 (45 : 21), 
SNV - Žilina 65 : 31 (26 : 14), SNV - Pov. Bystrica  
96 : 30 (47 : 12), SNV - Sereď 114 : 31 (58 : 10)
Konečné poradie: 1. BK 04 LB SNV, 2. IMC Pov. 
Bystrica, 3. MBK Žilina, 4. Basketbal Levice, 5. BKM 
Svit, 6. MBK Lokomotíva Sereď

Najlepší strelci M-SR: Daniel Bigoš (SNV) - 88 b., 
Patrik Sarna (SNV) - 88 b.
Tím SNV,  ktorý  sa  zaslúžil  o  titul majstra SR:  
P. Hamrák, J. Dzurňák, M. Špenarkovič, J. Dovčík, 
D. Markulík, D. Fulka, R. Košala, D. Bigoš, P. Sarna, 
F. Susa, M. Dubiňák, T. Barbuščák, T. Ratkovský,  
L. Pollák, M. Majerčák, K. Šimo a tréner Mgr. Ma-
rek Dovčík.
Zhodnotenie sezóny 2009/2010 ostatných 
vekových kategórií bK 04 AC lb SNV:
Muži „A“ - 4. m. EM SR, Muži „b“ - 3. m. 1. liga, 
juniori - 7. m. DL juniorov SR, Kadeti - 3. m. MSR, 
Starší žiaci - 4. m. MSR, Starší minižiaci - 3. m. 
RM, Mladší minižiaci - 1. m. MSR.
Blahoželáme!  V. ivančík

PRVENSTVO ZOSTAlO dOMA
Spišskonovoveská športová hala sa stala 21.  - 23. 5. 2010 dejiskom Majstrovstiev Slovenska  
v basketbale mladších žiakov.

Už po štvrtý raz zorganizoval Volejbalový klub SNV prí-
pravný volejbalový kemp, ktorý sa konal v polovici júna 
2010  v  talianskom  letovisku  lido  degli  Estensi 
(130 km  na  juh  od  Benátok).  Kempu  sa  zúčastnilo  
41 volejbalistiek a volejbalistov VK SNV vo veku  
13 - 18 rokov (z toho 35 dievčat - členiek CTM a 6 chlap-
cov) pod vedením 9 dospelých, z ktorých boli 5 kvalifi-
kovaní  tréneri CTM - Mgr. Eva Fabianová, Mgr.  Ivana 
Bodáková, Mgr. Martin Roško, Mgr. Katarína Hudzíková 
a Bc. Alena Ogurčáková.
Pobyt zhodnotila šéftrénerka CTM pri VK SNV Mgr. E. Fa-

bianová: „som veľmi rada, že sa volejbalový kemp pre 
dievčatá organizuje, pretože príprava v takom rozsahu 
a pre toľko dievčat naraz sa doma robiť nedá. splnili 
sme spolu všetky predsavzatia, ktoré sme si stanovili. 
ak sme niečo chceli urobiť pre podporu mládežníc-
keho športu, konkrétne volejbalu, tak sa nám to spolu 
podarilo. podmienky v tomto kempe boli ešte lepšie 
ako v predchádzajúcom mieste (martinsicuro), najmä 
čo sa týka športovísk a ihrísk. Chcem sa poďakovať 
všetkým aktérom kempu, ako aj členom výboru vk snv 
za jeho zorganizovanie.“  ing. igor Murko

POdPORA VOlEjbAlOVEj MlÁdEžE
Prípravný volejbalový kemp CTM v Taliansku splnil všetky očakávania i úlohy.
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Tohtoročný 20. ročník Večerného behu mestom 
Spišská Nová Ves sa od predchádzajúcich odlišo-
val v tom, že sa nebežalo už len súťažne, ale aj pre 
dobrú vec. Okrem zvyčajných organizátorov - Mesta 
Spišská Nová Ves, Komisie pre mládež a šport pri 
MsZ a Centra voľného času Adam - akciu totiž po 
prvýkrát doplnila o VSE City Run košická agentúra 
Progress Promotion. Viac ako úspešne sa podarilo 
uskutočniť myšlienku zorganizovať pre Spišskonovo-
vešťanov benefičný beh na páse, ktorého cieľom 
bolo zapojiť doň čo najviac obyvateľov, vyprovokovať 
ich k aktívnemu pohybu - behu.
O 10.00 hod. sa na pódiu pri Redute rozhýbal stacio-

nárny bežecký pás a rozbehol sa nonstop benefičný 
beh. Za 8 hodín sa na páse podarilo ubehnúť 
90 770 metrov, čo vo finančnom vyjadrení vďaka 
sponzorom predstavovalo čiastku 3 230 €.  Tieto 
prostriedky  poputujú  do  nadácie Úsmev  ako  dar 
a vďaka nim si spišské deti v pestúnskej sta-
rostlivosti užijú prázdniny v letnom tábore. Po-
ďakovanie patrí všetkým školákom a verejnosti, ktorí 
sa do behu zapojili. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia aj 
športové kluby mesta, ktorých vedenie i členovia po-
chopili túto akciu ako možnosť dokázať, že šport slúži 
nielen pre zábavu divákov a fanúšikov, ale môže i po-
máhať. Basketbalisti, basketbalistky, volejbalistky, 
hokejistky, futbalisti a cyklisti v ročníku 2009/2010 
zažiarili ako športovci a na City Run aj ľudsky.
Popri tom sa na našom námestí bežal aj nesúťažný 
beh olympijského dňa, ktorý absolvovalo viac ako 
500 účastníkov. Súťažného  jubilejného Večer-
ného behu mestom sa zúčastnilo 323 bežcov 
a bežkýň (63 dospelých, 10 dorastencov, 72 naj-
mladších žiakov a žiačok, 119 mladších žiakov a žia-
čok, 59 starších žiakov a žiačok). Výsledky nájdete 
na www.sport-timing.sk.
Celkovo podujatie v duchu hesla  „Vyhráva  jeden, 
pomáha každý“  svojou účasťou podporilo 1 140 
aktívnych športovcov i zástupcov z radu širokej 
verejnosti, čím Spišská Nová Ves prekonala účasť 
v mestách Košice i Poprad. Okrem moderátorských 
vstupov DJ-a Tibora Egryho a úspešného sloven-

ského karatistu Romana Volaka sa v sprievodnom 
kultúrnom programe predstavili deti z Detského do-
mova Spišské Vlachy a skupina Heľenine oči. Za 
svoju účasť na tomto peknom športovo-charitatív-
nom podujatí si niekoľkí šťastlivci v tombole odniesli 
aj pekné ceny.

ing. l. Kormošová / Paeddr. Š. Šimko
foto: l. K.

Organizačnú taktovku nad prestížnym podujatím pre-
vzali manželia Korbovci a klub Budo & Fitness Gym 
sídliaci v našom meste. Skvelá atmosféra preplnenej 
sály vyburcovala 48 súťažiacich k maximálnym výko-
nom na pódiu, ktoré hodnotili rozhodcovia zvučných 
mien. Darilo sa aj domácim športovkyniam. Monika 
Korbová (na snímke s č. 19) v kat. bodyfitness do 
168 cm získala 1. miesto a  titul majsterky SR, 
zároveň si odniesla aj cenu od primátora mesta pre 
najlepšieho športovca. Súťaže sa zúčastnila aj Anna 
bigošová, ktorá získala 2. miesto v kat. bodyfitness 
do 158 cm.
V hľadisku bolo okrem verejnosti aj množstvo úspeš-
ných športovcov. Medzi nimi napr. aj naša fitnesska 
Ivana Šarišská,  ktorá  v  kat.  šport  figúra  na Me-
dzinárodných  M-SR  v  naturálnej  kulturistike 

mužov a fitness žien federácie SSNKF v Senici  
(29. 5. 2010) získala 3. miesto. 
Naše úspešné športovkyne boli zároveň nominované 
aj na európske pódiá. Monika Korbová na Majstrov-
stvách Európy federácie IFbb v srbskom Novom 
Sade (28. - 30. 5. 2010) potvrdila, že patrí do eu-
rópskej aj svetovej špičky. V silnej konkurencii v kat. 
bodyfitness do 168 cm obsadila skvelé 3. miesto. 
Po prvýkrát sa na európsky šampionát prebojovala aj 
Ivana Šarišská. Na Majstrovstvách Európy fede-
rácie UIbbN vo francúzskom Marseille (5. 6. 2010) 
v kat. žien do 52 kg obsadila pekné 8. miesto. 
Zdravý životný štýl a krása ľudského tela sa na Spiši, 
ako vidieť, postupne udomácňujú. Držíme palce roz-
víjajúcemu sa športu a presadzovaniu zdravej životo-
správy v našom meste.  lucK / M. G.

Najkvalitnejšie  skateparky  Slovenska,  ktoré 
však svojou veľkosťou nemôžu byť zaradené do 
seriálu  Slovenského  skateboardového  pohára, 
budú tohto roku hostiť najlepšie mladé talenty. 
Podmienka súťaženia je jednoduchá: Každý zú-
častnený nemá ani jedného sponzora; jediným 
sponzorom sú rodičia a starí rodičia. 
Prvé  kolo  prebehne  19.  6.  2010  v  Pezinku, 
kde bola minulého roku vybudovaná skate plaza, 
kam chodí jazdiť celá Bratislava, keďže v hlavnom 
meste momentálne nie je jediný kvalitný skatepark.  

26. 6.  2010  sme  pripravili  druhé  kolo  v  Tatra-
landii v liptovskom Mikuláši. Tretie kolo bude  
3. 7. 2010 v brezne, kde lokáli každoročne organi-
zujú skateboardovú akciu s účasťou celého Sloven-
ska, no aj napriek tomu nemajú žiadny skatepark. 
KZNskejtRAMPS sú momentálne v Galante, kde 
pre vás chystajú betónovú plazu, kde prebehne  
17. 7. 2010 štvrtý pretek. Nová bystrica je obec 
pri Žiline s dvetisíc obyvateľmi, kde si domáci po-
stavili kvalitný skatepark nielen pre skateboardy - tu 
sa všetci stretneme v strede prázdnin 31. 7. 2010.  

S predposledným pretekom sa 14. 8. 2010 pre-
sunieme na „Ďaleký Východ“ do Sniny, kde stojí 
kvalitný slovenský skatepark, ktorý pomáhal sta-
vať sám Peťo Molec. Finále sa bude odohrávať 
v  taviacom  kotli  slovenského  skateboardingu  
18. 9. 2010 v Spišskej Novej Vsi. 
Tešte  sa  na  vecné  ceny  od  NIKE  SB,  KZN-
skejtSHOPu, Stereo, Manifesto.sk a Aquaparku 
Tatralandia Liptovský Mikuláš. Pravidlá a systém 
pretekov nájdete na weboch mediálnych partne-
rov.  M. ogurčák

ŠPORT

CITy RUN - MESTO PlNé bEžCOV

MAjSTROVSKý dEň NA SPIŠI, 
úSPEŠNÁ NOMINÁCIA NA EURóPU

STEREO/KZN SKATE SERIES 2010

Napriek nepriaznivej meteorologickej predpovedi sa počasie predsa len na chvíľu umúdrilo a tak sa 2. júna naše mesto zaplnilo bežcami všetkých  
vekových kategórií.

V sobotu 22. 5. 2010 sa v dome kultúry uskutočnili Majstrovstvá SR vo fitness, bodyfitness, kulturistike žien a fitness mužov pre rok 2010  
federácie SAKFST.

distribútor značky Stereo skateboards pre strednú a východnú Európu spolu s KZNskejtShOPom v Spišskej Novej Vsi a KZNskejtRAMPS organizujú na 
Slovensku 1. ročník série skateboardových pretekov pre nesponzorovaných jazdcov.

foto: lucK
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ŠPORT

MAjSTROVSTVÁ EURóPy V bASKETbAlE hRÁčOK 
dO 18 ROKOV (29. 7. - 8. 8. 2010) SPIŠSKÁ NOVÁ VES, POPRAd

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
LETNé KÚPALISKO 
OTVORENé DENNE OD 9.00 DO 19.00 hOD.

KRyTÁ PLAVÁREŇ
OTVORENÁ DENNE OD 9.00 DO 20.00 hOD.

Cenník: Celodenný vstup 
dospelí: 2,20 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,50 € 

Parná sauna počas prevádzky letného kúpaliska ZaTVoRená.

sobota 17. 7. 10.00 snV - PoPRad, dospelí

sobota 17. 7. 12.00 snV - PoPRad, sd

sobota 17. 7. 14.00 snV - PoPRad, Md

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 

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

SAUNA
sobota  7.30 - 19.00 ženy
nedeľa  7.30 - 19.00 muži

cERAgEM - masážne stoly

sobota  8.00 - 18.00
nedeľa  8.00 - 18.00

Sekretariát
Riaditeľ: 416 63 31

sekretariát: 416 63 32

Účtovník - ekonóm: 416 63 33

Mzdová učtáreň: 416 63 34

Plaváreň a kúpalisko
Vedúci: 416 63 51

dispečing: 416 63 52

Pokladňa sauna: 416 63 54

Pokladňa plaváreň: 416 63 53

Pokladňa kúpalisko: 416 63 61

hotel PREVEZA
Vedúci: 416 63 15

Recepcia: 416 63 01

Reštaurácia: 416 63 20

Športová hala
Vedúci: 416 63 35

dispečing: 416 63 38

Basketbalový klub: 416 63 37

spišský oblastný futbalový zväz: 416 63 36

Zimný štadión
Vedúci: 446 10 86

Futbalový štadión
Vedúci: 416 63 35

hotel ŠPORT
Recepcia: 442 67 53

Telefónny zoznam 
pevných liniek STEZ

29. 7. 2010 - štvrtok
12.45 Russia Belgium Poprad

15.00 sweden slovenia Poprad

 otvárací ceremoniál Poprad
18.15 spain slovak Rep. Poprad

20.30 serbia Hungary Poprad

12.45 Czech Rep. Turkey snV

15.00 lituania Poland snV

18.15 italy latvia snV

20.30 France ukraine snV

8. 8. 2010 - nedeľa
9.30 Team (B / 4) Team (a / 4) snV

11.45 Team (d / 4) Team (C / 4) snV

14.00 Porazený 
z (59)

Porazený 
z (60) snV

16.15 Víťaz z (59) Víťaz z (60) snV

13.30 Porazený 
z (61)

Porazený 
z (62) Poprad

15.45 Víťaz z (61) Víťaz z (62) Poprad

18.00 Porazený 
z (63)

Porazený 
z (64) Poprad

20.15 Víťaz z (63) Víťaz z (64) Poprad
Záverečný ceremoniál Poprad

2. 8. 2010 - pondelok
13.30 Team (a / 4) Team (d / 4) Poprad

15.45 Team (B / 3) Team (a / 1) Poprad

18.00 Team (a / 3) Team (B / 1) Poprad

20.15 Team (B / 2) Team (a / 2) Poprad

13.30 Team (B / 4) Team (C / 4) snV

15.45 Team (d / 3) Team (C / 1) snV

18.00 Team (d / 2) Team (C / 2) snV

20.15 Team (C / 3) Team (d / 1) snV

6. 8. 2010 - piatok
13.30 Team (e / 1) Team (F / 4) Poprad

15.45 Team (e / 2) Team (F / 3) Poprad

18.00 Team (F / 1) Team (e / 4) Poprad

20.15 Team (F / 2) Team (e / 3) Poprad

13.30 Team (d / 4) Team (a / 4) snV

15.45 Team (C / 4) Team (B / 4) snV

18.00 Team (e / 5) Team (F / 6) snV

20.15 Team (F / 5) Team (e / 6) snV

31. 7. 2010 - sobota

13.30 slovenia Belgium Poprad

15.45 serbia spain Poprad

18.00 slovak Rep. Hungary Poprad

20.15 Russia sweden Poprad

13.30 lithuania italy snV

15.45 latvia Poland snV

18.00 Czech Rep. France snV

20.15 ukraine Turkey snV

4. 8. 2010 - streda

13.30 Team (a / 4) Team (B / 4) Poprad

15.45 Team (a / 2) Team (B / 3) Poprad

18.00 Team (B / 2) Team (a / 3) Poprad

20.15 Team (B / 1) Team (a / 1) Poprad

13.30 Team (C / 4) Team (d / 4) snV

15.45 Team (d / 2) Team (C / 3) snV

18.00 Team (C / 2) Team (d / 3) snV

20.15 Team (d / 1) Team (C / 1) snV

30. 7. 2010 - piatok

13.30 latvia Belgium Poprad

15.45 Poland slovenia Poprad

18.00 ukraine slovak Rep. Poprad

20.15 Turkey Hungary Poprad

13.30 slovenia Russia snV

15.45 Belgium sweden snV

18.00 slovak Rep. serbia snV

20.15 Hungary spain snV

3. 8. 2010 - utorok

13.30 Team (C / 4) Team ( a / 4) Poprad

15.45 Team (C / 1) Team (d / 2) Poprad

18.00 Team (d / 3) Team (C / 3) Poprad

20.15 Team (C / 2) Team (d / 1) Poprad

13.30 Team (d/4) Team (B / 4) snV

15.45 Team (a / 1) Team (B / 2) snV

18.00 Team (B / 3) Team (a / 3) snV

20.15 Team (a/ 2) Team (B / 1) snV

7. 8. 2010 - sobota
9.00 Team (a / 4) Team (C / 4) Poprad

11.15 Team (B / 4) Team (d / 4) Poprad

13.30 Porazený 
z (55)

Porazený 
z (58) Poprad

15.45 Porazený 
z (56)

Porazený 
z (57) Poprad

18.00 Víťaz z (55) Víťaz z (58) Poprad

20.15 Víťaz z (56) Víťaz z (57) Poprad
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„lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať, 
srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Dňa 23. 5. 2010 nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko, krstný 
otec, švagor a ujo Štefan WOlK.
Ďakujeme  všetkým,  ktorí  ho  prišli  odprevadiť  na  jeho  poslednej 
ceste.
dcéry Iveta a Alena s rodinami 

„nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som  
mohol žiť. neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá 
spomínať.“
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 26. 5. 2010 s mojím manželom, starostlivým 
a milujúcim otcom, dedkom a príbuzným jánom SlEjZÁKOM, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 67 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV a MsÚ SNV za dôstojnú rozlúčku.
Naše úprimné poďakovanie patrí aj MUDr. Márii Rečkovej a zdravotníc-
kemu kolektívu z Popradu za príkladnú starostlivosť a citlivý prístup.
manželka  Emília,  syn  Marián  s  rod.,  dcéry  Slávka  s  rod.,  Lucia 
a ostatná smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 7. 6. 2010 rozlúčiť s mojím milovaným 
synom  Ing. Miroslavom VAREChOM,  ktorý  nás  opustil  vo  veku  
44 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV M. Findurovej  
a J. Kučinskému a taktiež Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou mamka, sestra Janka, synovci Johanes a Lukas a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 8. 4. 2010 sme si pripomenuli nedožité 70. výročie narodenia 
drahej manželky a obetavej matky svojich detí heleny KlEINOVEj, 
rodáčky z Iliašoviec.
Zároveň v tichosti a s hlbokým žiaľom sme si dňa 24. 6. 2010 pri-
pomenuli 20. výročie jej úmrtia, keď si ju Pán života a smrti povolal 
k sebe do večnosti.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel s deťmi - dcérou Monikou s rodinou a synom Petrom

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Deň 
tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odi-
šiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostali 
navždy v nás.
Dňa 24. 5. 2010 uplynulo 25 rokov, čo nás náhle opustil môj milovaný 
manžel a otec Stanislav ZRUbEK.
Sú chvíle, na ktoré stále spomíname. 
S úctou a láskou manželka Ľubica, synovia Radoslav, Michal a dcéra 
Ľubka s rodinami.

V mesiaci  jún sme si pripomenuli 10. výročie, odkedy nás navždy  
opustila manželka, mama, stará a prastará mama Oľga MICANOVÁ.
Tí,  ktorí  ste  ju  poznali  a mali  radi,  venujte  jej  spolu  s  nami  tichú  
spomienku.
manžel Anton a deti s rodinami

čas plynie, ale bolesť ostáva.
Dňa 2. 6. 2010 uplynulo 10. výročie smrti môjho milovaného manžela, 
nášho otca, brata, zaťa a švagra jaroslava SMIžANSKéhO.
Za tichú spomienku ďakujú manželka Marta, dcéra Martina, synovia 
Miro a Jaro s rodinami.

odišla od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále 
žije.
Dňa 1. 7. 2010 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka a prababka Irma KUbĺKOVÁ.
Tí,  ktorí  ste  ju  poznali  a mali  radi,  venujte  jej  spolu  s  nami  tichú  
spomienku.
S láskou dcéry, syn a celá rodina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 7. 7. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil po zákernej chorobe 
milovaný manžel, otec, dedo, svokor a švagor Pavol ŠPAK. 
S úctou a láskou spomína manželka Anna, synovia Peter, Pavol, dcéry 
Zdena, Júlia, Adriana a Anička s rodinami a ostatná rodina.
Kto v srdciach žije, neumiera.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

anna Gubalová 1921
mária kolesárová 1922
sabina Frankovičová 1922
jolana mrázová 1922
mária staňová 1923
mária piatnicová 1924

štefan šumanský 1924
pavel Citterberg 1925
ján potok 1929
lýdia jamnická 1930
ing. pavel jarab 1931
ján melikant 1931

justina Wagnerová 1932
ervín Zupko 1933
alžbeta melikantová 1936
milan Butvin 1937
štefan Wolk 1937
anna Zajacová 1938

andrej šmelko 1938
štefan kula 1942
ján slejzák 1943
jaroslav Dubec 1948
jozef Hennel 1949
Želmíra teplánová 1955

peter jeremiáš 1960
ing. ján majerníček 1970

V MÁjI NÁS NAVždy OPUSTIlI

VITAjTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé jUbIlEÁ V MÁjI OSlÁVIlI
92 rokov
jozef jankovič
juDr. aurélia Hybeňová

91 rokov
Žofia kokavcová
Helena Hanulová

90 rokov
margita indrišeková

85 rokov
teodora makarová
mária kašperová
František Fedorčák
edita čarnogurská
František vikartovský
ján Fabini

80 rokov
etela Fintová

oľga kleinová
Helena Žukovská
anton jakubek
jozef kováč
anna vargová
magda Farbariková
vojtech kršjak
peter malinič
valéria krkošková
magda malecová
ján krajči
ing. štefan Gurčík

75 rokov
milada Bečariková
ondrej Baňas
peter Zmátlo
vladimír tomaščák
emília sarnovská

muDr. richard progner
mária škovranová
Bohuslav šponiar
emil Zumrík
štefan mecko
petronella Hodorovská
ján Dulaj 
michal neveďal
anton trzcionka
michal tarbaj
veronika melegová
magda Húsková
ján šiška
ing. metod Dudinský
mária topoliová

70 rokov
emil ambrozy
margita putanková

mária vargová
anna Bigošová
margita Dzureňová
viera Badárová
mária Hižnayová
ján kubizna 
valéria Bojňanská
milena kukurová
adela čekelová
terézia roguľová
Helena školníčková
anna lenártová
mária révayová
ružena Habermannová
peter Chrapčiak
rudolf Grivalský
ladislav kolarčík
janka michnicová
elena Dzuriková

martin samuel kollár
nikolas pollák
Barbora levárska
Dominika kočišová
emily nina Devienne
jakub kokoruďa
marco suchý
ester marianna 
pacáková
oliver oláh
nikola Holubová
Damián vansáč
jana tarasová
neurčené ander
michaela Hrubjaková
tomáš kotlár
simona andrášová
tomáš pecha
marek roško

karolína Gapčová
martin plachetka
neurčené Gaduš
adam stuhlák
martin Zvolenský
tatiana šutáková
jakub leskovjanský
lukáš krivák
natália petrovičová
klára Ferenčáková
Daniela tkáčová
jakub Bobko
tereza mačupová
ján vojtáš
tamara Drusová
adam sovela
andrej korkoš
Daniel Zrost
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Dňa 4. 7. 2010 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej drahej man-
želky, matky, starej matky a prababky Eleny OElSChläGEROVEj.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéry Monika a Uršuľa s rodinami 
a syn Otto s rodinou.

milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach  
nezničí ani čas.
Dňa 4. 7. 2010 uplynie smutných 20 rokov, čo nás opustila naša drahá 
mamička, babička, prababička, svokra, sestra a švagriná Alžbeta  
MUChOVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina.

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 8. 7. 2010 uplynie rok, čo nás náhle opustil môj milovaný manžel, 
otec, dedko, pradedko a svokor Štefan bEdNÁRIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Cecília, synovia Jaroslav a Šte-
fan s manželkami, nevesta Vierka, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

Ťažko nám je, mamka, bez teba, smutno nám je všetkým. už nič  
nie je také, aké bolo predtým. tak veľmi nám chýbaš a srdce tak 
bolí.
Dňa 13. 7. 2010 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná 
Magdaléna KOlAčKOVSKÁ, rod. Šišková.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 14. 7. 2010 si pripomíname smutné 15. výročie úmrtia Nadeždy 
VAlEčKOVEj, ktorá nás navždy opustila vo veku 35 rokov.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli ruky, zhasli oči starostlivé. 
predobré srdce v mdlobe zostalo stáť. na tvoju dobrotu, starost-
livosť a lásku nikdy nezabudneme a neprestaneme Ťa s láskou 
spomínať.
Dňa 14. 7. 2010 uplynulo šesť rokov, odkedy nás navždy opustil otec, 
dedko, svokor ján ŠTRAUCh.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
Dňa 14. 7. 2010 uplynie 20 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil 
môj manžel, otec, svokor a dedko Pavol KOSTElNĺK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi 
a nezabudli.
S úctou a  láskou spomínajú manželka, syn Marián, synovia Pavol 
a Martin s rodinami.

utíchli tvoje kroky, zmĺkol tvoj hlas, zhasli láskavé oči... niet vhod-
ného slova, ocko náš, aby sme vyjadrili, ako veľmi nám chýbaš.
Dňa 14. 7. 2010 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, náš otec a dedko František GARčÁR.
Tí,  ktorí  ste  ho  poznali,  mali  radi  a  nezabudli,  spomínajte  spolu 
s nami.
S úctou a láskou spomína manželka Marta, synovia Marcel, Ivan, dcéra 
Marta, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si mala 
rada. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá pán Boh več-
nej milosti.
Dňa  14.  7.  2010  si  pripomenieme  prvé  výročie  úmrtia  Anny  
jOPPOVEj, rod. Ďorďovej.
S  láskou  a  úctou  si  spomína manžel,  deti,  nevesta,  zať,  vnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina.

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo ticho. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 15. 7. 2010 si pripomíname 1. výročie smrti mojej manželky, mi-
lovanej mamky, dcéry, sestry, nevesty, krstnej mamy, krstnej dcéry, 
netere, tety, švagriny, sesternice janky VAllOVEj - hUdZĺKOVEj.
Za tichú spomienku ďakujú manžel Ľubomír, dcéry Zuzana, Katarína, 
rodičia, brat Miroslav s rodinou, svokra a ostatná rodina.

najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. 
čas plynie, bolesť v srdci trápi, lebo Ťa už nik nevráti. iba ten môže 
pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
Dňa 17. 7. 2010 prejde najhorší rok nášho života. V ten deň si pripo-
menieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný syn, brat 
a priateľ Marek KUChÁR.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
S  láskou, vďakou a úctou spomínajú mamka, bratia Pavol a Miro,  
priateľka Erika so synmi Erikom a Danielom.

ako tíško žil, tak tíško odišiel. skromný vo svojom živote a veľký  
vo svojej láske a dobrote. márne ho naše oči všade hľadajú, márne 
po tvári slzy stekajú.
Dňa 18. 7. 2010 uplynie 5 rokov od smrti môjho milovaného manžela, 
otca a dedka Antona hANĎÁKA.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Gita, deti Martuška, Tonka, 
Alenka, vnúčatá Lukáš, Tonička, Adamko a ostatná smútiaca rodina.

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky ostá-
vajú navždy v nás.
Dňa 19. 7. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko a svokor kpt. jozef béREŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka  Emília,  syn  Jozef,  dcéra  Emília  s  manželom,  vnúčatá  
Karolínka, Lea a Dalibor

aj keď vaše dobré srdce už nebije, drahá naša mama, spomienka 
na vás stále v nás žije...
Dňa 21. 7. 2010 uplynie smutných 20 rokov od smrti našej dobrej 
a starostlivej mamy žofie čARNOGURSKEj.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie v nebi jej vyprosujú 
dcéry Žofia, Anna, Mária a Jana 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 22. 7. 2010 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustila 
moja manželka, mamka, babka a svokra Katarína PjONTEKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou, úctou a žiaľom spomínajú manžel Karol, dcéry Dana a Jana, 
synovia Štefan a Miloš s rodinami.

už stíchli kroky známe, niet hlasu, čo by k nám zavolal, niet už cesty, 
ktorá vedie k mame, cez hate riek a cez záveje skál.
Dňa  26.  7.  2010  si  pripomenieme  5.  výročie  smrti  našej  dra-
hej a milovanej manželky, mamičky, dcéry, babičky a sestry  Ivety  
ŠTEFÁNIKOVEj.
Tí,  ktorí  ste  ju  poznali  a mali  radi,  venujte  jej  spolu  s  nami  tichú  
spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
 
Dňa 8. 7. 2010 si pripomíname nedožitých 75 rokov mojej milovanej 
mamky p. Márie bAjTOŠOVEj, rod. Timkovej a dňa 18. 7. 2010 si pri-
pomenieme nedožitých 50 rokov môjho brata p. jozefa bAjTOŠA, ml.  
- obaja z Gorazdovej ul. č. 6 v Sp. N. Vsi.
Prosím o tichú spomienku všetkých, ktorí ich poznali, mali radi a ne-
zabudli.
S úctou a láskou spomína dcéra a sestra Anna.

Z lásky len kyticu kvetov ti môžeme dať, na tvoju lásku a dobrotu 
spomínať.
Dňa 28. 7. 2010 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
mamička, svokra justína jEREOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku a mod-
litbu.
S úctou a láskou spomína a ďakuje syn Jozef s manželkou.

čas plynie a ty nám chýbaš.
Dňa 29. 7. 2010 uplynie 10 rokov od smrti našej milovanej mamky 
a babky jozefíny bROŠKOVEj, rod. Štrauchovej.
S úctou a  láskou spomínajú deti Valéria, Ján, Mária, Peter s  rodi-
nami.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva.
Dňa 31. 7. 2010 si pripomíname 30. výročie úmrtia môjho brata a uja 
jozefa VÁGNERA a 7. 8. 2010 si pripomenieme 30. výročie úmrtia 
mojej mamky a babky Agnesy VÁGNEROVEj.
S úctou a láskou spomínajú sestra a dcéra Irena s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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POĎAKOVANIA
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie primárovi interného 
oddelenia MUDr. Hudákovi, primárke ODCH NsP v SNV 
MUDr. E. Zimovej, MUDr. Kovalčíkovej a MUDr. Kernovej 
s kolektívom sestričiek za príkladnú starostlivosť o môjho 
zosnulého manžela jána TOMISKINA.
manželka Anna a pozostalí

Touto  cestou  úprimne  ďakujeme  za  prejavy  sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa dňa 28. 5. 2010 pri-
šli  rozlúčiť  s  mojím  manželom,  otcom  Radoslavom  
KREMPASKýM,  ktorý  nás  nečakane  opustil  vo  veku  
43 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka Zuzana, syn Boris 
a rodičia.

Dňa 1. 4. 2010 nás vo veku 61 rokov opustil náš milovaný 
manžel, ocko a dedko Ing. Miroslav ŠTRPKO.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďako-
vanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a známym, ktorí ho odprevadili 
na jeho poslednej ceste dňa 7. 4. 2010 v Hrabušiciach.
S láskou a úctou manželka, syn a dcéra s rodinami.

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

 28. 6. - 4. 7. 2010
Na Tarči, Agátova 12,  
053/446 75 68

 5. 7. - 11. 7. 2010
Signum, Nábrežie Hornádu 11, 

053/441 01 92

12. 7. - 18. 7. 2010
Templum, Česká 1, 
053/441 41 66

19. 7. - 25. 7. 2010
Elixír, Zimná 70, 
053/446 82 25

26. 7. - 1. 8. 2010
Pri stanici, Odborárov 47, 

053/429 86 93

Zápis do anglického 
jazykového kurzu

Základná  škola  Komenského  ul.  2,  Spišská 
Nová  Ves  v  spolupráci  s  anglickým  jazykovým 
centrom  The  English  Language  Centre  otvára 
v  septembri  2010  celoročné  anglické  jazykové 
kurzy pre všetky vekové skupiny, vrátane žiakov 
ZŠ, študentov SŠ a dospelých.
Kurzy  budú  prebiehať  v  novozriadených 
jazykových  učebniach  v  ZŠ  Komenského  ul. 
a budú vyučované plne kvalifikovanými učiteľmi. 
Študenti  môžu  získať  medzinárodne  uznávaný 
certifikát  vydávaný  University  of  Cambridge. 
The  English  Language  Centre  je  certifikované 
Britskou  radou  ako  dodávateľský  inštitút  pre 
Cambridge University skúšky.

Termín: 20. júla 2010 (utorok)  
od 15.00 do 17.00 hod.

Kde? Základná škola Komenského 2,  
Sp. Nová Ves alebo telefonicky  
na tel. č.: 0903 734 539 

www.VillaNova.sk

9. - 10.  júla 2010 • od 15.00 do 19.00

deň otvorených dverí

0904 304 184

byt

akcia
na posledné voľné byty

OZ chatová osada 
Košiarny briežok

Vážení chatári, zapojte sa do zveľaďovania 
rekreačnej oblasti vašimi pripomienkami, nápadmi 
a spoluprácou s výborom OZ prostredníctvom novej 
e-mail adresy: oz.chokosiarbriezok@centrum.sk

T.: 0907 146 588

Schôdza chatárov je plánovaná 
21. 8. 2010 o 18.00 hod. na Novákovej chate.

V súvislosti so zriadením expozície 
a pobočky Slovenského technického 

múzea Košice vyzývame občanov mesta 
o poskytnutie historických predmetov 
a dokumentácie týkajúcich sa banskej 

činnosti v tomto regióne.
Materiály zhromažďuje 

Banícky spolok Spiš, Markušovská cesta 2,
052 01 Sp. Nová Ves, T.: 0907 874 679
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POZVÁNKA

     Štvrtok - 15. júl 2010
 17.00 Slávnostné otvorenie 

     Piatok - 16. júl 2010
 10.00 LIPA, ROZMARÍN, SENIOR - spevácke skupiny zo SNV  
 14.00 ŽELEZNIČIAR - dychová hudba Spišská Nová Ves 
 15.30 SPIŠIACI - cimbalová hudba zo Spišskej Novej Vsi 
 17.00 KARAVANA - reggae ska band Spišská Nová Ves 
 19.00 MICHAL HUDÁK A ŽOBRÁCI PREŠOV 
  - populárna skupina so známym zabávačom a moderátorom 

  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00 HRDZA - hudobná skupina, známa z Eurovision Song 2010,  
  slovenský folklór pretvorený do moderného folku

  HRÁME DO TANCA
 22.30 - 1.00 CARMEN - hudobná skupina 

     Sobota - 17. júl 2010 
 10.00  IHRIK - detský folklórny súbor pri MKC Spišská Nová Ves 
 11.00  ŠUKAR ČHAVORE 
   - rómska hudobná skupina zo Spišskej Novej Vsi 
 12.00  Poď sa s nami zabávať…
   - piesne, tance, hry s deťmi - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 
 14.00  TREND - hudobná skupina Spišská Nová Ves 
 15.30  ĽUDOVÁ HUDBA Romana Barabasa Spišská Nová Ves 
 17.00  THE COLT
   - country-rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves 
 19.00  ČAČINA - folklórny súbor pri MKC Spišská Nová Ves 

  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00  BONNEY M PARTY GROUP REVIVAL 
   - súčasní tanečníci a interpréti pripomínajú vo svojom novom 
  programe nezabudnuteľnú disco legendu a jej hity 
  ako Rasputin, Babylon, No women…

  HRÁME DO TANCA
 22.00 - 1.00  MONTANA - hudobná skupina 

 PIVKOBRANIE 2010 pred Redutou
 15. 7. 2010 - 18.00 Ľudová hudba Romana Barabasa
16. 7. 2010 - 18.00 Starmánia
17. 7. 2010 - 18.00 Goldies Band
Celé podujatie sprevádza Ľudová hudba Romana Barabasa.

2010

15. 16. 17. júl
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   PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám alebo vymením 1-izbový byt v SNV za väčší, roz-
diel doplatím. T.: 0903 605 696
 Predám  3-izbový  byt  na  sídl.  Mier  - Wolkerova  ul.,  

4. posch., výhľad na letisko, zateplený, eurookná. Cena 
45 900 €. T.: 0908 852 525
 Predám 3-izb. družstevný byt na sídl. Tarča v OV - zatep-

lený, čiastočne prerobený, bez balkóna. 
T.: 0908 993 711
 Predám, príp. prenajmem RD s pozemkom v centre SNV 

- Hviezdoslavova ul. č. 28 (pri detskej poliklinike), vhodný 
na podnikateľské, príp. zdravotnícke účely. Cena doho-
dou. T.: 0904 501 249, po 16.00 hod. - 0903 613 933
 Predám zariadenú zrubovú chatu s kozubom a po-

zemkom v chatovej osade Pod Tepličkou, výborný 
stav a krásne prostredie. Cena dohodou. 
T.: 0905 379 145
 Prenajímam chatu Pod Tepličkou v peknom horskom 

prostredí pre 9 osôb - 2 spálne, obývačka, TV, kuchyňa, 
veranda, WC - studená + teplá voda, pred chatou terasa, 
altánok, ohnisko, krb, hojdačka. T.: 0910 254 250
 Ponúkam chatku na prenájom v areáli kúpaliska Tornaľa. 

Chatka je po úplnej rekonštrukcii. Týždňový turnus, zač. 
v sobotu (4 + 1 osôb). T.: 0905 739 195 
Foto na www.bazarstavebnin.sk
 Predám chatku v areáli kúpaliska Tornaľa. Chatka je po 

úplnej rekonštrukcii. T.: 0905 739 195 
Foto na www.bazarstavebnin.sk
 Predám garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri po-

žiarnej zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. 
T.: 0903 600 596, 0903 881 352, 053/442 10 29
 Prenajmem garáž v rodinnom dome na Fándlyho ul. 

T.: 0905 723 191
 Predám zabehnuté solárne štúdio so stálou klientelou 

v centre mesta. Možnosť rozšírenia prevádzky na posky-
tovanie iných služieb, napr. nechtové štúdio, atď. za veľmi 
výhodných podmienok. V prípade vážneho záujmu poskyt-
nem ďalšie info. Nutné vidieť. Dohoda možná. 
T.: 0917 086 201 
 Predám plynovú gamatku. Cena 100 €. 

T.: 0908 852 525
 Predám ZH 124 guľatobroková kozlica 7 x 57 R/16,  

ZH 301 broková kozlica 12 x 12. Cena dohodou. 
T.: 0903 891 875 po 19.00 hod.
 Predám kľúčovú službu v SNV. T.: 0904 255 209
 Predám elektróny s pneu na SUZUKI Vitara; Jimmy; KIA 

- cena 480 €; OPEL Astra G - cena 380 €. 
T.: 0903 600 596

 Predáme krídlo svetoznámej rakúskej značky Bösen-
dorfer. Je to starožitné krídlo vhodné aj pre začiatočníka. 
V prípade záujmu možnosť zaslať foto vopred. 
T.: 0907 321 311, e-mail: majka0812@gmail.com
 Predáme kočík nemeckej zn. Hauck, Traxx Ecuador. 

2-kombinácia, šport + prenosná taška pre novorodenca 
sa po vybratí spevnenia premení na fusak. Výborný stav - 
používaný málo, cca 7 mes. Cena: 120 €. 
T.: 0907 321 311, e-mail: majka0812@gmail.com
 Predám mrazničku ARDO 120 l, málo používaná, skoro 

nová. Cena 230 €. Dohoda možná. 
T.: 0944 206 519
 Predám nový sprchovací kút. Pôvodná cena 280 € - pre-

dám za 100 €. T.: 0918 577 075
 Ponúkam na predaj rodinný dom na Telepe v blízkosti 

centra. Začatá rekonštrukcia a vypracovaný projekt. Dom 
je čiastočne podpivničený. Na pozemku je garáž a vlastná 
studňa. T.: 0915 964 297

   PRÁcA

 ČSOB poisťovňa prijme obchodného zástupcu na ob-
chodné miesto  Letná 49, Spišská Nová Ves.  Vaše  ži-
votopisy  zasielajte  na  túto  adresu,  resp.  e-mailom  na  
lilasenkova@csob.sk. T.: 0948 011 839
 Práca v kancelárii, nie administratívna, aj na privyrobe-

nie. T.: 0911 240 739

   RÔZNE

 Ponúkam UbyTOVANIE pre rodiny a malé kolek-
tívy v areáli plážového kúpaliska v Tornali pre max. 
15 osôb. Samostatná kuchynka, kúpeľňa s WC, za-
strešená  terasa,  posedenie  s  ohniskom  a  grilom, 
týždenné  intervaly. Cena od 4 €/os./noc.  Sezóna 
2010 zľavy do 10 %. T.: 0907 249 749
 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem ang-

ličtinu, španielčinu - všetky jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533
  hĹbKOVé čISTENIE KObERCOV,  SEdAčIEK.  Aj 

u vás doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné 
ceny čistenie: sedacích súprav, matracov, kobercov, 
autočalúnení. Kvalitnou čistiacou technológiou od-
stránime silné znečistenie, nežiaduci zápach, oživíme 
farby. T.: 0905 705 113
 Vyhľadávanie prameňov, čistenie a vŕtanie studní. 

dlhoročná prax a vysoká odbornosť. 
T.: 0908 113 978, 053/441 43 11
 REVOlUčNý SPôSOb ZATEPlENIA - ZATEPlENIE 

ZVNúTRA!!! jednoducho, lacno a účinne si sami za-
teplíte a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej 
hmoty Q-ThERM INTERIéR. Certifikovaný výrobok, kt. 
sa jednoducho aplikuje maľovaním alebo stierkova-
ním. 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 
 jŠ pri dome Matice slovenskej, Zimná 68 v SNV  

otvára jazykový kurz pre záujemcov o nemecký jazyk, 
určený pre opatrovateľky. dĺžka kurzu 2 mesiace,  
3 hod. týždenne. Termín od 1. 7. do 31. 8. 2010. Štu-
dijný materiál poskytuje lektor. 
Zápis: 1. 7. 2010 o 16.00 hod. Info: 0911 195 785, 
resp. 053/442 74 07 po 20.00 hod. 

 Prestavujeme bytové jadrá (kúpeľne + WC), rekon-
štrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce - 
výmena batérií, WC mís, atď. Vyrezanie otvorov do 
panelu s odvozom, búracie a kopáčske práce. 
T.: 0903 277 634, 053/444 02 52 
 STAVEbNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba by-

tového jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľova-
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. T.: 0903 373 486
 KAdERNíCTVO - hOlIčSTVO, Starosaská 11 v SNV 

(hneď vedľa Šport bazár) otvorené denne Po – pia od 
8.30 do 17.00 hod. + So - objednávky. 
T.: 053/451 01 71
 Ponúkam preklady z a do anglického jazyka (nie 

súdne, napr.  zmluvy,  časti bakalárskych, diplomo-
vých prác a pod.) v cene: Aj - Sj 7 €/normostrana,  
Sj - Aj 8 €/normostrana (+ množstevné zľavy). Po-
núkam spracovanie podnikateľského zámeru (aj na 
účely príspevku z úradu práce). T.: 0903 811 689
  Ponúkam  PRESTAVby  byTOVýCh  jAdIER:  vy-

búranie s odvozom, vymurovanie z yTONG tvárnic, 
rozvody - vodo a elektro, obklady podľa výberu zákaz-
níka, upratanie po stav. prácach. bONUS - umývadlo 
zdarma + batéria! Celá prestavba 8 - 10 dní. Záruka 
na prácu. T.: 0905 282 678
 Viete, kto čistí koberce najlepšie? SlUžby PRE dO-

MÁCNOSť. dovoz a odvoz kobercov do 24 hod. za-
darmo. Poskytujeme: * čistenie a prevencia pomníkov 
pred ďalším znečistením, * upratovacie, sťahovacie, 
záhradnícke služby, * doprava a preprava osôb a to-
varu mikrobusom, * likvidácia drevokazného hmyzu, 
húb, plesní, červotočov, * sušenie muriva mikrovln-
ným spôsobom - najlacnejší a najrýchlejší spôsob vy-
sušovania. T.: 0904 865 262, 0905 209 347
Viac info: www.spisskanovaves.eu / Inzercia. 
 účTOVNíCTVO - ekonomické služby. Kompletné 

vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva. 
Kvalitne - odborne - za prijateľné ceny. 
T.: 0915 941 557, www.uctaren.eu
e-mail: podvojsky.peter@gmail.com 
 PREKlAdÁM z/do nemeckého jazyka, VyUčUjEM 

nemecký a anglický jazyk. T.: 0910 958 823
 dOVOlENKA ŠTúROVO od 12. 6. do 18. 9. 2010. 

Ubytovanie 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 
 hObby - KREATíV, letná 59, SNV srdečne pozýva 

deti od 6 do 15 r. na tvorivé dielne 31. 7. 2010 (so-
bota) od 9.00 do 13.00 hod. Vyskúšate si maľovanie 
na  textil,  servítkovú  techniku, odlievanie mydielok 
a maľovanie  na  telo.  Cena  kurzu:  11 €/os.  Počet 
miest  obmedzený  -  20  osôb.  Prihlásiť  sa môžete 
do 29. 7. 2010. T.: 0918 994 867 
www.hobby-kreativ.sk
 Angličtina pre všetkých. Vyučujem a doučujem anglič-

tinu podľa potrieb klienta na základe individuálneho prí-
stupu so zameraním buď na konverzáciu alebo gramatiku 
pre študentov, ale aj dospelých. Som držiteľkou zahranič-
ných certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo zahraničia. 
Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377 
 PROFESIONÁlNy UPRATOVACí SERVIS, upratova-

cie služby pre vaše byty a firmy. čistenie kobercov, po-
dláh, nábytku, pravidelne, jednorázovo. Energiu a čas 
si ušetrite na činnosti, ktoré sú príjemnejšie a potešia 
vás. T: 444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891
 ZMENA OTVÁRACíCh hOdíN - PREdAjňA OTElA, 

letná 81, SNV. Od 1. 7. 2010 otvorené v čase: 
Po - Pia od 10.30 do 17.00 hod., 
So od 9.00 do 12.00 hod.
 Schudnite s nami bez jo-jo efektu. Bilancia fyzickej kon-

dície a k tomu individuálny stravovací program v mesiaci 
júl len za 3 €. T.: 0905 240 738
  ORIGINÁl  EUROPEAN  TAEbO  každý  štvrtok 

o 19.00 hod. v bdSK - sídlisko Mier. Príď a vyskúšaj - 
posilnenie svalstva, sformovanie postavy, stabilizácia 
hmotnosti. T.: 0944 552 689

DROBNÁ INZERcIA, INZERcIA

BAZÁR STAVEBNÍN - NAJKA, s. r. o
Ul. Odborárov 30, SNV

Ponúka:
• nové druhy pletív 

- pletené aj zvarované I. a II. tr., 
• tehly LEIER - zľava 15 %,

• strešné fólie - zľava 15 %,
• drevený obklad a mnoho 

iných stavebných materiálov.

Tel. č.: 053/442 82 09, 0905 739 195
www.bazarstavebnin.sk



27vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
7/2010

INZERcIA

BIANCA
s e d a č k y

dámska móda

domáce potreby

ČIstIareŇmódNe odeVy

NOVÉ
PREDAJNE



www.nissan.sk

Objednaj si Nissan Juke ešte pred jeho uvedením a získaš ho skôr než ostatní.

Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. JUKE – kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, kombinované emisie CO2: 134–175 g/100 km. Uvedené 
informácie o spotrebe paliva a emisiách sú iba predbežnými hodnotami, nakoľko v čase, keď išiel tento materiál do tlače, neboli tieto oficiálne informácie dostupné. Konečné hodnoty budú k dispozícii na www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan, hneď ako 
bude ukončený proces homologizácie, avšak najneskôr pred predajom vozidla JUKE zákazníkom. V prípade, že sa predbežná informácia o spotrebe paliva a o emisiách CO2 vozidla JUKE známa v čase podania predbežnej objednávky oproti oficiálne potvrdenej konečnej 
informácii akokoľvek zmení, zákazník má právo zrušiť svoju predbežnú objednávku bez uvedenia dôvodov.

MLADŠÍ BRATIA TO VEDIA ROZTOČIŤ

NOVÝ NISSAN JUKE

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.skwwwnissan sk

Vaše rodinné turbo

Nová ŠkodaFabia má nielen vylepšený dizajn, ale aj
motorizáciu. Vďaka novej technológii TSI už nemusíte 
robiť kompromisy medzi výkonom a nízkou spotrebou.
Turbodúchadlom prepĺňaný motor 1,2 TSI má maximálny
výkon až 77 kW (105 k). 
Nová ŠkodaFabia je jednoducho vaše rodinné turbo.

Okrem balíka výbavy XXL so zvýhodnením 900 3 od nás
navyše získate dovolenku až do 600 3 podľa vášho želania 
vo vybranej cestovnej kancelárii. 

Nová ŠkodaFabia TSI teraz môže byť vaša aj prostredníctvom
výhodného značkového financovania.

www.skoda-auto.sk
Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
Škoda Fabia: 4,2-5,7 l/100 km, 109-132 g/km.

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:


