
RekoRdný počet škôl 
v RekonštRukcii
Spišská Nová Ves je zrejme jediné mesto na Slovensku, kde sa vďaka eurofondom  
vynoví až sedem škôl.

Zš ing. o. kožucha

(pokračovanie na 3. strane)
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Centrálnym prvkom víťazného návrhu loga 
mesta spišská Nová ves je štylizovaná 
veža Rímskokatolíckeho farského kostola Na-
nebovzatia Panny Márie, ktorá je dominant-
ným vizuálnym prvkom mesta. Veža je pýchou 
a atrakciou mesta vďaka svojej rekordnej 
výške a siedmim hodinám. Zelené kruhy 
symbolizujú obklopenosť mesta prírodou, 
modrá farba zastupuje vodu a vzduch. Spek-
trum farieb je zrkadlením rozmanitej scenérie 
a prírody, v ktorej sa mesto nachádza. Kruhy 
v rade, z ktorých jedny znázorňujú hodiny na 
veži, symbolizujú plynutie času a ich farebnosť 
je prejavom pestrosti života v meste.

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo verejnú ne-
anonymnú Súťaž na logo mesta Spišská Nová 
Ves v apríli tohto roku. Odborným garantom sú-
ťaže bolo Slovenské centrum dizajnu v Bra-
tislave.
Cieľom súťaže bolo vytvorenie loga mesta Spiš-
ská Nová Ves, ktoré sa stane súčasťou vizuálneho 
štýlu v komunikácii s verejnosťou v rámci Sloven-
skej republiky i zahraničia. Jednotný vizuálny štýl 
mesta bude slúžiť hlavne na prezentáciu v oblasti 
cestovného ruchu, obchodu, športu a kultúry, na 
propagačných a prezentačných materiáloch, dar-
čekových predmetoch, atď. 
Predmetom súťaže bol návrh nového loga a jeho 
aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. 
Medzi hlavné atribúty, ktoré mali jednotlivé ná-
vrhy spĺňať, patrili vysoká výpovedná hodnota 
- ľahká identifikácia a zapamätateľnosť, dy-
namickosť, aktuálnosť, modernosť, možnosť 
použitia v kombinácii s erbom mesta Spišská 
Nová Ves.
Súťaž bola určená pre výtvarníkov, profesionál-
nych grafických dizajnérov a grafické štúdiá. Do 
súťaže sa ich celkovo zapojilo 53. Spolu bolo 
predložených 76 návrhov spĺňajúcich podmienky 
propozícií súťaže.

(pokračovanie na 3. strane)

S mesiacom september sa do školských lavíc vracajú po 
letných prázdninách školáci a učitelia. Nový školský rok sa 
však na niektorých školách v našom meste nesie v netra-
dičnom duchu. Päť mestských základných škôl, jedna cir-
kevná základná škola a jedna stredná škola budú musieť 
popri výchovno-vzdelávacom procese zvládať aj stavebný 
ruch. Vďaka financiám Európskeho spoločenstva vyno-
via postupne svoje priestory cez Regionálny operačný 
program Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Pre 
spišskonovoveské školstvo je to nebývalý úspech.
Z uvedených dôvodov náročnejšie podmienky na or-
ganizáciu štúdia v školskom roku 2010/2011 budú pa-
novať v ZŠ Nad Medzou, v ZŠ Levočská, v ZŠ Ing.  
O. Kožucha, v ZŠ Komenského aj v ZŠ Z. Nejedlého. 
Rekonštrukčné práce naplno prebiehajú už aj na Stred-
nej odbornej škole drevárskej na Filinského ceste. 
Školou, ktorá sa tiež môže tešiť zo skorého vynovenia, 
je cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Markušovskej 
ceste.
Modernizácia škôl sa týka zlepšenia technického stavu 
budov, zníženia energetickej náročnosti, zefektívnenia 

prevádzky a skvalitnenia vzdelávacieho procesu. S týmto 
cieľom sa na školách realizujú mnohé rekonštrukčné 
práce (uvádzame ďalej pri jednotlivých školách). Na 
tieto práce do Spišskej Novej Vsi príde z externých 
zdrojov (nenávratné finančné príspevky spolu) celkom 
7 956 834 €. Obnovu škôl spolufinancujú ich zriaďovate-
lia, pri mestských školách Mesto SNV, pri cirkevnej škole 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - 
Farnosť SNV a v prípade strednej školy Košický samo-
správny kraj.
Nakoľko stanovené podmienky pre získanie zdrojov z EÚ 
zapríčinili, že získané financie nepostačujú na uskutočne-
nie rekonštrukcie škôl v celom rozsahu v zmysle projek-
tovej dokumentácie a podmienok stavebného povolenia, 
pristúpilo Mesto SNV k dofinancovaniu prác navyše 
z vlastných zdrojov nad rámec povinného 5 %-ného 
kofinancovania. (*** Celkové oprávnené náklady, uvá-
dzané ďalej pri jednotlivých školách, preto neodrážajú 
reálnu výšku prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu 
škôl, ktorá je v skutočnosti o niečo vyššia.)
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Zš iNg. o. koŽUCHa
• Celkové oprávnené náklady:  

1 611 027,72 € ***
• Nenávratný finančný príspevok: 1 530 476,33 €
• Práce: zateplenie obvodového plášťa, nová farebná 

fasáda, výmena okien a vonkajších dverí, rekonštruk-
cia elektroinštalácie a sociálnych zariadení (vrátane 
zdravotne technických inštalácií), maľby a nátery, 
rekonštrukcia kuchyne (vrátane kuchynského zaria-
denia), interiérové vybavenie niektorých odborných 
učební (potreba dofinancovania rekonštrukcie pa-
lubovky v telocvičniach a iných prác z prostriedkov 
Mesta SNV)

• Začiatok prác: 1/2010
• Ukončenie prác: 12/2010

Zš NaD meDZoU

• Celkové oprávnené náklady:  
1 657 033,89 € ***

• Nenávratný finančný príspevok: 1 574 182,20 €
• Práce: zateplenie obvodového plášťa, nová farebná 

fasáda, výmena strešnej krytiny, výmena okien 
a vonkajších dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie 
a školského rozhlasu, maľby a nátery, rekonštruk-
cia kuchyne (vrátane kuchynského zariadenia), 
nadstavba časti objektu s vytvorením odbornej po-
čítačovej učebne a jej vnútorné interiérové vybave-
nie (vrátane výpočtovej techniky), zdravotechnika, 
oprava a doplnenie vykurovacích telies

• Začiatok prác: 12/2009
• Ukončenie prác: 12/2010

Zš levoČská
• Celkové oprávnené náklady:  

1 132 679,28 € ***
• Nenávratný finančný príspevok: 1 076 045,32 €
• Práce: zateplenie obvodového plášťa, nová farebná 

fasáda, výmena okien a vonkajších dverí, rekon-
štrukcia elektroinštalácie a sociál. zariadení (vrátane 
zdravotne technických inštalácií), maľby a nátery, re-
konštrukcia telocvične (vrátane palubovky a vykuro-
vacích telies), výmena kanalizácie

• Začiatok prác: 3/2010
• Ukončenie prác: 8/2010

Zš komeNskÉHo

• Celkové oprávnené náklady:  
1 292 565,56 € ***

• Nenávratný finančný príspevok: 1 227 937,28 €
• Práce: zateplenie obvodového plášťa, nová farebná 

fasáda, výmena okien a vonkajších dverí, rekonštruk-
cia časti strešného plášťa

• Začiatok prác: 7/2010
• Ukončenie prác: 10/2010

Zš Z. NeJeDlÉHo

• Celkové oprávnené náklady:  
525 397,07 € ***

• Nenávratný finančný príspevok: 499 127,22 €
• Práce: zateplenie obvodového plášťa, nová farebná 

fasáda v časti objektu, výmena okien a vonkajších 

dverí v časti objektu, interiérové vybavenie odbornej 
učebne

• Začiatok prác: 8/2010
• Ukončenie prác: 11/2010

Zš sv. CYRila a metoDa

• Celkové oprávnené náklady: 799 311 €
• Nenávratný finančný príspevok: 759 345,45 €
• Práce: zateplenie fasád, výmena okien, nadstavba 

hlavnej budovy s novými triedami, požiarne scho-
dište s novými protipožiarnymi dverami a priečkami, 
hygienické zariadenie pre imobilných + kúpa scho-
dolezu (z vlastných zdrojov cirkvi), vlastná plynová 
kotolňa (z vlastných zdrojov cirkvi - cca 100 000 €) 

• Začiatok prác: 4/2011
• Ukončenie prác: 12/2011

soš DReváRska

• Celkové oprávnené náklady: 1 357 600 €
• Nenávratný finančný príspevok: 1 289 720 €
• Práce: výmena okien a dverí, zateplenie školy, vý-

mena obvodových plášťov telocviční a nové palu-
bovky, vybudovanie bezbariérových vstupov, oprava 
strechy na školských dielňach, rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení (výmena dlažieb, obkladov, sani-
tárnej techniky), rekonštrukcia školského bazéna, 
ohrev vody v školskom bazéne solárnou technoló-
giou, vymaľovanie priestorov školy

• Začiatok prác: 6/2010
• Ukončenie prác: 12/2011

ing. lucia kormošová
foto: autorka

spRavoDaJstvo

(dokončenie z 1. strany)

Odborná porota v zložení Milan Mikula - grafický 
dizajnér, Juraj Blaško - grafický dizajnér, RNDr. 
Margita Michlíková - zástupkyňa Slovenského 
centra dizajnu, za mesto Spišská Nová Ves 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta a Ing. 
Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora 
vyhodnotila predložené návrhy 19. júla 2010.  
Samotné vyhodnotenie návrhov prebiehalo 

v troch kolách, pričom v prvom kole bolo vyra-
dených spolu 54 návrhov. V druhom kole porota 
vyradila ďalších 15 návrhov. Do posledného tre-
tieho kola sa dostalo sedem návrhov. 
Všetci členovia poroty sa jednoznačne zhodli 
a ako víťazný vyhlásili súťažný návrh s pracov-
ným číslom 19 c), predkladateľom ktorého je 
BSP Magnetica, s. r. o., Bratislava. Víťaz 
súťaže sa zriekol nároku na odmenu. Autormi  

víťazného loga sú Ivan Frankovič a Peter 
Švec. 
O ich kreativite svedčí fakt, že všetky tri nimi 
predložené súťažné návrhy postúpili do záve-
rečného tretieho kola. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo  
27. augusta 2010 počas slávnostného otvorenia 
tohtoročných Dní mesta Spišská Nová Ves.

ing. Andrea Jančíková

(dokončenie z 1. strany)

VEREjNÁ SúťAž O LOgO MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

REKORdNý POčET ŠKôL V REKONŠTRUKCII
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spRavoDaJstvo, poZváNka

MARIÁNSKy STĺP A IMMACULATA 
úSPEŠNE ZREKONŠTRUOVANé

ROZHOVOR S AKAdEMICKýM 
SOCHÁROM ŠTEFANOM KOVAĽOM

Mariánsky morový stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny 
Márie - patrónky nášho mesta, ktorú máme i v erbe, si po 
viac ako 110 rokoch od poslednej renovácie opravu už na-
ozaj zaslúžili. Po období, kedy bola pamiatka ponechaná 
napospas vplyvom poveternostných podmienok, kedy nik 
nejavil záujem o jej obnovu a postupne sa doslova strácala 
pred očami, sa Mesto Spišská Nová Ves podujalo zabez-
pečiť jej rekonštrukciu. Začiatkom decembra 2009 začali 
práce na jej obnove. Stĺp i socha boli demontované a preve-
zené do ateliéru akademického sochára Štefana Kovaľa 
vo Vyšných Ružbachoch, ktorý spolu so svojím kolektívom 
uspel v mestom vypísanej súťaži na vykonanie rekonštrukč-

ných a reštaurátorských prác. Ako sme už v Ičku priebežne 
informovali, mariánsky stĺp, balustráda, schodište, dlažba, 
ako aj samotná socha Nepoškvrnenej Panny Márie prešli 
v ostatných mesiacoch komplexnou renováciou. Sochári 
tiež zhotovili vernú kópiu Immaculaty, ktorá zaujme miesto 
na travertínovom stĺpe. Pôvodnú sochu si v plnej kráse 
budú môcť obyvatelia mesta a návštevníci pozrieť 
z blízka v priestoroch Radnice.
Obnova historického umeleckého diela si vyžiadala náklady 
vo výške 128 536 €. Financie poskytlo Mesto Spišská Nová 
Ves zo svojho rozpočtu, pričom záchranu pamiatky podporili 
aj dobrovoľníci z radov občanov a inštitúcií formou verejnej 

zbierky. Doposiaľ sa vyzbieralo vyše 10 000 €, zbierka trvá 
do 31. 12. 2010 (bližšie na www.spisskanovaves.eu).
Zrenovovaná pamiatka sa na naše námestie vracia 
v prvých septembrových dňoch. Spomienkou na túto 
pamätnú chvíľu bude „dobový odkaz“ pre budúce generá-
cie, uložený na hornú časť architektúry.

l. kormošová, foto: autorka

V týchto dňoch sa na naše námestie vracia Mariánsky 
morový stĺp s Immaculatou, na ktorých obnove ste sa 
podieľali. Mali ste už predtým skúsenosti s rekonštruk-
ciou podobných sakrálnych pamiatok?
 „Žijem na území spiša a zhruba posledných 20 rokov sa 
venujem tejto problematike. predtým som sa zameriaval 
najmä na novotvorbu, hlavne svoju vlastnú. boli to poväč-
šine monumentálne diela pre architektúru. mám za sebou 
aj realizáciu celého radu komorných plastík, ktoré sú dnes 
v zbierkach mnohých našich aj zahraničných galérií. v ob-
lasti záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok som sa však 
v ostatných rokoch, tak povediac, našiel. využil som, že 
počas mojich štúdií vo varšave som popri sochárstve ab-
solvoval aj reštaurovanie kamennej plastiky. moje pôso-
benie v tejto oblasti začalo v Ľubici, kde som sa podieľal 

na záchrane tamojšej immaculaty a mariánskeho stĺpa, 
ktorý je zo všetkých mariánskych stĺpov na spiši najvyšší, 
najvýpravnejší a najbohatšie sochársky vyzdobený. ob-
nova tejto národnej kultúrnej pamiatky trvala viac ako  
5 rokov. Ďalej som mal šťastie obnovovať sochy immacu-
laty vo vrbove a levoči, sochy sv. Jána nepomuckého na  
mariánskej hore a v spišskej kapitule. nasledovala zaují-
mavá práca na rekonštrukcii najsvätejšej trojice v Hniez-
dnom a mariánskeho stĺpa v spišskej sobote. šťastie 
podujať sa na takúto krásnu úlohu mi bolo napokon doži-
čené aj v spišskej novej vsi.“ 
čím je práca s historickými objektmi špecifická?
„už v Ľubici som si uvedomil, o akú závažnú a životne dô-
ležitú situáciu sa vlastne jedná. Dráha môjho života, ktorá 
je naozaj, tak ako dráha nás všetkých, veľmi krátka a pomi-
nuteľná, sa vlastne preťala s dráhou patrónky obce, ktorá 
už mala v čase môjho prvého kontaktu s ňou viac ako  
300 rokov. to isté sa zopakovalo aj u vás. Je to naozaj 
zvláštny pocit, ktorý človeka nejakým spôsobom veľmi 
osloví. Dá sa povedať, že človek si pri tom uvedomí svoju 
malosť, skrúšenosť, pokoru pri práci, ktorá sa týka takejto 
realizácie.“
Stretli ste sa pri rekonštrukcii nášho stĺpa a sochy s ne-
jakými zaujímavosťami?
„to, čo teraz uvediem, treba brať trošku s rezervou. sám to-
tiž neviem, ako si určité veci v súvislosti s prácou na týchto 
sakrálnych objektoch vysvetliť. Jeden z týchto momentov, 
je jav, s ktorým som sa stretol v Ľubici, spišskej sobote a aj 
na námestí v spišskej novej vsi. ráno sme pristavili žeriav, 
upútali sme sochu nepoškvrnenej panny márie a usilovne 
sme pracovali na demontáži originálu sochy. Je to zložitá 
práca, pretože za čias, kedy bola táto socha osádzaná, 
bolo pravidlom, že oceľové tŕne, ktorými bola socha ukot-
vená k hlavici mariánskeho stĺpa, boli zalievané roztave-
ným olovom. preto bolo potrebné veľmi prácne vysekávať, 
odrezávať ručne kus po kuse časti olova, až kým sme sa 
nedostali k samotnému tŕňu a jeho prepíleniu. Zvláštnos-
ťou immaculaty v spišskej novej vsi bolo, že nebola osa-
dená na jednom, ale až na piatich tŕňoch. neviem, či je to 
len zhodou okolností, alebo to má nejaký iný význam, ale 
tak ako v Ľubici a spišskej sobote, tak aj u vás, vo chvíli, 
keď sa nám podarilo sochu odpíliť a odpútala sa od stĺpa, 
začali v mestách zvoniť kostolné zvony. Je to jav, ktorý keď 
zakaždým zažijem, ježia sa mi vlasy a človeku skutočne 
naskakuje husia koža. Dá sa to vysvetliť aj tak, že je to zá-
sah do sfér, ktoré sú medzi nebom a zemou. možno sú to 
úkazy, ktoré nás nejakým spôsobom vedú k tomu, aby sme 
si vážili tejto chvíle a uvedomili si, do akej závažnej úlohy 

sme sa pustili a aké kruhy sme prekročili. spomeniem ešte 
jednu zaujímavosť. socha immaculaty sa po zdemonto-
vaní prevezie do ateliéru, kde sa postaví, domodeluje sa 
poškodené tvaroslovie alebo chýbajúce časti a dovezie sa 
nový blok kameňa, do ktorého sa realizuje prepis originálu 
- reprodukcia. Zaznamenal som pri tom tiež veľmi zvláštne 
javy. možno sú to iba moje pocity, ktoré som si vsugeroval, 
ale možno sú naozaj pravdou. originál sochy ako keby vy-
žaroval určitú silu, ako keby bol obkolesený aurou, ktorá 
je veľmi silná. keď je potom človek v jeho blízkosti, poci-
ťuje určité sily, ktoré je ťažko vysvetliť. sú to subjektívne 
pocity, ktoré spočívajú v tom, že človek zabúda na bežné 
starosti, dostáva sa do akéhosi stavu uvoľnenia. pýtal som 
sa na tento úkaz jedného z vysokých cirkevných hodnos-
tárov a ten mi povedal: ‚vy si myslíte, že tá socha je iba 
kus kameňa? nie je to celkom tak. Je to objekt, pri ktorom 
bolo vyslovených veľa želaní, pri ktorom bolo vyslyšaných 
mnoho modlitieb. Je to objekt, ktorý si vypočul veľa žiaľu, 
veľa žiadostí o pomoc. takže je to jednoducho odozva 
všetkého, čoho táto pamiatka bola svedkom. nehovoriac 
už o tom, že nepoškvrnená panna mária je ochrankyňou 
celého mesta a všetkých obyvateľov, ktorí sa celé roky po-
čas jej existencie k nej utiekali.‘ som šťastný, že som bol 
účastný na záchrane tejto krásnej národnej kultúrnej pa-
miatky. tejto skutočnosti však predchádzalo závažné roz-
hodnutie vedenia mesta pristúpiť k neľahkej úlohe, ako 
i vzácna zhoda členov mestského zastupiteľstva podpo-
riť projekt záchrany klenotu a symbolu mesta v dnešných 
neľahkých časoch. verím, že zreštaurovaný originál sochy 
aj zrenovovaný mariánsky stĺp prinesú obyvateľom mesta 
pocit šťastia, zadosťučinenie, duchovné naplnenie, nádej 
v zlých chvíľach, tichú radosť v duši a tiež dobré dni do 
ďalších dlhých rokov. a to nielen súčasníkom, ale i ďalším 
generáciám spišskonovovešťanov, ktorých budú v živote 
sprevádzať a držať nad nimi ochrannú ruku.“

Za rozhovor ďakuje l. kormošová

dňa 15. 9. 2010, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa uskutoční slávnostné požeh-
nanie vynovenej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá má svoje miesto v srdci nášho mesta už 
od roku 1724.

Mesto Spišská Nová Ves
Rímskokatolícka cirkev

vás pozývajú na

slávNostNÉ poŽeHNaNie
zrekonštruovanej národnej 

kultúrnej pamiatky
maRiáNskY moRovÝ stĹp 

so soCHoU NepoškvRNeNeJ 
paNNY máRie - immaCUlatoU

pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie
dňa 15. 9. 2010 (streda)

 9.00 hod. Slávnostná bohoslužba
  Rím.-kat. farský kostol, 
  celebruje Mons. František Tondra
 10.00 hod. Slávnostné požehnanie 
  zrekonštruovanej pamiatky

Obnovená pamiatka sa na naše námestie 
vráti v prvých septembrových dňoch. 

Príďte sa na ňu pozrieť!

Pre túto príležitosť je pripravená 
i príležitostná poštová pečiatka.
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oZ činnosti pZ sR v sNv
4. 8. 2010 bol Obvodným odd. PZ SR v SNV z pre-
činu nebezpečného vyhrážania obvinený 43-roč. 
Peter zo SNV, ktorý sa v bare v centre mesta SNV 
vyhrážal s nožom v ruke zabitím 20-roč. Tomášovi, 
u ktorého svojím konaním vzbudil dôvodnú obavu 
o svoj život.

6. 8. 2010 bol Policajným zborom SR obvinený 
z prečinu porušovania domovej slobody podľa  
§ 194/1 Tr. zákona  mladistvý 17-roč. Dávid z Vilčur-
ne, ktorý 5. 8. 2010 okolo 20.20 hod. v SNV neo-
právnene vnikol do rodinného domu 58-roč. majiteľ-
ky. Vyliezol najprv na balkón vo výške 1,5 m od zeme 
a následne preliezol cez pootvorené kuchynské 
okno vo výške 2,55 m od zeme, cez kuchyňu pre-
šiel do jedálne v dome a tam bol vyrušený majiteľmi 
rodinného domu.

Doposiaľ neznámy páchateľ 9. 8. 2010 v čase od 
00.30 do 6.30 hod. vykonal krádež vlámaním do 
pohostinstva pri športovej hale, kde z barového pul-
tu odcudzil 100 € a zo zásuvky stávkovej kancelárie 
sumu 243,66 €, čím takto spôsobil celkovú škodu aj 
s poškodením zariadenia vo výške 363,66 €.

Obvodné odd. PZ SR v SNV za prvých 15 dní mesia-
ca august vznieslo v troch prípadoch obvinenie pre 
krádež trom osobám, ktoré v nákupných centrách 
v meste kradli rôzny drogistický a potravinový tovar. 
Všetkým hrozí trest odňatia slobody do 2 rokov.

Počas cesty autobusom MHD v SNV bol okradnutý 
54-roč. Spišskonovovešťan, ktorému 10. 8. 2010 
neznámy páchateľ ukradol peňaženku so sumou 
65 €. 

K neznámej trestnej činnosti môžete podať informá-
cie aj anonymne na telef. č. 158.

Z činnosti msp v sNv
21. 7. 2010 o 19.00 hod. bol na základe viacerých 
oznámení občanov hliadkou MsP zabezpečený od-
chyt roja divých včiel, ktoré sa usadili na strome na 
Tkáčskej ul.

Na základe telef. oznámenia 26. 7. 2010 o 20.35 
hod. riešila hliadka MsP zistený priestupok proti ma-
jetku, ktorého sa dopustil 18-roč. Maroš B. zo SNV 
tým, že v podnapitom stave rozbil sklenenú výplň 
vchodových dverí na Hutníckej ul. 12. Priestupok 
riešený v kompetencii MsP.

2. 8. 2010 o 22.30 hod. na základe telef. oznáme-
nia obyvateľa Novov. Huty, že po ceste smerom na 
SNV sa pohybuje žena s kočiarom, malým dieťaťom 
a psom, bola na miesto vyslaná hliadka MsP. Zistila, 
že sa jedná o 31-roč. občianku ČR, ktorá sa počas 
dovolenky nezhodla s priateľom, ten od nej odišiel, 
nereagoval na telefonáty a preto sa rozhodla vrátiť 
do ČR. Hliadka ju v neskorých hodinách previezla na 
železničnú stanicu v SNV, odkiaľ rýchlikom odcesto-
vala. Následne 3. 8. 2010 obdržal náčelník MsP od 
mladej mamičky e-mailom poďakovanie slúžiacim 
mestským policajtom za ich pomoc.

10. 8. 2010 o 21.55 hod. oznámila MsP telefonicky 
36-roč. obyvateľka SNV, že jej 16-roč. dcéra bola 
na Ul. J. Fabiniho v blízkosti železničnej stanice 
fyzicky napadnutá niekoľkými osobami. Keď diev-
ča na ich požiadanie nepustilo z ruky svoj mobilný 
telefón, napadli ju, chytili okolo pása a udreli do 
tváre. Jeden z útočníkov ju uhryzol do prsta a takto 
sa zmocnil jej mobilu, ktorý vzali so sebou a utiekli. 
Hliadka MsP podozrivých na základe popisu spozo-
rovala a následne zadržala na Autobusovej stanici 
na Sládkovičovej ul. Na miesto bola privolaná reali-
začná skupina Obvodného odd. PZ SR v SNV, ktorá 
vec prevzala. Následne 11. 8. 2010 vyšetrovateľ 
Úradu justičnej a kriminálnej polície vzniesol obvine-
nie za tento prepad 16-roč. Petrovi, 13-roč. Jánovi 
a Dávidovi a 11-roč. Ladislavovi, všetci z Rudnian. 
Poškodenej bolo spôsobené zranenie s dobou lie-
čenia cca 7 dní. Mladistvému Petrovi, ktorý dievčinu 
pohrýzol, hrozí trest odňatia slobody do 4 rokov.

VLAdISLAV CHROUST UKONčIL 
SVOjE PôSOBENIE PRI POLíCII

Z radov mestskej polície (MsP) odišiel z vlastného rozhod-
nutia k 31. 8. 2010. „štyridsať rokov je veľa napočítať, 
nieto ešte pôsobiť. človek musí vedieť, kedy skončiť. 
Chcem sa venovať viac svojej rodnej obci, ktorej som 
trocha dlžný, pretože som sa za tých 40 rokov málo pri-
činil o jej rozvoj,“ zdôvodnil pred poslancami na mimo-
riadnom augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
svoje rozhodnutie V. Chroust.
„od prvej chvíle, ako som nastúpil do funkcie, som 
si stanovil určité priority. Dovolím si z nich spomenúť  
aspoň niektoré. Do mestskej polície som si dovolil za-
viesť zvyšovanie právneho vedomia svojich kolegov. 
Certifikáty a ocenenia, ktoré získali policajti za viac ako 
3 roky, sú pre ich prospech. Ďalej to bola otázka ich fi-
nančného ocenenia, pretože v čase môjho príchodu ich 
platy boli veľmi nízke. Za pomoci mestského zastupiteľ-
stva, ktoré rešpektovalo predložený návrh na rozpočet, 
som tieto platy dal do polohy, ktorá zodpovedá mini-
málne priemeru platov policajtov slovenska. obdobne 
sa podarilo upraviť, skultúrniť prostredie, v ktorom pra-
cujú, pretože sa vynovilo nádvorie, prestavali garáže, 
urobila sa zmena plynofikácie policajnej stanice. Ďa-
lej to bola otázka prestrojenia policajtov, prezbrojenia, 
úplná obmena automobilového parku. úspešne sme  
realizovali 2 významné preventívne projekty zamerané 
na mládež, z ktorých jeden bol ocenený na medzinárod-
nej úrovni v štokholme. Ďalší projekt je už pripravený od 
1. septembra, verím, že môj nástupca alebo nástupkyňa 
v tom bude pokračovať. Je to pozitívne zviditeľnenie 

mestskej polície v rámci 
slovenska, ktorá je vní-
maná v súčasnosti veľmi 
kladne. podarilo sa právne 
ošetriť výber parkovného, 
pri ktorom má v rámci sr 
každé mesto problém. 
skultúrnilo sa prostredie na trhovisku, kde sa vytvorili 
ďalšie priestory na parkovanie vozidiel. a dalo by sa toho 
ešte veľa spomenúť. najlepším a najobjektívnejším hod-
notiteľom sú však občania mesta. tí najlepšie zhodno-
tia, či mestská polícia napredovala alebo stagnovala. 
snažil som sa s každým občanom komunikovať osobne, 
e-mailom alebo akýmkoľvek spôsobom, na mestských 
výboroch, a pokiaľ to bolo právne relevantné, snažil 
som sa veci zavádzať do praxe. prajem vedeniu mesta 
veľa síl v ďalšom pôsobení, aby mesto, ktoré podľa mňa 
veľmi dobre napreduje, aj s pomocou mestskej polície 
zobrazovalo spišskú novú ves v rámci slovenska len 
v tom pozitívnom smere. veľmi pekne vám ďakujem, 
bolo mi cťou s vami pôsobiť.“ - týmito slovami sa rozlú-
čil V. Chroust s poslancami a poďakoval vedeniu mesta, 
ako aj jednotlivým oddeleniam mestského úradu za pomoc 
a podporu pri výkone jeho funkcie.
Meno nového náčelníka MsP sa dozvieme na septembro-
vom zasadnutí MsZ. Víťaz vypísaného výberového konania 
nastúpi do funkcie k 1. 10. 2010.
JUDr. Vladislavovi Chroustovi prajeme do ďalšieho života 
všetko dobré! luck, foto: autorka

Po 40-tich rokoch aktívnej činnosti v bezpečnostných zložkách Poli-
cajného zboru SR a viac ako 3 rokoch pôsobenia vo funkcii náčelníka 
Mestskej polície v SNV sa jUdr. Vladislav Chroust rozhodol odísť. 

ZO ZASAdNUTIA MESTSKéHO 
ZASTUPITEĽSTVA

15. mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo 12. augusta 
2010 a malo na programe 3 materiály. 
Poslanci najprv schválili doplnok č. 1 k VZN mesta 
SNV č. 5/2009 o určení výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach. Doplnkom na základe návr-
hov riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta SNV z dôvodu účinnosti Vyhlášky MŠ 
SR č. 306/2009 sa zrušil mesačný príspevok na „nepra-
videlnú“ činnosť školského klubu detí (ŠKD). V praxi to 
znamená, že deti budú môcť v ŠKD vykonávať zadarmo 
záujmovú aktivitu formou záujmových útvarov, príležitostnú 
a sezónnu aktivitu formou podujatí, súťaží a exkurzií, spon-
tánnu aktivitu podľa záujmu detí a aktivity zamerané na 
projektové činnosti. Mesačný príspevok za „pravidelnú“ 
činnosť ostáva nezmenený vo výške 4 €. Doplnok je platný 
od 1. 9. 2010.
Schválený bol aj doplnok č. 2 k VZN mesta SNV  
č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a pre-
vádzku škôl a školských zariadení na území mesta 
SNV. Doplnok je reakciou na uznesenie č. 717, ktorým 
MsZ schválilo na svojom zasadnutí 15. 7. 2010 viazanie 
výdavkov rozpočtu mesta v súvislosti s výpadkom príjmov 
z podielových daní. Viazanie výdavkov sa okrem iného 
dotklo aj súkromných školských zariadení, a to vo výške 
420 tis. €. O viazaní prostriedkov pre súkromné centrá 
voľného času (SCVČ) a súkromné školské strediská záuj-
movej činnosti (SŠSZČ) rozhodlo MsZ aj na základe Naria-
denia Vlády SR č. 276/2010 z 19. 5. 2010, podľa ktorého 

nebude môcť mesto od januára 2011 dotovať záujmové 
vzdelávanie detí, ktoré nemajú v meste SNV trvalý pobyt. 
Nakoľko v SCVČ a SŠSZČ (v našom meste ide o 2 za-
riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Kamo Nádej) je 
takýchto detí drvivá väčšina, mesto od 1. 9. 2010 nebude 
pre tieto zariadenia poskytovať dotácie. Táto zmena sa ne-
týka súkromných školských klubov detí, kde financovanie 
ostáva bez zmien.
Posledným bodom rokovania bolo Vysporiadanie vlast-
níctva nehnuteľností. MsZ okrem iného odsúhlasilo 
predĺženie platnosti uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010, na 
základe ktorého sa mala vyhlásiť nová verejná súťaž na 
využitie objektu domu služieb do 30. 6. 2010. Nakoľko 
toto uznesenie nebolo doposiaľ splnené z viacerých ob-
jektívnych príčin, poslanci schválili predĺženie jeho plat-
nosti do 30. 6. 2011. Zaoberali sa tiež návrhom Spišskej 
katolíckej charity (SKCH), ktorá chce zrekonštruovať 
objekt býv. Materskej školy na gaštanovej ul., v kto-
rom dnes sídli Špeciálna ZŠ sv. M. M. Kolbeho a prak-
tická škola pre zdravotne ťažko postihnuté deti. Okrem 
rozsiahlej rekonštrukcie SKCH chce od Mesta SNV bu-
dovu odkúpiť za symbolickú cenu. Poslanci v tejto veci 
nerozhodli a problematikou sa komplexne budú zaoberať 
na septembrovom zasadnutí (23. 9. 2010).
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanova-
ves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva - MsZ.

ing. lucia kormošová

Za „nepravidelnú“ činnosť v školskom klube detí sa od septembra nevyberá žiaden príspevok. 
Mesto od nového školského roka stoplo dotácie pre niektoré súkromné školské zariadenia. 
Termín vyhlásenia verejnej súťaže na využitie domu služieb sa posúva do 30. 6. 2011.
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len v dvoch kempingoch, a to na Podlesku a na De-
dinkách. Kemping v lokalite Ďurkovec na Čin-
gove pre nedostatok záujemcov z ekonomických 
dôvodov noví majitelia pozemku zrušili.

21. 7. bol na post riaditeľa Slovenskej infor-
mačnej služby nominovaný Ing. Karol Mitrík, 
poslanec nášho mestského zastupiteľstva a pri-
mátor mesta v r. 1994 - 2002. Do funkcie ho vy-
menoval prezident SR dňa 25. 8.

V dňoch 21. - 24. 7. sa v Novom Targu konal mimo-
riadny kongres cezhraničného zväzku Eurore-
gión „Tatry“ k 15. výročiu jeho založenia. Naše 
mesto je v Rade zväzku a pracovných komi- 
siách zastúpené od 25. 11. 1995. Súčasťou kon-
gresu bola premiéra filmu „Spájajú nás Tatry“, vý-
stava, prezentácia remesiel, kuchyne a folklórnych 
súborov v rámci programu „Stretnutie siedmich 
kultúr“, ako aj študijná cesta okolo Tatier na trase 
Nový Targ - Oravský Podzámok - Kežmarok a sláv-
nostný koncert na nádvorí kežmarského hradu.

Lepkavé prsty mali 30. 7. neskoro večer dvaja 
mladiství páchatelia zo Smižian, ktorí popri 
železničnej trati vykopali zo zeme 10-metrový 
medený kábel. Spôsobili tým ochromenie prie-
cestného zabezpečovacieho zariadenia, preruše-
nie telekomunikačnej siete, ako aj znefunkčnenie 
počítačov zaznamenávajúcich priebeh železničnej 
dopravy na cca 15 km dlhom úseku železnice me-
dzi Vydrníkom a SNV. Železničiarom sa situáciu 
podarilo zvládnuť relatívne rýchlo, mimoriadny re-
žim spôsobil meškanie niekoľkých vlakov. Zlodeji 
by si za svoj čin, ktorý ohrozil železničnú dopravu 
a najmä bezpečnosť ľudí, zaslúžili nielen dostať po 
prstoch...

Na prelome júla a augusta Klub VW Východná di-
vízia v spolupráci s Mestom SNV a Veterán klubom 
SNV usporiadal na Spiši v poradí už V. Medziná-
rodný zraz vzduchom chladených vozidiel VW. 
Legendárne „chrobáky“ a ďalšie vozidlá patriace 
do tejto kategórie sa 31. 7. predstavili v plnej pará-
de na našom námestí a na parkovisku pri futbalo-
vom štadióne poriadne preskúšali svoje vzduchom 
chladené motory v jazde zručnosti. Zrazu sa tento 
rok zúčastnilo približne 70 vozidiel.

Posledný júlový deň patril Letnej slávnosti 
2010, ktorú každoročne organizuje spoločnosť 
Embraco Slovakia pre svojich zamestnancov 
a partnerov. Tentokrát dobrú náladu do Sadu 
mládeže priniesli M.E.L.L., Strýko Baltazár, akor- 
deonista Michal Červienka, revivalové skupiny Ro-
xette, Celine Dion, Luis Armstrong a Frank Sinatra, 
ako aj Flashshow a Elanmánia. Detské duše pook-
riali v ZOO, pri maľovaní na tvár, na lanovej dráhe, 
lezeckej stene, skokanskom mostíku či skákacom 
kopci, v jaskyni pirátov, oáze maľovania, kresle-
nia, športu alebo inej zábavy. Vyskúšať si prítomní 
mohli aj to, ako dlho sa udržia v sedle rodeo býka. 
I tento rok slávnosť splnila svoj účel - pripraviť pre 
zamestnancov Embraca a ich rodinných príslušní-
kov všetkých vekových kategórií príjemný deň plný 
zábavy a oddychu.

Už 18. kapitolu napísal Spišský salón kreslené-
ho humoru. Tento rok sme počas augusta mohli 
v koncertnej sieni Reduty obdivovať vtipné nápady 
pretavené do kresieb českého umelca Břetislava 
Kovaříka. Výstavu pripravilo Mestské kultúrne 
centrum.

4. 8. v našom Evanjelickom kostole organové 
píšťaly rozozvučal anglický organový virtuóz  
Terence Charlston. Výnimočnosť jeho hudobné-
ho prejavu podčiarkla aj prítomnosť Jeho Excelen-
cie Michaela Robertsa, veľvyslanca Veľkej Británie 
na Slovensku, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. 
Terence Charlston domácemu publiku predstavil 
organovú tvorbu skladateľov Crofta, Locka, Pur-
cella, Selosseho, Vivaldiho a Bacha. Koncert bol 
posledným zo série štyroch koncertov, ktoré na-

MAdARAS PARK: OPäť OžIjE?

Otázka prinavrátenia života do Madaras parku je na 
stole už dlhší čas. Mesto začiatkom roka 2009 odkú-
pilo chátrajúcu reštauráciu Sad do svojho vlastníctva za 
vtedajších 8,8 mil. Sk. Plánované je prepojiť reštauráciu 
s areálom ZOO a vytvoriť v nej centrum environmen-
tálnej výchovy, administratívne priestory pre pracovní-
kov ZOO, obchod so suvenírmi, cukráreň, kaviareň, 
prípadne tu umiestniť aj výstavnú expozíciu. Na reali-
záciu tohto zámeru hľadal magistrát možné finančné 
zdroje takmer 2 roky. Nakoniec sa možno našli, tzv. 
Švajčiarsky finančný mechanizmus ponúka možnosť 
vyfinancovať rôzne projekty aj v oblasti cestovného ru-
chu. Manažment mesta sa preto ihneď pustil do práce 
a vypracoval projektový zámer s názvom „Madaras 
park ako produkt cestovného ruchu“ v navrhovanej 
sume celkom 2,177 mil. €. Zámer bol v rámci výzvy 
v júni tohto roku podaný a v súčasnosti prebieha jeho 
hodnotenie.
„podaný projektový zámer v sebe spája investičnú 
a neinvestičnú časť. investičná časť zahŕňa rekon-
štrukciu bývalej reštaurácie Sad, ale tiež rekon-
štrukciu amfiteátra a revitalizáciu a sprístupnenie 
vodnej plochy - jazera verejnosti tak, ako tomu bolo 
kedysi v minulosti. súčasťou neinvestičnej časti je 
vybudovanie arboréta - náučného dendrologického 
chodníka v spolupráci s vysokými školami a det-
ského ihriska - detského sveta v spolupráci so 
strednými školami a pod dohľadom architektov. pro-
jektový zámer ráta i s vytvorením klastra, t. j. part-
nerstva v spolupráci subjektov poskytujúcich služby 
v cestovnom ruchu, najmä v kultúrnom turizme na 
území mesta, ako aj s tvorbou spoločných turistic-
kých produktov a zriadením mestskej karty zliav 

na spoločné produkty a služby. madaras park by tak 
mal predstavovať akýsi komplexný produkt cestov-
ného ruchu,“ priblížila zámer jeho spoluautorka, ve-
dúca útvaru rozvoja mesta Ing. Zuzana Záborská.
Cesta k externým finančným zdrojom na realizáciu 
týchto smelých plánov nie je však ľahká a zámer mo-
mentálne posudzuje komisia. „sme vo veľmi veľkej 
konkurencii a uvidíme, či s našou myšlienkou obsto-
jíme. ak sa náš projektový zámer hodnotiacej komisii 
bude páčiť, následne nás v ďalšom kole vyzvú na do-
pracovanie tohto zámeru do projektu, ktorý sa potom 
opäť bude posudzovať,“ ozrejmila Ing. Záborská.
Neostáva teda nič iné, len držať palce a dúfať, že ko-
misii spišskonovoveský zámer padne do oka. Veď 
vďaka nemu by sa z nádherného areálu Madaras parku 
mohlo opäť stať príjemné miesto pre oddych a dôstojná 
vstupná brána do našej ZOO, kam ročne zavíta viac ako 
100 000 návštevníkov.

ing. lucia kormošová
foto: autorka

Madaras park kedysi patril k obľúbeným miestam obyvateľov nášho mesta, ktorí tu často trávili 
voľné chvíle so svojimi rodinami. V ostatných rokoch areál v susedstve zoologickej záhrady 
postupne začal chátrať. Magistrát preto robí kroky, aby parku prinavrátil zašlý lesk.

kedysi obľúbená reštaurácia dnes 
chátra, čaká na rekonštrukciu.

BEZPLATNé ŠPECIALIZOVANé SOCIÁLNE PORAdENSTVO
Potrebujete: poradiť, odborne pomôcť, napísať žiadosti na úrady, riešiť problémy  
so zdravotným postihnutím, závislosťou, sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc?

Poradne boli zriadené pre potreby všetkých občanov, 
ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej si sami nevedia poradiť.

OdBORNýCH ŠPECIALIZOVANýCH PORAdCOV nájdete na adresách:
Spišská katolícka charita, Ul. j. Wolkera 41, Spiš. N. Ves

alebo Ul. j. Hanulu 2, Spiš. N. Ves. T. č.: 0902 095 817, 0914 320 521

Spolupráca medzi Jednotou dôchodcov nášho mesta 
a Nitrou trvá tretí rok. Naši priatelia prišli medzi nás dru-
hýkrát. V programe, ktorý sme pre nich pripravili, bolo 
prijatie primátorom PhDr. Jánom Volným, PhD., náv-
števa Domova dôchodcov s prehliadkou zariadenia, 
prehliadka kaštieľa i letohrádku Dardanely v Markušov-
ciach, prechádzka mestom a záverečné posedenie 
v priestoroch zariadenia CO vo Ferčekovciach.
Odovzdávanie skúseností v práci so seniormi sa 
už rozširuje o seniorov Klubu dôchodcov Lipa i pro-

fesijných klubov učiteľov, vojakov, policajtov, členov 
združenia zdravotne postihnutých a pripravuje sa 
nadviazanie spolupráce so záhradkármi. Výbor MO 
JDS usiluje o skvalitnenie spolupráce v oblasti prehĺ-
benia partnerských vzťahov našich miest a ďakuje aj 
mestu za finančnú podporu.
Delegáciu viedli nitriansky viceprimátor Ing. František 
Baláž a predsedníčka krajskej i mestskej organizácie 
JDS v Nitre p. Oľga Csákayová.

Mgr. Jolana prochotská

SENIORI Z PARTNERSKEj NITRy
dňa 4. 8. 2010 sme v našom meste privítali 32 seniorov z partnerského mesta Nitra.

Ešte predchádzajúca vláda bezprostredne po júno-
vých povodniach schválila na riešenie ich následkov 
z rezervy predsedu vlády uvoľnenie 25 miliónov €.  
K 11. augustu bolo z týchto prostriedkov použitých 
22,8 miliónov €. Zostatok z tejto rezervy bol na zá-
klade rozhodnutia premiérky Ivety Radičovej rozde-

lený, pričom najväčšia čiastka  - 900-tisíc € bola 
poukázaná Košickému samosprávnemu kraju na  
výstavbu mosta pri Embracu. Premiérka tak splnila 
svoj sľub, ktorým reagovala na prosbu primátora 
nášho mesta pri svojom prvom pracovnom výjazde 
do nášho regiónu. red.

MOST BUdE
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Ydaný organista odohral v úvode augusta na Spiši.

„Ten čas ale neskutočne letí...“ - pomysleli si 
všetci, ktorí v sobotu 14. 8. navštívili OC Madaras. 
Obchodné centrum oslávilo už svoje 1. výročie. 
V tento deň bol v OC pre zákazníkov pripravený 
sprievodný program a mini country fest. Najviac 
však asi potešili predĺžené otváracie hodiny až do 
polnoci a zľavy, ktoré sa s blížiacou 24. hodinou vo 
vybraných predajniach stále zvyšovali a ukrajovali 
tak z cien tovarov v duchu hesla „Noc dlhých no-
žov“. Oslavy v Madarase pokračovali aj v nedeľu 
hudobným popoludním.

V nedeľu 15. 8. sa v našom rím.-kat. farskom kos-
tole konala slávnostná odpustová svätá omša 
pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny 
Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom na tej-
to omši bol otec Ambróz Martin Štrbák, rodák 
z nášho mesta, ktorý už rok pôsobí ako opát 
v Chráme sv. jána Krstiteľa v jasove. Jasovskí 
premonštráti si ho zvolili za svojho opáta 7. 7. 2009 
a slávnostná opátska benedikcia mu bola udelená 
30. 8. 2009. Po roku v opátskom úrade prijal po-
zvanie do svojej rodnej farnosti a odslúžil v našom 
meste odpustovú omšu. V rámci nej Spišskonovo-
vešťanom priblížil život ďalších dvoch rodákov zo 
SNV, ktorí v minulosti taktiež plnili opátske úlohy 
v jasovskom Kláštore premonštrátov. Boli nimi 
Alojz Richter (vlastným menom Gottfried Henrich, 
1782 SNV - 1854 Jasov, opátom v r. 1830 - 1854) 
a Ambróz Maximilián Ebergényi (1895 SNV - 1952 
SNV, opátom v r. 1936 - 1938 a 1945 - 1950). 
A. M. Štrbák vyzdvihol ich mariánsku úctu a vzťah 
medzi rodným Spišom a miestom ich pôsobenia 
- Abovom. Príležitosť pobytu opáta v rodisku vyu-
žil primátor nášho mesta Ján Volný a pozval ho na 
slávnostné požehnanie zrekonštruovaného Ma-
riánskeho morového stĺpa a Immaculaty, ktoré sa 
uskutoční 15. 9. 2010.

16. 8. podvečer sa Spišom prehnala silná búr-
ka s veternou smršťou, sprevádzaná poriadny-
mi hromami - bleskami. Mnohí sa zhodli, že takú 
búrku ešte nezažili. Príroda opäť raz ukázala na-
plno svoju silu. Víchor strhával strechy z budov, 
padali stromy, stĺpy elektrického vedenia i verej-
ného osvetlenia. Viaceré obce navôkol vyhlásili  
2. a 3. stupeň povodňovej aktivity. Paradoxne, po 
ustaní dažďa a vetra sa nám príroda akoby ospra-
vedlnila spôsobom sebe vlastným - na oblohe nad 
naším mestom sa objavila nádherná obrovská 
dúha a jedinečné svetelné divadlo sa dalo obdivo-
vať pri pohľade smerom na neďaleké Tatry.

Bažant kinematograf ani tento rok neobišiel 
naše mesto. Od štvrtka 19. 8. do nedele 22. 8. 
ponúkol pred Redutou milovníkom kinematografie 
4 nové filmové tituly z českej a slovenskej produk-
cie - 2 Bobule, Kawasakiho růže, Pokoj v duši a Lí-
báš jako bůh. Súčasťou večernej projekcie pod 
holým nebom boli aj krátke predfilmy z dielne prvej 
dámy slovenského animovaného filmu Jaroslavy 
Havettovej.

Cestovanie do Košíc a okolia bude od nového 
roku bezpečnejšie. V Košickom kraji v auguste 
začali práce na obnove takmer 14 km ciest II. a III. 
triedy, štyroch mostov a kruhovej križovatky. Ko-
munikácie, ktoré v objeme 2,746 mil. € s DPH re-
konštruuje spoločnosť Skanska SK, a. s., sú hlav-
nou dopravnou tepnou spájajúcou okresy Košice 
- okolie, Gelnica a Rožňava. Od januára 2011 sa 
tak skvalitní dopravná dostupnosť predovšetkým 
do Medzeva, Smolníka, Mníška nad Hnilcom a Ko-
šíc. Košický samosprávny kraj získal na obnovu 
infraštruktúry 85 % financií z fondov EÚ a 10 % zo 
štátneho rozpočtu. Zrýchli sa aj cestovanie do 
Maďarska. Výstavba nového 14,175 km dlhého 
diaľničného úseku R4 medzi Košicami a Milhosťou 
spojí východné Slovensko s maďarskou hranicou. 
Výstavbu v hodnote 77,686 mil. € zrealizuje taktiež 
spoločnosť Skanska SK.

spRavoDaJstvo, oZNam

Viac informácií o programoch a formuláre: www.nadaciaspp.sk

gRANTOVé PROgRAMy 
NAdÁCIE SPP

DeDiČstvo RegiÓNov
Cieľ: Znovuobjavenie kultúrnych tradícií v regiónoch 
Slovenska s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov 
v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život.
Zameranie: Podpora projektov, ktoré oživia kultúru 
vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel a tradícií. 
Oprávnení žiadatelia: Kultúrne inštitúcie, MVO, 
kultúrne a umelecké zoskupenia s právnou subjek-
tivitou, obce a mestá (podmienkou je aktívna spo-
lupráca s ďalším subjektom - kultúrnou inštitúciou, 
občian. združením, spolkom, ZUŠ alebo školou už 
pri predložení projektu). 1 subjekt môže predložiť 
max. 1 projekt.
Výška podpory: na celý program 70 000 €,  
na 1 projekt max. 2 000 €
Termín podania žiadosti: do 29. 9. 2010

opoRa 2010 - 6. ročník
Cieľ: Skvalitnenie starostlivosti o ľudí v nepriaznivej so-
ciálnej situácii.
Zameranie: Podpora znevýhodnených skupín obyvateľ-
stva - telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení 
ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, tý-
rané ženy, opustení starší ľudia, ľudia bez domova, atď. 
Oprávnení žiadatelia: MVO zaregistrované ako nezis-
kové org. poskytujúce verejnoprospešné služby, občian. 
združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinves-
tičné fondy.
Výška podpory: na celý program 86 000 €, v 1. kole 
53 280 € (v každom kraji získa 1 org. na svoj inštitucio-
nálny rozvoj 6 600 €)
Termín podania žiadosti: 1. kolo: do 9. 9. 2010,  
2. kolo: do 3. 3. 2011
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
vzhľadom na priestorové obmedzenie rubriky 
uprednostníme pred anonymnými príspevkami 
tie, ktoré sú odosielateľmi podpísané! Prosíme	Vás	
preto,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpovede	tak	
budete	môcť	dostať	čo	najskôr.	 Ďakujeme!	

„kedy sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie ná-
mestia?“ viacerí občania

Projekt regenerácie námestia je pripravený, pre-
behlo verejné obstarávanie – výber dodávateľa 
stavby. K podpisu zmluvy však ešte nedošlo, 
pretože postup zadávania predmetnej zákazky 
podlieha viacerým kontrolám, momentálne kon-
trole Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom 
na výšku získanej investície (1 329 940 € - 40 
miliónov Sk), nemôžeme pripustiť akékoľvek 
pochybenie, ktoré by mohlo rekonštrukciu a jej 
financovanie ohroziť, čakáme preto na defini-
tívne rozhodnutie úradu pre verejné obstará-
vanie, čo nedokážeme urýchliť. Podotýkam, že 
táto časť námestia sa nebude po prvýkrát re-
konštruovať z vlastných prostriedkov mesta, 
ale z eurofondov.

Phdr. ján Volný, Phd., primátor mesta

„čo mesto robí, aby sa neopakovali povodne?“
 martin l., Ferčekovce

Mesto už v tejto oblasti dosť urobilo, tak to kon-
štatovala aj verifikačná komisia, ktorá sa zaobe-
rala odškodňovaním povodňových škôd. Aj na 
tomto rokovaní som vzniesol zásadnú požia-
davku, aby sa o toky staral predovšetkým ich 
správca, ktorému to zo zákona prináleží, v na-
šom prípade Správa Hornádu a Bodvy. V na-
šom meste boli škody, chvalabohu, nižšie ako 
inde. Vybudovaním protipovodňových valov, pre-
hlbovaním a prečisťovaním korýt vodných tokov 
a ďalšími preventívnymi opatreniami sme znížili ri-
ziko vybreženia vôd a chceme v tejto činnosti, aj 
keď je nad rámec našich kompetencií, pokra-
čovať. Za prioritu považujem opravu poškodenej 
regulácie Hornádu v našom meste a vyregulovanie 
toku Holubnice v Novoveskej Hute, Prednej Hute 
nad a pod Ferčekovcami až po Madaras park.
 Phdr. ján Volný, Phd., primátor mesta

„Zaujímalo by ma, či má mesto v pláne vybu-
dovať normálnu, asfaltovú cestu k vleku na 
Ferčekovciach. momentálne je to v katastrofál-
nom stave a táto cesta mi pripomína skôr tan-
kodróm. nejedná sa o extra dlhý úsek, takže 
verím, že sa prostriedky v rozpočte nájdu a skul-
túrnia túto časť nášho mesta.“

marcel kamenec, e-mail, 21. 7. 2010

Sledujeme vývoj stavebných a podnikateľských 
aktivít v tejto lokalite. Všetci stavebníci, ktorí  
realizujú výstavbu rodinných domov, majú v pod-
mienkach príslušného povolenia povinnosť za-
bezpečiť si technickú vybavenosť a prístupovú 
komunikáciu na vlastné náklady. Napriek týmto 
skutočnostiam, už z minulosti máme spracovanú 
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu a vodo-

vod a príslušnú časť komunikácie a parkoviska 
k lyžiarskemu vleku. Tieto naše spoločné aktivity 
sa týkajú iba zabezpečenia miest s trvalým býva-
ním občanov, teda netýkajú sa zabezpečenia prí-
stupu do záhradkárskych a drobnochovateľských 
osád. Pre tieto účely sme v mesiaci jún poskytli 
odfrézovaný materiál pri rekonštrukcii Muráňskej 
ul. Popisovaný stav tejto časti účelovej komuni-
kácie zodpovedá skutočnosti. Mesto SNV ako 
správca miestnych komunikácií má za povinnosť 
udržiavať technický stav veľkého množstva miest-
nych komunikácií. Prioritou pre výber lokality 
pre investície je okrem iných kritérií i výška 
dopravného zaťaženia komunikácie. Z tohto 
pohľadu komunikácia vedúca k lyžiarskemu 
vleku vo Ferčekovciach nie je v súčasnosti 
v rozpočte mesta na r. 2010.

Ing. jozef gonda, vedúci OVúPad, Msú

„občianske obrady máte v spišskej novej vsi 
hádam najkrajšie na slovensku, opätovne som 
sa o tom nedávno presvedčila spolu so stov-
kami ďalších hostí. má to len jednu chybu – ho-
rúčavu v obradnej miestnosti. pritom radnica 
vraj bola nie tak dávno rekonštruovaná.“

návštevníčka z popradu 

Máte pravdu, pri rekonštrukcii Radnice sa asi na to 
pozabudlo. Všetci, ktorí sa obradov zúčastňujeme, 
vieme, aký skleníkový efekt sa v obradnej miest-
nosti vytvára. Projekt účinnej vzduchotechniky 
a klimatizácie, vrátane reštauračných priestorov, 
sa nám doteraz nepodarilo realizovať z finančných 
dôvodov. Verím, že na budúci rok naň v rozpočte 
nájdeme prostriedky. Len tak pre zaujímavosť, 
podľa pôvodného projektu Radnice bola obradná 
sieň situovaná na opačnú – severnú stranu, 
škoda, že sa podľa neho stavba nerealizovala...
 Phdr. ján Volný, Phd., primátor mesta

„prečo ihriská a športové plochy zrekonštruo-
vané pri jednotlivých školských zariadeniach, 
financované z fondov eú a rozpočtu mesta, sú 
pre verejnosť uzamknuté a súkromné osoby 
ich môžu využívať len za finančný poplatok?... 
načo sú nám nové športoviská, ktoré sa využí-
vajú len na 50 %, pre koho sa tieto športoviská 
„šetria“?...“ tomáš benko, e-mail, 2. 8. 2010

Športoviská, ktoré sú súčasťou areálu školy a boli 
budované z mestských prostriedkov a finančných 
prostriedkov MŠ SR, sú dostupné všetkým, ktorí 
majú seriózny záujem o šport. Žiaľ, z dôvodu van-
dalizmu boli správcovia majetku nútení prijať také 
opatrenia, aby uchovali tento majetok pre po-
treby predovšetkým žiakov a ostatných športov-
cov. Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že 
riaditeľ školy nesie zodpovednosť za všetkých, 
ktorí sa v areáli nachádzajú. Preto musí mať pre-
hľad o tom, kto sa v objekte nachádza a čo tam 
robí. Preto odpoveď znie: Po dohode s riaditeľmi 
príslušných škôl môže využívať športovú plochu 
každý, kto má o športovú činnosť seriózny záu-
jem. Phdr. Ľubica Šefčíková, 

vedúca Školského úradu a OŠMaŠ Msú

„autá alebo deti? kto pomôže?! kto má v moci 
postarať sa o bezpečie detí na detských ihris-

kách? len rodičia? príďte sa pozrieť na detské 
ihrisko na tkáčskej ul., sídl. Západ. Je úplne 
zapratané deň čo deň autami. prečo? autá 
sú viac ako deti?... aj prejsť od činžiaku cez 
cestu na chodník je problém. a keď idú matky 
s kočiarmi, tak ešte väčší. autá sú naukladané 
blízko pri sebe aj pri prechodoch na chodník, 
preto musia ísť po ceste s kočiarom a možno aj 
s ďalším dieťaťom vedľa neho, pokým nenájdu 
dostatočne veľkú medzeru medzi autami, aby 
sa dostali bezpečne na chodník... Garáže via-
cerí majú, ale sa im nechce trošku viac prejsť 
peši. prečo tí vodiči nie sú nijako pokutovaní? 
ohrozujú predsa bezpečnosť chodcov a detí... 
čo tak urobiť kontroly aj na sídliskách, kde 
a ako sa parkuje? ak sú aj pre budúcnosť 
schválené nejaké projekty pre nové parkoviská, 
autá počkajú, veď majú zatiaľ kde stáť, hoci aj 
tam, kde vôbec nemajú byť. ale deti sa chcú 
hrať, je teplo, prázdniny, dovolenky - nemôžu 
si to bezpečne a s radosťou vychutnať? majú 
počkať, pokým najprv budú mať miesto majite-
lia áut? prosíme, pomôžte mamičkám s deťmi, 
aby sa nemuseli báť o svoje deti. neverím, že 
sú všetkým naozaj ľahostajné. Ďakujem.“ 

mamičky, sídl. Západ

Vážená pani, ďakujeme za upozornenie k prob-
lému na Tkáčskej ul. Problém sa určite, podobne 
ako na ostatných uliciach na sídliskách, nevyrieši 
len tým, že či už Policajný zbor SR alebo mestská 
polícia budú pokutovať vodičov, pretože parkova-
cích miest je skutočne málo. Z pohľadu policaj-
ného zboru sa však pokúsime urobiť všetko pre to, 
aby policajné hliadky usmerňovali a samozrejme 
v prípade potreby aj pokutovali nezodpovedných 
vodičov, ktorí neberú ohľad na najohrozenejšiu 
skupinu chodcov, zvlášť deti. Keďže nemôžeme 
byť stále iba na jednom mieste, chcel by som po-
žiadať o spoluprácu aj ostatných. V prípadoch, 
že vodič zastane na mieste, kde nemá, kde po-
rušuje pravidlá cestnej premávky, či už napr. aj 
na detskom ihrisku, prechode pre chodcov, 
všetci máme možnosť, hoci aj anonymne, uro-
biť oznámenie na číslo 158 alebo číslo mestskej 
polície 159. Po zistení vodiča bude postupované 
v zmysle zákona tak, aby mohla byť zjednaná po-
žadovaná náprava.

plk. jUdr. jaroslav dulík, 
riaditeľ OR PZ SR v SNV

„Je realizovaná výstavba baníckeho námestia 
naozaj prioritou mesta? nedalo sa za tie pe-
niaze urobiť niečo potrebnejšie?“ 

Júlia p., snv

Tento zámer sa ako jediný začal pripravovať 
už v predchádzajúcom období. Stáli sme pred 
možnosťami presadiť tento projekt a získať naň 
prostriedky, alebo od neho odstúpiť. Rozhodli 
sme sa pre prvú alternatívu a z eurofondov sme 
na jeho realizáciu získali 1,9 mil. € (57 miliónov 
Sk). Tieto prostriedky sú účelové a na iný projekt 
sa použiť nedajú. Vieme o mnohých oblastiach, 
kde by sme ešte vedeli veľmi účelne využiť eu-
rofondy, môžeme však reagovať len na aktuálne 
výzvy. 

Phdr. ján Volný, Phd., primátor mesta

listáReň
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V prekrásnom horskom prostredí roklín, planín a lesov Slo-
venského raja sa v sobotu 7. augusta uskutočnil XIII. roč-
ník Kvadratlonu - jedného z najoriginálnejších a najťažších 
pretekov na Slovensku. Tradične ho organizoval horolezecký 

oddiel James klub Spiš v spolupráci s Horskou službou na 
Slovensku. Zúčastnilo sa ho 30 pretekárov zo Slovenska 
a Českej republiky, z toho 2 ženy. 
Pretek, ako už jeho názov naznačuje, pozostáva zo štyroch 
disciplín - plávania naprieč priehradou Palcmanská Maša na 
Dedinkách - najstudenšou vodnou nádržou na Slovensku, 43 
km horského bicykla v teréne so štyrmi výšľapmi s celkovým 
prevýšením okolo 900 m, bežeckej časti  dlhej 19 km s 500 
m prevýšením a troch lezeckých ciest klasifikácie 4+/5/6 
stupňa UIAA. Svoje lezecké kvality potvrdil domáci horolezec 
dušan Leskovjanský z james klubu Spiš, ktorý trasy pre-
liezol za 3:33 minúty (najpomalší 23:45).
V celkovom hodnotení sa víťazom, po vyčerpávajúcich 4,5 
až 6,5 hodinách športového výkonu, stal Peter Paľa z TAT 
Martin pred Edom „Kurom“ Liptákom z HZS Vysoké 

Tatry a Petrom geburom 
z HK james dolný Kubín. 
Ženy Kristína Lapinová 
z TAT Martin skončila na 10. mieste a Petra Dvořáková z SK 
Moravec (ČR) na 22. mieste. 
Zaujímavosťou preteku bolo aj umožnenie štartu junior-
ského družstva ŠK Iglovia zo Sp. Novej Vsi, ktorí zložili 
štvorčlenné družstvo vo veku 13 - 16 rokov a tiež dvojčlenné 
družstvo generálneho sponzora Benesport.
Podrobnejšie výsledky a fotografie z priebehu preteku môžete 
nájsť na www.kvadratlon.szm.sk.
Poďakovanie patrí Správe NP Slovenský raj a Krajskému 
úradu ŽP, ktorí vyšli v ústrety organizátorom, všetkým po-
mocníkom na vode, v teréne i v cieli a taktiež sponzorom. 

M. H.

KVAdRATLON V SLOVENSKOM RAjI

OZNÁMENIE O čASE A MIESTE KONANIA REFERENdA
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 16 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov  
oznamuje, že:
1. Referendum sa vykoná v sobotu 18. septembra 2010 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania referenda v okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené miestnosti na hlasovanie pre oprávnených občanov podľa trvalého 

pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom 
v Spišskej Novej Vsi, na ulici

1. Požiarna zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, 
Hnilecká cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, 
Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, 
Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, 
Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská, 
Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská,   
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, 
Zemplínska

3. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15 - 38, Gaštanová, Kamenný obrázok, Lipová, 
Topoľová, Vyšný Hámor

4. gymnázium
Javorová 16

Agátová, Brezová 1 - 14, Dubová, Hájik, Javorová, 
Pod Tepličkou, Podskala, Sadová, Tepličská cesta

5. Spojená škola
Stojan 1

A. Mickiewicza, Borodáčova, Borovského, 
E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8,  F. Hečku, 
F. Urbánka, I. Stodolu, J. Bottu, Kalinčiaka, Kukučínova, 
Lesná, M. Gorkého, Malá, Obrancov mieru, Palárikova, 
Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Stojan, Tajovského, 
Tehelná, Za Hornádom

6. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku,  J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24, Komenského, 
Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

7. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
a 41, J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34, Krčméryho, 
P. Jilemnického, Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, Z. Nejedlého

8. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14, Trieda 1. mája 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom 
v Spišskej Novej Vsi, na ulici

9. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hurbanova, 
Hviezdoslavova 16 - 51,Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, 
Ing. Straku, J. Čajaka, J. Fabiniho, J. Fándlyho,  
J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12), Krížová, Letecká, Medza, Nábrežie Hornádu, 
Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, 
Pri Vyšnej Hati, S. Chalupku, Sládkovičova, Slobody, 
Stará cesta, Starosaská, Šestnástka, T. Vansovej, 
V. Nezvala, Vajanského, Za Šestnástkou, Záborského

10. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka,  Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 
1 - 5, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Ing. O. Kožucha, 
J. Hanulu, Konrádova, Mlynská, Rázusova, Rybárska, 
Škultétyho, Zábojského, Zvonárska

11. Hotelová akadémia
Radničné nám. 1

Radničné námestie, voliči s trvalým pobytom 
„Spišská Nová Ves“, Zimná

12. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Koceľova, Kollárova, 
Letná, Markušovská cesta, Mišíkova, Mudroňova, 
Puškinova, Rastislavova, Slovenská (rod. domy 1 - 57), 
Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, Štefánikovo 
námestie, Tolstého, Železničná

13. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Gorazdova, Harichovský chodník, 
Hviezdoslavova 1 - 15, J. Hollého, J. I. Bajzu,  
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, 
Levočská, Moravská, Narcisová, Nezábudková, 
Púpavová, Radlinského, Slovenská (bloky 44 - 56), 
Školská

14. ZŠ Hutnícka 
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
75, Hrnčiarska, Hutnícka, Kováčska, Zámočnícka

15. ZŠ Hutnícka 
Hutnícka 16

Kamenárska, Kolárska, Stolárska, Strojnícka, Tkáčska

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.
V Spišskej Novej Vsi 22. 7. 2010 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r., primátor mesta

MAjSTROVSTVÁ EURóPy NA SPIŠI

Na európskom šampionáte štartovalo 16 družstiev. 
V spišskonovoveskej športovej hale sa hrali každý deň 
4 zápasy. Majsterkami Európy do 18 rokov sa stali Ta-
lianky, hneď za nimi skončili Španielky a Francúzky. Slo-
venské hráčky sa umiestnili na 9. mieste. 
Organizátori a priaznivci basketbalu pripravili reprezen-

tačným družstvám z Európy výborné podmienky a úžasnú 
atmosféru. Počas zápasov slovenských reprezentantiek 
diváci v našej hale vytvorili fantastické domáce prostredie. 
Spišská Nová Ves opäť ukázala, že spoluorganizovať eu-
rópske súťaže dokáže na vysokej úrovni.

v. ivančík, foto: mape

Od 29. 7. do 8. 8. 2010 sa v Poprade a Spišskej Novej Vsi hrali Majstrovstvá Európy v basket-
bale hráčok do 18 rokov. 
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september 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

27. 8. - 30. 9. 2010  
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

metAmOrFÓZY  
bANÍCtVA NA spIŠI
v tvorbe neprofesionálnych výtvarníkov
Výstava realizovaná v rámci 3. stretnutia banských 
miest a obcí Slovenska.
 
10. 9. 2010 (piatok), Gelnica

LAUreÁtI  
tOLerANCIe 2010
5. ročník festivalu menšín a dialógov 
s osobnosťami regiónu o tolerancii medzi nami.

18. 9. 2010 (sobota)
Kino MIER Spišská Nová Ves

strUNObrANIe 
FOLkFÓrUm 
Regionálna súťaž hudobných skupín a sólistov.

24. 9. 2010 (piatok) 
Spišské osvetové stredisko Sp. Nová Ves 
FOtOImpresIe
Štefan kekely a mirko krajči
Vernisáž - výstava fotografií.
  
24. 9. 2010 (piatok) 
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

preVeNCIA A eLImINÁCIA 
INtOLerANCIe A NÁsILIA
Workshop - v spolupráci s Národným centrom  
pre rovnosť príležitostí.

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

Vážení rodičia, 
Centrum voľného času Adam so sídlom na Levočskej ulici 
č. 14 spolu so svojím pracoviskom na Hviezdoslavovej 
ulici č. 48 ponúka vašim deťom aj v novom školskom roku 
možnosť zapojiť sa do činnosti viac ako 70 krúžkov a klu-
bov. Naše zariadenie s viac ako 50-ročnou históriou 
a s tímom skúsených pracovníkov rado pripravilo na šk. 
rok 2010/2011 širokú paletu rôznych záujmových čin-
ností. Tradične najsilnejšie sú obsadené záujmové útvary 
so športovou činnosťou, najmä v oblasti loptových hier 
a cvičení na posilňovanie, získanie kondície a formova-
nie postavy. V ponuke sú aj iné športy, nevynímajúc at-
letiku alebo lukostreľbu. Medzi mladými ľuďmi je veľmi 
obľúbená záujmovo-umelecká činnosť. Nie všetci sú 
talentami pre umelecké školy a práve o tých sa dokážeme 
postarať v súboroch zameraných na spev, tanec, folklór, 
ba ako novinku pripravujeme aj exotické ponuky bra-
zílskych bojových umení či brušných tancov. Širokú 
paletu našej ponuky dopĺňajú činnosti v oblasti tvorivých 
dielní, zameraných na rozvíjanie manuálnych zručností. 
K tradičným modelárskym činnostiam pripájame dielne 
pre paličkovanie a práce s keramikou. Dôležitú súčasť 

našej práce tvorí i záujem o rodinu, najmä so zamera-
ním na život matky a dieťaťa, kde je možnosť zapojiť sa do 
týchto aktivít cez klub Hviezdička a jemu podobné krúžky. 
Špecialitou našej ponuky je výučba nemčiny pre všetky 
vekové i vedomostné kategórie s dôrazom na individuálny 
prístup, konverzácie a vyhľadávaná nemčina pre opatro-
vateľky. Nie zanedbateľnou je činnosť počítačových 
krúžkov, pričom s ohľadom na dopyt sme v tomto škol-
skom roku ako novinku pripravili kurz počítačovej grafiky. 
Pre deti je už od júna 2010 k dispozícii detské dopravné 
ihrisko a súčasťou našej činnosti je i množstvo športo-
vých, umeleckých a spoločenských akcií, ktoré uspora-
dúvame v spolupráci s Mestským úradom a Mestským 
kultúrnym centrom v Sp. Novej Vsi. 
Porozmýšľajte. Vaše deti sa môžu hrať aj na ulici či vyse-
dávať doma pri počítači. U nás máte istotu, že o vaše deti 
bude postarané na vysokej pedagogickej úrovni.

Mgr. titus Benko 
a kolektív pracovníkov cvč Adam

pozn: presný zoznam všetkých činností bude zverej-
nený v októbrovom ičku a od 6. septembra 2010 aj na 
videotexte tv reduta.

Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva
Poradňa zdravia
Ul. A. Mickiewicza 6
Spišská Nová Ves 

most
V mesiaci september bude prebiehať na Slovensku ďalší ročník 
informačno-edukačnej kampane Mesiac o srdcových témach (MOST), 
ktorá bude zameraná na závažnosť hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. 
Kampaň je organizovaná Slovenskou nadáciou srdca a Slovenskou kardiologickou 
spoločnosťou pod záštitou ministra zdravotníctva SR. Aktivity v rámci kampane 
vyvrcholia v deň srdca, ktorý je vyhlásený na 24. september 2010.
V Deň srdca bude Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Akadémiou vzdelávania 
Spišská Nová Ves poskytovať pre záujemcov v čase od 11.00 do 17.00 hod. 
v priestoroch Akadémie vzdelávania na Zimnej ul. 48 v SNV bezplatné merania 
cholesterolu, krvného tlaku, obsahu telesného tuku a antropometrických ukazovateľov 
(BMI a WHR indexy), ako aj odborné poradenstvo k ozdraveniu životného štýlu.
Všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o svojom zdraví a pozitívne 
zmeniť životný štýl, srdečne pozývame. Každý, kto absolvuje odber kapilárnej krvi 
a ostatné merania, dostane zdravotnú kartičku s uvedením kódu zdravého života.

KALENdÁRIUM 
OSOBNOSTí MESTA

septembeR
1. 9. 1800
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Samuel  
posewitz - 210. výročie
- inšpektor evanjelických škôl. 
Zomrel 16. 1. 1871 v Spišskej Novej Vsi.

17. 9. 1930
zomrel v Spišskej Novej Vsi Mikuláš Fischer 
- 80. výročie
- dlhoročný riaditeľ Evanjelického a. v. osem-
triedneho vyššieho gymnázia v Spišskej No-
vej Vsi.
Narodil sa 18. 12. 1855 v Prešove - 155. vý-
ročie.
Počas jeho vyše 30-ročného pôsobenia vo 
funkcii riaditeľa (od r. 1889) sa škola upevnila 
po stránke organizačnej i výchovno-vyučo-
vacej. Zaslúžil sa o prestavbu bývalej bu-
dovy gymnázia (dnes tzv. Trangousov dom)  
v r. 1898/1899. Podieľal sa na výstavbe vy-
sokohorských chát vo Vysokých Tatrách. Bol 
čestným predsedom spolku Karpathenve-
rein. Za svoju činnosť získal viacero vyzna-
menaní.

19. 9. 1780 
narodil sa v Spišských Vlachoch Ján daniel 
príhradný - 230. výročie
- podnikateľ, veľkoobchodník.
Zomrel 17. 6. 1848 v Spišskej Novej Vsi.

21. 9. 1805 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Michal klein 
- 205. výročie
- lekár.
Venoval sa boju proti cholere, brušnému 
týfusu a besnote. Zomrel 9. 4. 1877 v Ko-
márne.

28. 9. 1825 
zomrela v meste Bamberg v Nemecku  
Barbora krafftová - 185. výročie
- maliarka, autorka portrétov šľachtických ro-
dín.
Narodila sa 1. 4. 1764 v Spišskej Novej Vsi. 
Jej otec Ján Nepomuk Steiner bol dvorný ma-
liar. Vydala sa za známeho viedenského lekár-
nika Jozefa Krafftu. Žila a tvorila v Salzburgu, 
Spišskej Novej Vsi, Prahe a Bambergu. Ma-
ľovala portréty cisárov, šľachticov a bohatých 
mešťanov, výjavy s ľudovými motívmi, s otcom 
tvorila oltárne obrazy (na viacerých miestach 
v Rakúsku, Bavorsku, Prahe), je autorkou ná-
boženských výjavov i žánrových scén.

28. 9. 1900
zomrel v Spišskej Novej Vsi Július Gustáv 
Geyer - 110. výročie
- profesor, meteorológ.
Narodil sa 15. 9. 1928 v Bielsko-Bialej v Poľ-
sku. Absolvoval gymnázium v Kežmarku. Pô-
sobil ako vychovávateľ, učiteľ na viacerých 
miestach Slovenska. Ako profesor gymná-
zia (od r. 1871) viedol v Spišskej Novej Vsi 
vyše 20 rokov pravidelné meteorologické 
merania. Pozornosť venoval zoofenologic-
kým a pomologickým meraniam. Zaujímal 
sa o nízke teploty, ktoré nastali v Európe  
v r. 1888 a porovnával ich so stavom v spiš-
ských mestách. Pozoroval nočnú oblohu a za-
kresľoval súhvezdia.

pripravila: phdr. Ružena kormošová
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galÉRia 
UmelCov 

spiša 

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

výstav v mesiaci september 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• ZÁHrAdA UmENIA 

VýSTAVy 
yArO m. KUPČO - CESTy  
A ZASTAVENIA - výstava fotografií

do 19. 9. 2010
TrEFFPUNKT - SONdA  
dO SúČASNEJ mAľby
výstava predstavuje mladých umelcov mate-
Ja Fabiána, miCHala HriCa, evu mikulá-
šovú, patríCiu koYšovú, do 19. 9. 2010
JÁN POLOm - rEmINISCENCIE 
spomienková výstava pri príležitosti nedoži-
tých 105. narodenín autora zo zbierok Galérie 
umelcov spiša, do 30. 9. 2010
TAJOmNÁ KrÁSA POdZEmIA  
VO FOTOgrAFII mILOšA grEISELA  
výstava realizovaná pri príležitosti 3. stretnu-
tia banských miest a obcí slovenska,  

do 30. 9. 2010

mImOVýSTAVNÁ ČINNOSť 
tvorivá dielňa spojená s prehliadkou výstavy 
„Ján polom - reminiscencie“
AKVArELy JÁNA POLOmA 
tvorivé maľovanie spišskej krajiny technikou 
akvarel, určené pre deti mš a Zš.

dNI EUrÓPSKEHO KULTúrNEHO 
dEdIČSTVA 2010
11. 9. 2010 (sobota) 17.00 - 22.00 hod. 
večeRnÁ pReHliAdkA
- prehliadka stálych expozícií a aktuálnych 
výstav
- tvorivá dielňa zameraná na netradičné tech-
niky:
dotYkY S Hlinou - tvorivé stretnutie so 
súčasným spišským sochárom ottom korko-
šom
SlniečkovÁ čipkA - niťové kreácie
- hudobný program AlBRecHtovo  
kvARteto (bratislava)
- občerstvenie: predaj bagiet a sladkostí
 
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.
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Info - tel. č. 053/442 37 57, www.muzeumspisa.com

dni európskeho kultúrneho dedičstva 
v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi 

a jeho pobočkách

Pokračovanie v cykle prednášok k výstave 
Planéta, na ktorej žijeme

21. 9. 2010 o 16.00 hod. 
v priestoroch Múzea Spiša, 

Letná 50, Sp. Nová Ves

iRáN - kRaJiNa koNtRastov
Lektor: RNDr. Slavomír Daniel, 

geofyzik, KORAL, s. r. o. Spišská Nová Ves

tvoRivá Dielňa  
oNDReJa FRaNkoviČa

Ukážka výroby erbov z kovových vlákien a prehliadka  
138 erbov na výstave Slovensko na Spiši.

14. 9. 2010 od 9.00 do 16.00 hod. 
v Múzeu Spiša, 

Letná 50, Spišská Nová Ves

Kaštieľ a letohrádok dardanely v Markušovciach
Koncert v rámci festivalu 

aRs aNtiqa eURopae iN via 
gotHiCa 2010

26. 9. 2010 o 18.00 hod.

Národopisné Múzeum Smižany

tvoRivÉ DielNe v RámCi 
vÝstavY ZlatÉ RUkY  

vii. RoČNík
20. 9. - 24. 9. 2010

vÝstavY 

do 30. 12. 2010
planéta, na ktorej žijeme 

- expozičné priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Komplexná názorná prezentácia dejov v atmosfére, 

hydrosfére, litosfére a biosfére, vo vzájomných 
súvislostiach. 

do 31. 10. 2010
baníci tvoria 

- výstavné priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Výstava je venovaná 3. stretnutiu banských miest a obcí 

Slovenska a 15. ročníku Trhu ľudových remesiel.

do 30. 9. 2010
slovensko na spiši 

- nádvorie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Autorská výstava Ondreja Frankoviča z Iliašoviec -  

138 mestských erbov Slovenska.

do 31. 12. 2010
tvoríme, vyrábame, 

vystavujeme, predvádzame 
- foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Výstava dokumentuje 15 ročníkov  
Trhu ľudových remesiel v našom meste.

do 30. 9. 2010
absolventská výstava žiakov výtvarného 

odboru ZUš v spišskej Novej vsi 
- foyer letohrádku 

Dardanely v Markušovciach
Prezentácia výtvarných záverečných prác žiakov  

I. a II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ.

do 15. 10. 2010
Zlaté ruky vii. ročník 

- výstavné priestory Národopisného múzea v Smižanoch
Výstava ručných prác.

do 30. 9. 2010
veľké cicavce spiša 

- výstavné priestory Národopisného múzea v Smižanoch
Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už zblízka 

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

septembeR 2010

Nedávno sme si pripomenuli vzácne životné jubileum pražského rodáka akad. maliara 
Zděnka jeřábka (3. 8. 1930), ktorý významnou mierou prispel ku kvalite vý-
tvarného vzdelávania v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval Akadémiu výtvarných umení 
v Prahe (1951 - 1963). Po ukončení štúdia sa venoval tvorbe ilustrácií odborných 
publikácií, detskej literatúry, návrhom plagátov, výtvarnej tvorbe pre televíziu, voľnej 
grafike a maľbe.
V Spišskej Novej Vsi pôsobil od roku 1963 ako pedagóg odborných výtvarných pred-
metov na Strednej priemyselnej škole drevárskej. V roku 1965 bol výtvarníkom v Et-
nografickom múzeu v Martine. V roku 1966 sa vrátil späť na Spiš, vyučoval naďalej 
na SPŠD a Učňovskej škole. Neskôr svoje odborné vedomosti odovzdával aj žiakom 
Základnej umeleckej školy v Sp. Novej Vsi. Zděnek Jeřábek vedel u žiakov, ktorí mali 
možnosť absolvovať jeho výtvarné vzdelávanie, vzbudiť záujem nielen o výtvarné ume-
nie, učil ich láske k prírode, ľuďom, zvieratám, našim dejinám a osobnostiam. Po príchode do Spišskej Novej Vsi 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ho inšpirovala okolitá príroda. Vytvoril cyklus malieb, ktoré prezentoval 
spolu s grafickou tvorbou na výstave vo Múzeu Spiša. 
Vážime si vzdelávací a kultúrny prínos Zděnka Jeřábka pre naše mesto. Pri príležitosti jeho životného jubilea  
80-tych narodenín s vďakou a úctou ďakujú za jeho vzácne rady do života a výtvarné usmernenie všetci, ktorí mali 
možnosť spoznať jeho životnú filozofiu a výtvarný názor. 
Srdečne blahoželáme, Zděnko, a prajeme veľa zdravia a ešte mnoho osobných stretnutí.

paeddr. Jozef Joppa

žIVOTNé jUBILEUM 
AKAd. MALIARA ZdĚNKA jEŘÁBKA
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Sobota 11. 9. o 10.00 hod.

ANgLICKý KLUb bATOLIAT  
- úVOdNÁ HOdINA
Záujemcov o anglický klub batoliat 
pozývame na úvodnú informatívnu 
hodinu. klub je určený pre deti od  
2 rokov. výučba anglického jazyka bude 
prebiehať hravou formou pod vedením 
skúsenej lektorky márie klimovej.
kde: Herňa mC Dietka
informácie: 0904 887 239

pondelok 13. 9. o 10.00 hod.

5. 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 pomoci 
podpornej skupiny. mamičkám 
s bábätkom bude zvlášť venovaná 
téma „ako zabezpečiť správne 
prisatie novorodenca“. (od septembra 
budú stretnutia organizované iba 
v dopoludňajších hodinách.)
príďte včas, s kočiarom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripravený 
darček - kufrík prenatal box.
kde: Herňa mC Dietka
poplatok: 2 € (pre poistencov všZp, a. s., 
zľava 20 % - poplatok: 1,60 €)

štvrtok 30. 9. o 16.30 hod.

OTVOrENIE HErNE  
mC dIETKA  
V šK. rOKU 2010/2011

otvorenie herne spojené  
s občerstvením a dielničkami pre deti. 
pozývame všetkých rodičov a deti, 
aktívnych členov, sympatizantov 
a fanúšikov.
informácie: 0905 938 774
vstup voľný!

STÁLA  
PrOgrAmOVÁ  
PONUKA
HErŇA mC dIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
otvoRenie: 30. 9. 2010
návštevníkov prosíme,  
aby si so sebou  
doniesli prezuvky!

PONUKA  
SLUŽIEb
OrgANIZOVANIE  
NArOdENINOVýCH OSLÁV  
- SObOTA, NEdEľA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
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  
poradkyňa Hanka ogurčáková,  
tel.: 0903 740 739, volať môžete  
od 19.00 do 20.00 hod.

kRíŽovka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. septembra na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v októbrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. románskeho kalicha, 2. založil základinu. Výhercom sa stáva 
František SOLÁK, st., zo Spišskej Novej Vsi, ktorý získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

pasta spojka hrad ponížili polia

chyba

šetri!

1. tajnička

zrazu
sídlo v Indii

ozdravoval

včasná

kinosála náter aký

okoval

kuriéri krik strednica

preš

yterbium

vznášal sa tlačila

Autor: 
František 
Cvengroš

elektr. 
výboj

srbské 
mužské 
meno

český 
hokej. 
tréner

pomôcky: 
Arp, rider, 

Svozil

hudobná 
spona, 
svorka

  otec   
(dom.)

odborne 
skúmam

majúci tvar 
oválu

mesto 
na Spiši

dezin-
fekčný 
prost-
riedok

inches per 
second

druh 
kužeľo-
sečky

zmyselne 
založený 
človek

idúca 
zo severu

okopávaj, 
po česky

poľské 
mesto

plúž

nerast zo 
skup. 

nikelínu

ovlhčí
odmerná 
sklená 
rúrka

obra-
zovka, 

po rusky

chorobo-
plodná 
baktéria

strom 
Slovanov

vodič, 
po angl.

vánok 
(bás.)

talian. 
astronóm

Organ. 
spoj. nár.

akoby, 
takmer

bona fide osamo-
tená

horské   
chodníky   
pre zver

našitý pruh 
ako 

ozdoba

ťažobný 
podiel 
dreva

franc. 
zakladateľ 
dadaizmu

newton-
meter-

sekunda
náš spi-
sovateľ

1. časť 
2. tajničky

malá 
Natália

bezpeč-
nosť

2. časť 
2. tajničky

absolútny 
(skr.)

Hurá do školy!
Je iste mnoho budúcich žiačikov, žiakov i študentov, ktorí smútia za dvoma mesiacmi prázdnin, ktoré ubehli ako voda, ale je iste viac tých, ktorí sa tešia na stretnutie so svojimi 
spolužiakmi i učiteľmi, aby sa s nimi podelili o zážitky z prázdnin. Predovšetkým sa však tešia na nové vedomosti a znalosti, (1. tajnička). Pred začatím nového školského roka 
vám týmto chceme pripomenúť, koľko inštitúcií je zainteresovaných do výchovy našich mladých spoluobčanov. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves sú 2 det-
ské jasle, 14 materských škôl, 7 základných škôl, 1 základná umelecká škola a 1 centrum voľného času. Okrem toho je tu ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Špeciálna základná škola, 
ktorých zriaďovateľom nie je mesto. V meste ďalej pôsobí 8 stredných škôl a jazyková škola, ktorých zriaďovateľom je VÚC KSK. Pôsobí tu aj (2. tajnička) Štefana Mišíka, 
ktoré patrí pod Biskupstvo Sp. Podhradie. Na úrovni vysokého školstva na území mesta pôsobia detašované pracoviská Univerzity M. Bela v B. Bystrici, Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, Trnavskej univerzity v Trnave, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a konzultačné stredisko Žilinskej univerzity.

PrOgrAm mATErSKéHO CENTrA dIETKA - člen únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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V KINE mIEr PLATIA KULTúrNE 
POUKAZy dO 15. 11. 2010!!!

FILmOVý KLUb mKC
vážení priaznivci dobrého filmu! od septem-
bra do decembra 2010 bude prebiehať vo 
filmovom klube prehliadka najlepších filmov, 
ktoré boli natočené za posledných 100 ro-
kov. tieto budú označené pred filmom zna-
kom PrOJEKT 100.
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý platí celý rok 2010 na celom Sloven-
sku, stojí 3,00 € a na každý klubový film 
máte zľavu. vstup pre neklubistov je neob-
medzený, ale za drahšie vstupné. tešíme sa 
na stretnutie s vami každý piatok pri dobrom 
filme v kine MieR.

31. 8. - 1. 9. utorok, streda o 19.00, 
vst.: 2,00 €

ŽeNY v pokUšeNí
štyridsiatnička Helena, uznávaná odborníčka 
na manželské problémy, jedného dňa zisťuje, 
že sa dostala do situácie, aké rieši so svojimi 
pacientmi. komédia, čr, 118 min., mp-12.

FilmovÝ klUb
3. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

Cesta
Cesta je dobrodružný a hororový príbeh, rov-
nako ako príbeh o láske medzi otcom a synom. 
Dráma, usa, 113 min., mp-15, titulky.

4. - 6. 9. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 2,00 €
legeNDa o lietaJúCom CYpRiáNovi

Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil 
v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich 
vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, 
tajomný mních Cyprián. Historická dobrodružná 
dráma, sr, pl, 108 min., mp-15.

FilmovÝ klUb
10. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

RoZCHoD
suzanne je štyridsiatnička, žena lekára, matka 
dvoch detí. Jej nudný spôsob života ju ničí. 
rozhodne se vrátiť ku svojej pôvodnej práci  

fyzioterapeutky. Fr, 2009, české titulky, 85 
min., mp-18.

10. 9. piatok o 17.00, 
11. a 13. 9. sob. a pon. o 19.00, vst.: 2,30 €, 
13. 9. pondelok zľava vst.: 2,00 € 

let‘s DaNCe 3
luke, tanečník telom aj dušou, žije spolu s ka-
mošmi, tanečníkmi zo svojej skupiny v dome 
na okraji mesta a spoločne pripravujú tanečné 
predstavenie, aké tu ešte nebolo! usa, tanečno- 
romantický, 108 min., české titulky, mp-12.

RoZpRávka - sloveNskÝ DabiNg
11. a 13. 9. sobota, pondelok o 17.00, 
vst.: 2,00 €
maČkY a psY: pomsta kittY galoRe

kitty Galore v snahe ovládnuť celý svet zosno-
vala diabolský plán, ktorý má dostať do pekla 
nielen jej psích nepriateľov, ale aj jej niekdaj-
šie mačacie spojenkyne. animovaná komédia, 
85 min.

14. - 16. 9. utorok, streda, štvrtok o 19.00, 
vst.: 2,00 €

poČiatok
Dom Cobb je skúsený zlodej, absolútne naj-
lepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné 
tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia počas 
snenia, kedy je myseľ najzraniteľnejšia. usa, 
mysteriózny, sci-fi, thriller, slovenské titulky,  
142 min., mp-12.

15. - 19. 9. streda, štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa o 17.00, vst.: 2,00 €

pomsta CHlpáČov
skvelá rodinná komédia plná neodolateľných 
gagov vás naučí, že pokúšať sa bojovať proti 
matke prírode je vopred prehratá bitka. usa, 
český dabing, 82 min., mp-12.

FilmovÝ klUb - pRoJekt 100
17. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

HaRolD a maUDe
milostný príbeh dvadsaťročného Harolda, po-
sadnutého smrťou a skoro osemdesiatročnej 
maude, vychutnávajúcej si život plnými dúš-
kami. usa, 1971, 92 min., titulky.

18. - 20. 9. sobota, nedeľa, pondelok 

o 19.00, vst.: 2,20 €
pReDátoRi

elitného žoldniera roycea unesú na neznáme 
miesto tak, ako aj ďalších zdanlivo náhodne vy-
braných jedincov, aby sa stali živou korisťou pre 
novú rasu predátorov. sci-fi/akčný horor, usa, 
106 min., slovenské titulky, mp-15.

kalo ČaNgalo 2010 
RÓmskY FilmovÝ Festival 

maRtiNa slivkU
21. – 23. 9. 2010

vstupné na každý film: 1,00 €
realizované s finančnou podporou úradu vlády 
sr a s finančnou podporou ministerstva kultúry 
sr (projekt košice 2013 – európske hlavné mesto 
kultúry) a v spolupráci s mkC spišská nová ves.

21. 9. utorok o 19.00
Dom obeseNCa

naliehavé a zasvätené umelecké svedectvo 
o farbistom a bizarnom svete a zúfalom živote 
juhoslovanských rómov. réžia: emir kusturica 
(Juhoslávia). české titulky, r. 1989, 142 min.

22. 9. streda o 19.00
RUŽovÉ sNY

s chápavým pohľadom a láskavým humorom 
vytvorený príbeh mladého dedinského poštára 
Jakuba a jeho lásky Jolanky, žijúcej v cigánskej 
osade na okraji dediny. réžia: Dušan Hanák 
(sr). slovenská verzia, r. 1976, 85 min.
 
23. 9. štvrtok o 19.00

sUD pRaCHU
v 12 príbehoch videných očami mladého taxi-
kára sledujeme zástupcov rôznych generácií 
a rozdielnych sociálnych a kultúrnych skupín. 
réžia: Goran paskaljevič (Juhoslávia/macedón-
sko/turecko). titulky, r. 1998, 100 min.

FilmovÝ klUb - pRoJekt 100
24. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

ZmlUva s vRaHom
Henri boulanger po pätnástich rokoch odda-
ných služieb v kanceláriách kráľovských vodární 

v londýne dostane hodinovú výpoveď. po dvoch 
nevydarených pokusoch o samovraždu si najme 
zabijaka, aby ukončil jeho život, ktorý pre neho 
stratil zmysel. Fínsko/švédsko/Francúzsko/
veľká británia/srn, 1990, titulky, 80 min.

24. 9. piatok o 17.00, 
25. - 27. 9. sob. - pon. o 19.00, vst.: 2,30 €, 
27. 9. pondelok zľava vst.: 2,10 € 

salt
evelyn saltová je agentkou Cia, ktorú ruský 
špión označí za spiacu agentku a obviní ju, 
že chce počas oficiálnej návštevy usa za-
biť ruského prezidenta. akčný thriller, usa,  
84 min., slovenské titulky, mp-12.

RoZpRávka - sloveNskÝ DabiNg
25. - 26. 9. sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

sHRek iv - ZvoNeC a koNieC
vo štvrtom diele shreka nás čaká omnoho drs-
nejšia Fiona, obtlstlý kocúr v čižmách a omnoho 
zmätenejší oslík. a kráľovstvo Za siedmimi ho-
rami hore nohami. usa, 92 min.

FilmovÝ klUb
1. 10. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

polNoČNÝ boZk
najlepší americký nezávislý film za posledné 
roky. romantická komédia o hľadaní toho pra-
vého. 90 min., české titulky.

2. - 4. 10. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 2,00 €

kaJíNek
kriminálny thriller inšpirovaný príbehom Jiřího 
kajínka, ktorý je považovaný za prvého nájom-
ného vraha v českej republike. česká repub-
lika, 2010, krimi dráma, 107 min., mp-15.

pripravujeme: toY StoRY 2, SeXY 40, 
čARodeJov učeŇ, MonGolSko

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

mkC kiNo mieR

kiNo baNík

1. 9. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
posleDNÝ vláDCa vetRa

vzduch, voda, zem, oheň. štyri národy spo-
jené osudom, keď ohnivý národ všetkým 
ostatným vyhlási vojnu. statočný bojovník 
aang (noah ringer) zistí, že je posledným 
avatarom schopným ovládať všetky štyri 
elementy. usa, 2010, dobrodružné fantasy,  
103 min., mp-15, st, tatrafilm.

1. - 2. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
NeCH voJDe 
teN pRavÝ

temný a strašidelný horor, ktorý má vynika-
júcu atmosféru a inteligentne sofistikovanú 
a zároveň presvedčivú zápletku. švédsko, 
2008, horor, 114 min., mp-12, čt, asFk.

3. - 6. 9. o 17.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 6. 9. vst.: 1,80 € 

Dostaň Ho tam!
Hudobný biznis sa bohužiaľ rúca a podľa 
toho vyzerá dusná porada jedného vydava-
teľstva, na ktorej sa márne hľadajú nápady 
na jeho resuscitáciu. až istý aaron Green 
vyrukuje s nápadom. usa, 2010, komédia,  
109 min., mp-15, st, tatrafilm.

3. - 6. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
kiCk-ass

kick-ass je adrenalínovou jazdou, v ktorej 
sú cynizmus, drzosť a provokácia na prvom 
mieste. Film vznikol podľa rovnomenného 
komiksu, ktorý sa vo svete stal bestsellerom. 

usa/veľká británia, 2010, akčný, 106 min., 
mp-15, čt, magicbox.

7. - 9. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
púštNY kvet

Film vznikol podľa rovnomennej autobiografic-
kej knihy autorky Waris Dirie, ktorá do svojich 
13 rokov vyrastala v somálsku a po svojom 
úteku do londýna sa stala jednou z najzná-
mejších svetových topmodeliek. veľká bri-
tánia/nemecko/rakúsko, 2009, životopisná 
dráma, 124 min., mp-12, čt, Continental.

10. - 13. 9. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 13. 9. vst.: 1,70 €

sHRek: ZvoNeC a koNieC
namiesto toho, aby shrek desil dedinčanov, 
otrávený im dnes rozdáva autogramy. pretože 
mu je smutno za časmi, keď býval skutoč-
ným netvorom, podpíše zmluvu s prefíkaným 
predavačom ilúzií rumpelstiltskinom. usa, 
2010, animovaná komédia, 92 min., mp, slo-
venský dabing, tatrafilm.

10. - 13. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
mamas & papas

štyri príbehy tvoria mozaiku osudov niekoľ-
kých manželských či partnerských dvojíc, 
ktoré v určitom zlomovom bode života riešia 
otázky chceného, nechceného, vytúženého 
alebo zmárneného rodičovstva. česká re-
publika, 2010, dráma, 110 min., mp-12, Con-
tinental.
14. - 16. 9. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €

Zatiaľ spolU, Zatiaľ NaŽive
mladá žena z malomesta si vyrazí na rande 
naslepo a počas nasledujúcich dní sa jej ži-
vot obráti hore nohami. Jej partnerom je to-
tiž sympatický, ale trochu tajomný cudzinec, 
ktorý vykazuje všetky znaky superšpióna, 
„nadupaného“ všemožnými znalosťami a bo-
jovými umeniami. usa, 2010, akčná komédia,  
110 min., mp-12, st, tatrafilm.

17. - 19. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
a-team

štyria hlavní hrdinovia filmu bývali kedysi vy-
soko kvalifikovaní a rešpektovaní členovia 
elitnej armádnej jednotky. to však platilo len 
dovtedy, kým neboli nasadení do super tajnej 
misie, ktorá ich mala dostať za mreže. usa, 
2010, akčná komédia, 118 min., mp-12, st, 
tatrafilm.

20. - 22. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
kaJíNek

kriminálny thriller inšpirovaný príbehom Jiřího 
kajínka, ktorý je považovaný za prvého ná-
jomného vraha v českej republike. česká re-
publika, 2010, krimi dráma, 107 min., mp-15, 
palacepictures.

23. - 27. 9. o 17.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 23. 9. hráme aj o 19.00 hod.

toY stoRY 3: pRíbeH HRaČiek
andy vyrástol, chystá sa na vysokú školu 
a Woody s buzzom a ostatnými hračkami sa 
obávajú o svoju budúcnosť. ostanú spolu? 

Dostanú ešte šancu urobiť radosť deťom? 
usa, 2010, animovaná rodinná komédia,  
103 min., mp, slovenský dabing, saturn.

24. - 27. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
vRaHúNi

spencer je taký normálny tajný nájomný za-
bijak, ktorý pracuje pre vládu. Jen je krásna 
počítačová expertka a práve sa spamätáva 
z bolestného rozchodu. akčná komédia, 
ktorá neodolateľným spôsobom potvrdzuje 
známe pravidlo, že protiklady sa priťa-
hujú. usa, 2010, akčná komédia, 100 min.,  
mp-15, čt, palacepictures.

28. - 30. 9. o 19.00 hod., vst.: 2,10 €
salt

evelyn saltová je agentkou Cia, ktorú ruský 
špión označí za spiacu agentku a obviní ju, 
že chce počas oficiálnej návštevy usa zabiť 
ruského prezidenta. usa, 2010, akčný thriller, 
100 min., mp-12, st, itafilm.

pripravujeme na október:
predátori – akčné sci-fi, dospeláci – ko-
média, kung Fu kyborg – akčná komédia,  
let‘s dance 3 – tanečný romantický film, 
listy pre Júliu – romantická dráma, Bez 
súcitu – krimi thriller, karate kid – rodinný 
dobrodružný film, Wall Street: peniaze 
nikdy nespia – dráma

Bližšie informácie na 
www.dksnv.sk
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Zmena výpožičnej doby:
počas školského roka bude 
Spišská knižnica otvorená:
pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.
sobota od 9.00 do 11.45 hod.
streda - 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

Thomas brEZINA: Nový začiatok. voľné pokra-
čovanie úspešného románu mačacie dievča prináša 
dramaticky a citlivo vyrozprávaný príbeh, napínavý 
až do posledného riadka. skutočne sa striasla svo-
jich prenasledovateľov?
blue bALLIETT: Záhada strateného obrazu. 
Hrdinovia knihy si vytvorili svoj vlastný kód. Zažili pri 
tom neuveriteľné dobrodružstvo. napínavý, vzrušu-
júci príbeh plný prekvapivých zvratov až do úplného 
konca. 
Kristin EArHArT: Skvelá Sisi. na veľkú jablkovú 
farmu prichádza nový poník. každý sa chce o ňom 
dozvedieť viac. nájde si nových kamarátov a zažije 
s nimi veľa dobrodružstiev.
Francesca SImON: grázlik gabo a ničivý ča-
sostroj. Gabo zostrojil v rodičovskej obývačke 
ničivý časostroj, a tak so všetkými opäť pekne za-
točí. 

PrE dOSPELýCH - beletria

Sandra brOWN: špinavá hra. bývalá hviezda 
amerického futbalu Griff burkett vychádza z väze-
nia. stane sa však obeťou rafinovaného plánu a do-
stáva sa do ťažkého podozrenia.
Carlos ruiz ZAFÓN: Anjelská hra. mladý spiso-
vateľ David martin rozpráva svoj životný príbeh. ma-
gickou kulisou je barcelona v rokoch 1900 - 1930. 
v románe stretávame viaceré postavy z románu tieň 
vetra.
Joy FIELdINg: Zátišie. keď sa majiteľka úspeš-
nej firmy preberie po nehode z kómy, pochopí, že ľu-
dia, ktorým dôverovala, nie sú takí, ako si myslela.
daniel SILVA: Zabijak sa vracia. bývalý agent 
Cia zistí, že na amerického veľvyslanca sa chystá 
atentát a znovu čelí nebezpečnému zabijakovi.

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra

guido KNOPP: Zajatci. spomienky zajatcov, ktorí 
prežili, nesú v sebe dramatické a smutné trauma-
tické a tragické skúsenosti. 
Viktor SUVOrOV: Kontrola. Hlavná hrdinka nas- 
ťa, prezývaná ohnivica, prežíva svoju mladosť v ob-
dobí stalinovej vlády, kedy akékoľvek dianie i súk-
romné životy podliehajú prísnej kontrole...
marian gUČÍK: Cestovný ruch, hotelierstvo, 
pohostinstvo. rozvoj cestovného ruchu zvy-
šuje potrebu nielen poznania, ale rastú aj nároky 
na zjednotenie terminológie v tejto oblasti. slovník 
sprostredkúva vyše 1 000 hesiel, ktoré sú popri slo-
venskej verzii uvedené aj v troch svetových jazy-
koch: angličtine, francúzštine a nemčine.
Juraj bOrOVSKý: Cestovný ruch: trendy 
a perspektívy. publikácia rozoberá význam tohto 
odvetvia pre ekonomiku štátu a rozvoj regiónov, 
charakterizuje vplyv cestovného ruchu na konku-
rencieschopnosť a podrobne sa venuje jednotlivým 
podobám cestovného ruchu.

5. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 
Bratia Grimmovci: 
„SNEHULiENKa a SEDEm trPaSLÍKov“
10. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

miro GavraN: „vŠEtKo o ŽENÁcH“
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej 
druhej. M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

12. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

v. macEK - J. PraŽmÁri: „o DorotKE“
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny fantázie. 

17. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

B. S. timrava: „KrÁSa KrÁS“
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy 
v láske i v rodine. 

19. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

miro KaSPrzyK: „o zÁzraČNEJ KrHLiČKE“
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
zaujať a vykynožiť z nej kvety. Či sa im to podarí a ako súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne 
- to sa dozviete v našom príbehu. 

24. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 €

miro GavraN: „vŠEtKo o mUŽocH“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske 
lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. 

28. 9. (utorok) o 10.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 
divadelné predstavenie pre dôchodcov mesta Spišská Nová Ves

a. N. oStrovSKiJ: „BaNKrot“
Slávna klasická ruská komédia A. N. Ostrovského je síce zasadená do kupeckého prostredia 19. storočia cár-
skeho Ruska, ale svojím dramatickým príbehom, situáciami a postavami nepôsobí ako niečo dávno minulé, 
naopak, ako nám všetkým dôverne známe. Mladých dravcov, ktorí sa pachtia za bohatstvom aj cez mŕtvoly a ne-
rešpektujú žiadne morálne zásady, je aj dnes neúrekom. Bravúrne komediálne situácie a precízne vykreslené 
charaktery Ostrovského postáv sú zárukou kvalitného divadelného zážitku.

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

Divadelný krúžok „Náš dom“ 
pri občianskom združení Zpmp 

v spišskej Novej vsi 
vás pozýva na premiéru dramatizácie rozprávky

pamoDaJ šŤastia, 
laviČka

Autor predlohy: Milan Rúfus
dramatizácia: Elena Bakošová

Hudba: Belo Felix 
Scénografia: Iveta Liptáková 

Výprava: Marta Regecová, Anna Kopťárová 
Réžia: Iveta Liptáková

kDe? dom Matice slovenskej, 
Zimná 68 v Spišskej Novej Vsi 
keDY? 17. september 2010

o koľkeJ? o 17.00 hod.
Tento projekt sa uskutoční vďaka programu 

Kultúra bez bariér Nadácie Orange. 

miestny odbor matice slovenskej 
v spišskej Novej vsi

pozýva na stretnutie s poéziou

sama  
boHDaNa  
HRoboňa

pri príležitosti 190. výročia  
jeho narodenia

dňa 27. 9. 2010 o 15.30 hod.  
v spišskej knižnici.

Realizované v spolupráci 
so Spišskou knižnicou 

a Divadelným súborom Hviezdoslav.
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Pripravujeme:
13. 10. 2010 (streda) o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty

VÁCLAV NECKÁŘ A sKupiNA BACiLY
Koncert českej hudobnej legendy.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/44 632 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/44 287 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186

9. 9. 2010 (štvrtok) o 18.00 hod., Evanjelický kostol SNV

MATTiAs EisENBERG/NEMECKo
j. S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, grešák
Vstupné: dospelí - 3 €; deti - 2 €

10. - 12. 9. 2010 (piatok - nedeľa), podjazd na Levoču 

GRAFFiTi spiŠ 2010
III. ročník festivalu graffiti za účasti špičkových autorov, podporený Ministerstvom kultúry SR.

12. 9. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., Kino mier
dan goggin

MNÍŠKY - MiLioNÁRKY 2
Bláznivá muzikálová komédia.
účinkujú: Gizka Oňová, Veronika Kozáková - Hatala, Marta Potančoková, Juraj Bednarič, 
Helga Kovalovská a ďalší. 
Vstupné: predpredaj - 10 €; v deň akcie - 12 €

21. 9. 2010 - 23. 9. 2010 (utorok - štvrtok), Kino mier

KALo ČANGALo 2010
Rómsky filmový festival Martina Slivku (viď. str. 13).

XV. MEdziNÁRodNý hudoBNý FEsTiVAL  
MusiCA NoBiLis

26. september - 2. október 2010

10. 9. 2010 (piatok) o 17.00 hod.
Kino pre verejnosť 
- detské predstavenie, vstupné: 2 € 

AkO sI VYCVIčIť 
drAkA

Animovaný, rodinný film, 98 min., 
USA, 2010, MP.

10. 9. 2010 (piatok) o 19.00 hod.
Kino pre verejnosť, vstupné: 2 € 

ŽeNY V pOkUŠeNÍ 
ČR, 2010, 118 min.

25. 9. 2010 (sobota) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD

seNIOr dIsCOpÁrtY
Vstupné: 2 €

29. 9. 2010 (streda) o 19.00 hod.
Smižany, Kultúrny dom

XV. medZINÁrOdNý 
hUdObNý FestIVAL

mUsICA NObILIs
ANDREA DUDÁŠOVÁ, soprán (SR)
MICHAELA MOTLOCHOVÁ, tanec (SR)
PACORA TRIO (SR)
Stano Palúch, husle 
Marcel Comendant, cimbal
Róbert Ragan, kontrabas
Vstupné: 2 €

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj 

vstupeniek: OKC Smižany, 
Kultúrny dom Smižany, 

Tatranská 80, tel. č.: 053/429 89 39, 
0908 982 722

www.smizany.sk

september 2010

kRst poNíkov 
sHetlaNDskÝCH
22. septembra 2010 (streda) 

o 10.00 hod.

Mesto Poprad - Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves - Mesto Spišské Vlachy 

Obec Smižany - Mestské kultúrne stredisko 
Spišské Podhradie - Mestské kultúrne 

stredisko Kežmarok 
v spolupráci s občianskym združením 

Musica nobilis za podpory Ministerstva kultúry SR

nedeľa, 26. september 2010 o 17.00 hod.
poprad, divadelná sála domu kultúry
 ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA (SR)
 LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent (ČR)
 ADAM MITAL, violončelo (Švajčiarsko)
 
pondelok, 27. september 2010 o 19.00 hod.
Spišské vlachy, Malý katolícky kostol
 BRATISLAVSKÉ SLÁČIKOVÉ KVARTETO (SR)
 Marián Hrubý, I. husle
 Radomír Cikatricis, II. husle
 Martin Mierny, viola
 Csaba Rácz, violončelo 

utorok, 28. september 2010 o 19.00 hod.
Spišská kapitula, katedrála sv. Martina
 ANDREA DUDÁŠOVÁ, soprán (SR)
 MIKULÁŠ DURANKA, trúbka (SR)
 MAREK VRÁBEL, organ (SR) 

Streda, 29. september 2010 o 19.00 hod.
Smižany, kultúrny dom
 ANDREA DUDÁŠOVÁ, soprán (SR)
 MICHAELA MOTLOCHOVÁ, tanec (SR)
 PACORA TRIO (SR)
 Stano Palúch, husle 
 Marcel Comendant, cimbal
 Róbert Ragan, kontrabas

štvrtok, 30. september 2010 o 19.00 hod.
kežmarok, Bazilika sv. kríža 
 SOLAMENTE NATURALI (SR) 
 MILOŠ VALENT, umelecký vedúci/husle (SR)

piatok, 1. október 2010 o 19.00 hod.
Spišská nová ves, koncertná sieň Reduty
 QUASARS ENSEMBLE (SR)
 IVAN BUFFA, dirigent (SR)
 J. S. Bach, S. Rachmaninov, F. Kreisler/I. Buffa, 
 G. B. Locatelli/I. Buffa, S. Prokofiev, Gardel, 
 J. Brahms, G. Bizet

Sobota, 2. október 2010 o 18.00 hod.
Markušovce, letohrádok dardanely
 SOLAMENTE NATURALI (SR) 
 MILOŠ VALENT, umelecký vedúci/husle (SR)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
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HasiČstvo: Deti zo Základného kolektívu Ideál- 
nej mládežníckej aktivity - Požiarnický krúžok pri 
ZŠ Hutnícka dlhodobo dosahujú vynikajúce výsled-
ky v tomto športe v rámci SR i v zahraničí. Mladí 
hasiči 10. 7. v Turčianskych Tepliciach suverénne 
vyhrali po tretíkrát za sebou Republikové kolo hry 
mladých hasičov „Plameň“ a obhájili titul majstrov 
SR. Na víťazstve sa podieľali Diana Krempaská, 
Samuel Kubinský, Dalibor Gonda, Adrián Majko, 
Marián Rerko, Ema Liptáková, Vladimír Bolf, Viktor 
Gonda, Matej Špalda, Róbert Hradiský, Boris Stre-
la a tréneri Jozef Strela a Ľubomír Majko. Úspech 
by sa však nedal dosiahnuť bez širšej členskej zá-
kladne, tréningov sa zúčastňovalo viac ako 20 detí. 
Na budúci rok čaká mladých hasičov reprezentácia 
na Medzinárodnej olympiáde hasičov v Slovinsku. 
Keďže zopár chlapcov z víťazného družstva sa jej 
zúčastniť nemôže z dôvodu prekročenia veku, v me-
siaci september sa budú na ihrisku ZŠ Hutnícka 
hľadať noví adepti na reprezentačný dres. Vítané 
sú všetky deti vo veku 10 - 14 r. Tréning začína 
6. 9. 2010 o 16.00 hod. Tréningy budú prebiehať 
v pondelky, stredy a piatky v areáli ihriska ZŠ.
stReľba: 17. - 18. 7. Lukáš daniel zo SNV, 
študent Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 
reprezentoval na Akademických majstrovstvách 
SR. V kategóriách vzduchová pištoľ 60 aj rých-
lostná pištoľ 2 x 30 získal fantastické prvenstvo 
a stal sa akademickým majstrom SR pre tento 
rok. V rýchlostnej pištoli zaznamenal úspech aj 
ďalší Spišskonovovešťan, Ján Benko z Rušňového 
depa SNV, ktorý získal pekné 3. miesto. Lukáša 
v septembri čakajú Akademické majstrovstvá sve-
ta vo Wroclawi, držíme mu palce! Obom strelcom 
blahoželáme.
štaFetovÝ beH: Občianske združenie Novo-
veská Huta usporiadalo 14. 8. podujatie pre obča-
nov Spišskej Novej Vsi pod názvom 2. ročník Štafe-
tového behu Novoveskou Hutou. Zvíťazilo družstvo 
BK Cyklosun Plus v zložení Renáta Fedorová, Peter 
Hus, Ondrej Kozák, Jaroslav Tekely a Ján Dominik 
časom 29:57 min. pred Mladými z Novoveskej Huty 
a Červenými strelami Novoveská Huta. Úsek v dĺžke 
1 km zabehol najrýchlejšie „Mladý“ Peter Böttcher 
v čase 3:23 min., úsek v dĺžke 2,2 km najrýchlejšie 
absolvoval za 7:48 min. Peter Hus.
maRatÓN: 14. 8. sa 207 bežkýň a bežcov posta-
vilo na štart 27. ročníka Rajeckého maratónu. Tento 
maratón v Rajci absolvovala aj dvojica z nášho mes-
ta. Medzi ženami ako 12. v poradí dobehla Eva Ha-
talová - 4:09 hod. Július Smolár časom 4:20 hod. 
obsadil 10. miesto medzi pánmi nad 60 rokov.
teNis: 14. - 16. 8. zorganizoval na našich teni-
sových dvorcoch Tenisový klub SNV prestížne Me-
dzinárodné majstrovstvá Slovenska seniorov pod 
názvom Slovak Open 2010. Turnaja zaradeného do 
kalendára ITF sa zúčastnilo 90 tenistov zo Sloven-
ska, Nemecka, Poľska, Česka a Maďarska. Za TK 
SNV v súťaži jednotlivcov súťažili Peter Vidiš (45+), 
Miroslav Kačenga (45+), Rudolf Hanisko (55+), 
Dušan Hanes (60+), vo štvorhre Ladislav Mačupa 
(60+) a Dušan Hanes (60+). Najväčší úspech za TK 
SNV dosiahol vo štvorhre Miroslav Kačenga spolu 
s Petrom Jančiarom z Banskej Bystrice, keď sa pre-
bojovali až do finále.
seNioRi: 17. - 19. 8. sa vo Svidníku konal XIII. 
ročník Celoslovenského turistického zrazu a špor-
tových hier seniorov. V súťaži osemčlenných druž-
stiev v päťboji náš kraj reprezentovali aj členky 
z našej Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska Mgr. J. Prochotská a M. Kováčová. Ko-
šický kraj získal v hrách 3. miesto.

V eufórii majstrovstiev sveta vo futbale v Južnej Afrike sa 
rozbehli ligové súťaže aj na Slovensku. Hráči „A“ mužstva 
FK SNV začali II. ligu úspešne. 
Výsledky zápasov:
• 1. kolo (31. 7.): FK SNV - TJ Baník Ružiná  3 : 1
• 2. kolo (7. 7.): ŽP Šport Podbrezová - FK SNV  0 : 2
• 3. kolo (14. 8.): FK SNV - ŠK Odeva Lipany  1 : 0
• 4. kolo (21. 8.): FK SNV - Dukla B. Bystrica  3 : 1
V „A“ mužstve došlo k zmenám na trénerskom poste, ako 
aj v kádri hráčov.
Po dlhých rokoch starší (SD) a mladší (MD) dorastenci 
hrajú I. ligu. Sen niekoľkých futbalových generácií sa 
splnil. Prvé stretnutie hrali Spišiaci v Nitre.
Výsledky zápasov - 1. kolo (7. 8.):
•SD: FC Nitra, a. s. - FK SNV 1 : 0
•MD: FC Nitra, a. s. - FK SNV 5 : 0

Starší dorastenci SNV potvrdili, že sa dá hrať s každým 
súperom. Tréner Vladimír janík k zápasu v Nitre pove-
dal: „Chlapci hrali veľmi disciplinovane a zodpovedne. 
akcie domácich končili pred našou šestnástkou. mali 
sme šancu na výhru, ale za stavu 0 : 0 sme nepremenili 
pokutový kop. v 91. minúte sme inkasovali nešťastný 
gól.“
V utorok 10. 8. hrali naši starší dorastenci prvé prvoligové 
stretnutie na domácom trávniku (na snímke). Bol to svia-
tok futbalu v našom meste! Za potlesku 500 divákov na-
stúpili proti rovesníkom z Dunajskej Stredy. Bolo to ťažké 
stretnutie, ktoré Spišiaci hlavne za hru v 2. polčase za-
slúžene vyhrali.
Výsledky zápasov - Sd:
• 2. kolo (10. 8.): FK SNV  

- FK DAC 1904 Dunaj. Streda 3 : 1
• 3. kolo (14. 8.): MFK Dubnica n/V, a. s.  

- FK SNV 3 : 0
• 4. kolo (21. 8.): FK SNV  

- MŠK Tesla Stropkov, s. r. o. 2 : 1
Výsledky zápasov - Md: 
• 2. kolo (10. 8.): FK SNV  

- FK DAC 1904 Dunaj. Streda 0 : 1
• 3. kolo (14. 8.): MFK Dubnica n/V, a. s.  

- FK SNV 7 : 1
• 4. kolo (21. 8.): FK SNV  

- MŠK Tesla Stropkov, s. r. o. 2 : 0
Štart futbalistov FK SNV do nového ročníka bol úspešný. 
Len tak ďalej! v. ivančík, foto: mape

FUTBAL: LEN TAK ĎALEj
úspešný vstup hráčov Futbalového klubu Spišská Nová Ves do novej sezóny.

Samozrejme, že sa na tomto vrcholovom podujatí zú-
častnili aj jazdci zo Spiša. Najviac sa darilo Marošovi  
Kuchárovi (foto), ktorý v kategórii mladých jazdcov 
obsadil výborné druhé a s druhým koníkom aj štvrté 
miesto. Okrem toho svojimi najlepšími jazdami v kategó-
rii družstiev prispel ku štvrtému miestu. Družstvo Spiša 
okrem neho tvorili Zdeno Kuchár a Peter Mackovjak. 
Vynikajúci úspech dosiahli aj juniorky v zložení Svetlana 
Kočíková, Radka Kureková a Lea Kovalčíková, ktoré 
v silnej konkurencii družstiev juniorov obsadili pekné 
druhé miesto. Úspech je o to výraznejší, že len druž-
stvo JK Slávia štartovalo ako oddielové, ostatné boli  
regionálne alebo oblastné.  
Skúsenosti na tomto špičkovom podujatí zbierala aj Vero-
nika Hanáková a v kategórii detí mladučká Saška Rehá-
neková z JK Mackovjak SNV.
O dva týždne neskôr sa v rámci medzinárodných prete-
kov grand Prix CSIO konalo finále celoročnej súťaže  
AEgON mladých jazdcov a juniorov. Víťazstvo si od-
niesol Maroš Kuchár. Svetlana Kočíková sa umiestnila 

na dekorovanom 5. mieste, obaja z JK Slávia.
Peknými výkonmi sa počas sezóny v tejto súťaži prezen-
tovali aj Lea Kovalčíková, Radka Kureková a Veronika  
Hanáková z JK Slávie SNV. Jak

NA MEdZINÁROdNýCH MAjSTROVSTVÁCH 
SLOVENSKA SA jAZdCI jK SLÁVIA SNV 
URčITE NESTRATILI
V dňoch 22. - 25. 7. 2010 sa v prekrásnom jazdeckom areáli v Pezinku uskutočnili Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní vo všetkých kategóriách.

Jazdecké preteky „o cenu spiša“ 
v spišskej Novej vsi

Výbor Jazdeckého klubu Slávia Spišská Nová Ves pozýva všetkých nadšencov 
jazdeckého športu do jazdeckého areálu pri Ferčekovciach

dňa 18. 9. 2010 (sobota) o 10.00 hod.
Vyvrcholenie pretekov bude v popoludňajších hodinách.

Tešíme sa na vašu účasť. výbor Jk slávia snv
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špoRt

www.stez.skspráva telovýchovných zariadení sp. Nová vessteZ
letNÉ kúpalisko t.: 053/416 63 62
V prípade priaznivého počasia otvorené od 9.00 do 19.00 hod. do 5. 9. 2010.

veReJNÉ koRČUľovaNie
 5. 9. nedeľa 18.00 - 19.30
12. 9. nedeľa 18.00 - 19.30
19. 9. nedeľa 18.00 - 19.30
26. 9. nedeľa 18.00 - 19.30

ZimNÝ štaDiÓN t.: 053/446 10 86 
11. 9. sobota 14.00 Snv - košice, juniori
12. 9. nedeľa 10.30 Snv - Žilina, juniori
15. 9. streda 14.00 Snv - poprad, dorast
15. 9. streda 17.00 Snv - Martin, juniori
17. 9. piatok 17.00 Snv - Michalovce, 1. liga 
18. 9. sobota 14.00 Snv - trenčín, dorast
19. 9. nedeľa 10.30 Snv - Skalica, dorast
21. 9. utorok 17.00 Snv - dolný kubín, 1. liga
25. 9. sobota 14.00 Snv - Slovan Bratislava, juniori
26. 9. nedeľa 10.30 Snv - nitra, juniori
28. 9. utorok 17.00 Snv - Michalovce, 1. liga 

kolkáReň t.: 053/446 33 65 
Sobota 11. 9. 10.00 Svit - podbrezová „c“, 1. liga muži východ
nedeľa 26. 9. 10.00 tatran - Sučany, dorastenecká liga východ
Sobota 25. 9. 10.00 Svit - Fiľakovo, 1. liga muži východ
Sobota 25. 9. 14.00 tatran - Modranka, extraliga muži

kRYtá plaváReň t.: 053/416 63 53
Prevádzková doba krytej plavárne

ranné plávanie školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

 4. 9. sobota 10.00 a 13.15 Snv - trenčín, Sd/Md, 1. liga
 5. 9. nedeľa  9.00 a 10.45 Snv - lipany, MŽ
 5. 9. nedeľa 10.30 Snv - tatran prešov juniori, 2. liga
12. 9. nedeľa 10.00 a 12.00 Snv - lipany, SŽ
18. 9. sobota 11.00 a 13.15 Snv - Bardejov, Sd/Md, 1. liga
18. 9. sobota 15.00 Snv - Humenné, 2. liga
19. 9. nedeľa  9.00 a 10.45 Snv - vranov, MŽ
26. 9. nedeľa 10.00 a 12.00 Snv - Snina, SŽ

FUtbalovÝ štaDiÓN t.: 053/416 63 35
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 

špoRtová Hala t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
Basketbalový turnaj mužov, Memoriál vladimíra Jasenčáka - 5. ročník

3. 9. piatok 17.00 Bk prostějov - Zastal Zielona Góra
3. 9. piatok 19.00 Slávnostné otvorenie turnaja

3. 9. piatok 20.00 Bk 04 Ac lB Spišská nová ves - Xion dukes 
klosterneuburg

4. 9. sobota 16.00 Xion dukes klosterneuburg - Bk prostějov

4. 9. sobota 18.30 Zastal Zielona Góra - Bk 04 Ac lB Spišská nová 
ves

5. 9. nedeľa 11.00 Zastal Zielona Góra - Xion dukes klosterneuburg
5. 9. nedeľa 13.30 Bk 04 Ac lB Spišská nová ves - Bk prostějov
5. 9. nedeľa 15.00 Slávnostné ukončenie turnaja

18. 9. sobota 9.00 - 21.00 volejbalový turnaj extraligových družstiev žien
Godolo a nyiregyháza - Maďarská republika, 
Žiar nad Hronom, nitra, Žilina a Spišská nová ves19. 9. nedeľa 9.00 - 16.00

29. 9. nedeľa 18.00 Bk 04 Ac lB Snv - levice, basketbal extraliga muži

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

CeRagem - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
Ceragem v prevádzke počas otvorenia sauny.

piatok 13.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
Streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

saUNa t.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MuŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
Streda 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 MuŽi
štvrtok 14.00 - 20.00 MuŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
piatok 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 MuŽi

Sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MuŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
MuŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MuŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
MuŽi

sauna od 26. 9. do 3. 10. 2010 zatvorená z dôvodu prevádzania sanitačných prác.

paRNá saUNa
Otvorená počas prevádzky krytej plavárne:

pondelok 15.00 - 20.00
utorok 13.30 - 20.00
Streda 13.30 - 20.00
štvrtok 13.30 - 20.00
piatok 13.30 - 20.00
Sobota  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
nedeľa  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00

cenník krytá plaváreň: celodenný vstup 
dospelí: 2,20 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤp a ZŤp-S 1,50 € 

predposledné kolo 
sloveNskÉHo skateboaRDovÉHo poHáRa

a finále 
steReo/kZN skate seRies 2010

18. septembra 2010 (sobota) od 12.00 hod., Skatepark Spišská Nová Ves
Všetkých srdečne pozývame na jedinú tohtoročnú skateboardovú akciu 

v Spišskej Novej Vsi!
V sobotu 18. 9. 2010 sa u nás uskutoční najväčší skateboardový závod 
doposiaľ, na ktorom budete mať možnosť vidieť slovenskú skateboardovú 
špičku - Slovenský skateboardový pohár a najväčšie mladé talenty - Skate Series. 
Súťažiaci budú súťažiť o 700 € v hotovosti a vecné ceny od sponzorov. Počas akcie 
naživo vystúpia hudobné kapely. Neváhajte a príďte sa pozrieť do skateparku!

Cykloklub Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves organizuje

DNi CYklistikY Na spiši, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. a 12. 9. 2010.

Časovka do vrchu: 11. 9. 2010 (sobota) 14.00 - 17.30 hod. 
na úseku cesty Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík.

Žiadame motoristov o zvýšenú pozornosť.
Časovka na okruhu letná a Zimná ulica: 12. 9. 2010 (nedeľa) 8.00 - 13.30 hod.

Komunikácie budú v uvedenom čase pre premávku motorových vozidiel uzatvorené.
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spoloČeNská kRoNika

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. nič nebude také, aké 
bolo predtým.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou a prabab-
kou Margitou PETROVSKOU, ktorá nás 13. 6. 2010 navždy opustila  
vo veku nedožitých 85 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále budeš 
s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, speváckemu 
zboru „Baník“ a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 21. 7. 2010 s man-
želom, ockom, dedkom a pradedkom jánom PUSTAIOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ZPOZ pri MsÚ v SNV 
za dôstojnú rozlúčku. Veľkú vďačnosť vyjadrujeme kolektívu RZP, od-
deleniu neurológie a ARO NsP v SNV - zvlášť primárovi MUDr. Zele-
nému za jeho ľudský prístup.
S láskou a úctou manželka Hanka, syn Janík s rodinou a dcéra Zuzka 
s rodinou.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 21. 7. 2010 rozlúčiť s mojím manželom, otcom, starým otcom 
Františkom CHOVANCOM, ktorý nás opustil vo veku 60 rokov.
Za starostlivosť ďakujeme MUDr. G. Uhrinovej z interného oddelenia 
NsP v SNV. Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manželka Anna, synovia Radoslav a František s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina

odišli od nás navždy, no v našich srdciach 
a spomienkach stále žijú.
Dňa 21. 8. 2010 uplynulo 25 rokov, čo nás náhle 
opustila naša mamička, babička a sestra Mária 
gALdONOVÁ a dňa 28. 2. 2010 uplynulo 11 ro-
kov, čo nás opustil aj náš tatko a dedko jozef 
gALdON.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 

s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
rod. Ferencova, Galdonova a Bajtošova

Dni, týždne, mesiace akosi bez citu plynú okolo nás. sú to dva 
roky... Ťažké je bez teba žiť, Barborka. bolesť v srdci trvá, smútok 
je v mysli spoločník. aj keď vieme, určite si tam hore želáš, aby sme 
netrúchlili a znovu radostne žili. nedá sa, veď umrela si tak hroznou 
smrťou. tak, ako si statočne žila svoj krátky život, tak si statočne, 
hrdinsky aj umrela. Jedinou útechou je, že veríme, že smrťou sa 
život nekončí. nie si vo svete viditeľnom, v srdci Ťa však stále no-
síme, dovidenia barborka.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
Dňa 25. 8. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša mama 
a stará mama Helena SERVÁTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
dcéry Milka a Marta s rodinami a syn Jozef

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva. odišiel si od nás 
navždy, no v našich srdciach stále žiješ.
Dňa 4. 9. 2010 si pripomenieme 15. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka Štefana HRICA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Eva, dcéra Anna s rodi-
nou, syn Peter s rodinou.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na 
ktoré denne spomíname. čo nám bolo drahé, 
osud nám vzal, ostali len spomienky a v srd-
ciach veľký žiaľ.
Dňa 6. 9. 2010 uplynie rok, čo nás neočaká-
vane vo veku 74 rokov navždy opustila naša 
drahá manželka, mamička a babička Hedviga  
KONEčNíKOVÁ, rod. Gajdošová.

S láskou a úctou spomína manžel Martin, syn Martin s rodinou, dcéry 
Jana a Oľga s rodinami.
Dňa 30. 9. 2010 si pripomenieme 16. výročie od chvíle, keď nás po 
tragickej nehode nečakane opustil náš milovaný Anton HORÁčEK.
S úctou a láskou spomína manželka Oľga a deti.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
Hviezdy ti už prestali svietiť, slnečné lúče Ťa prestali hriať, ale tí, 
ktorí Ťa mali radi, nezabudnú a neprestanú na teba spomínať.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie hlavne ZPOZ pri MsÚ 
- Mgr. I. Tomajkovej, Ing. P. Königovi a Baníckemu cechu v Rudňa-
noch pod vedením p. Blišťana, za dôstojnú rozlúčku s naším drahým 
dedkom, pradedkom, priateľom a známym Ľudovítom ŠTRAUCHOM 
dňa 29. 7. 2010, ktorý nás náhle opustil dňa 25. 7. 2010 vo veku 
nedožitých 78 rokov.
Zároveň chceme poďakovať celej rodine, všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Ďaku-
jeme aj Pohrebným službám S. Badzíková.
vnučka Ivana s manželom Štefanom a pravnúčatá Tomáš a Simona

Život sa prinavrátiť nedá, no spomienky na teba v nás stále žijú.
Dňa 19. 8. 2002 nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, dedko 
a príbuzný Viliam KOLÁRčIK. Aj po ôsmich rokoch odlúčenia Ťa stále 
spomínajú a držia v kútiku svojho srdca Tvoji najbližší.
manželka Mária, syn Miroslav s rodinou, dcéry Milada a Silvia s ro-
dinami

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

barbara Janošková 1923
Jozef petrek 1924
Jozef slavkovský 1925
karol vojtkovský 1925

anna kieferová 1932
Ľudovít štrauch 1932
terézia vaľková 1933
leopold šmelko 1935

Ján pustai 1936
pavol argaláš 1942
eva antašová 1943
anna vozárová 1943

František Chovanec 1949
igor ivan 1950
rnDr. michal Džavan 1951
Ján kaščák 1953

mária Horváthová 1956
Gejza Holub 1959
romana Gabčová 1979

V júLI NÁS NAVždy OPUSTILI

VITAjTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé jUBILEÁ V júLI OSLÁVILI
93 rokov
Jakub Frankovič

92 rokov
aurélia székelyová

90 rokov
viera vyšná

85 rokov
anna pacáková

Helena Jacková

80 rokov
mária Weiserová

Gizela Hutková

anna vodžáková

Július Znak

božena Gribčíková

katarína buzáková

štefan pollák 

75 rokov
Cyril Hanzely

mária Džubáková

milan matfiak

rozália Zákutná

Gabriela ilašenková

anna smolejová

mária ratkošová

viliam koch

magda Hronovská

Jozef ovšonka

Justína kežmarská

irena kotlárová

ladislav krempaský

mária liptáková

Helena melegová

Hedviga rybárová

70 rokov
anna štefániková

viliam vretenár

eva Chochlíková

pavol Findura

mária kapallová

mária bolčáková

ladislav novotný

anna kováčová

margita votrubová

matilda Zajacová

Gizela Cipkalová

andrej Zrubec

Zoja slivová

eliška ištvaniková

slavomír morávek

tamara čujová

lukáš šarga

Jakub Dobrovský

šimon Jozefčík

bruno uhrin

Ľuboš vincze

Dezider Dužda

michal Jurčík

radoslava Holubová

ema papcúnová

tatiana varšová

laura Dúbravská

mária polláková

pavol peteja

karolína Dohodová

soňa marciová

alex uhliar

marián balog

matúš Žipaj

simona vojtaneková
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odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
Dňa 5. 9. 2010 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila drahá manželka, 
mamka, babka Emília ONdREjčíKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou manžel Stanislav, dcéry Jarka a Zdenka s rodi-
nami.

boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo na-
vždy. odišla si od nás do neznáma, ale v našich srdciach ostaneš 
stále milovaná.
Dňa 8. 9. 2010 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka a prababka pani Katarína HOLOTŇÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
synovia s rodinami

Dňa 8. 9. 2010 si so žiaľom v srdci a slzami v očiach pripomíname 
1. výročie úmrtia našej dobrej manželky, mamky a babky gabriely 
LOPUŠEKOVEj.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami. Ďakujeme.
manžel, synovia a dcéra s rodinou

Života kniha zavrela sa. písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej 
zlatým písmom hlása, že čestne život dožil. nech jeho telo v rod-
nej hrude v pokojnom spánku odpočíva. v pamäti našej žiariť bude 
pamiatka jeho stále živá.
Dňa 6. 9. 2010 uplynie 5 rokov od smrti manžela, otca a dedka  
jozefa MAŠLÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú a láskavú spo-
mienku.
S úctou a láskou ďakuje smútiaca rodina.

ako tichučko žil, tak aj odišiel.
Dňa 25. 8. 2010 uplynulo 21 rokov od úmrtia nášho drahého otca  
Františka KOPAŇU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti s rodinami.

Dňa 18. 9. 2010 si pripomenieme 1. výročie úmrtia mojej milovanej 
manželky, našej starostlivej mamičky, milujúcej babky, sestry, švagri-
nej a tety daniely RyCHTARčíKOVEj.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
manžel Karol, syn Ján, dcéra Daniela, vnuk Oliver, ostatná smútiaca 
rodina, príbuzní a priatelia

Z lásky len kyticu kvetov ti môžeme dať, na tvoju lásku a dobrotu 
spomínať. 
Dňa 22. 9. 2010 si pripomenieme 2. výročie úmrtia milovanej mamky 
a babky Márie KySEĽOVEj.
S láskou spomína celá rodina.

Z tohto sveta odišiel si, no neodchádzaš z našich sŕdc, otec 
náš...
Dňa 30. 9. 2010 uplynie smutných 10 rokov od smrti nášho dra-
hého otca, manžela, brata, svokra, dedka, švagra a dobrého človeka  
jozefa ŠPIRKU.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie mu vyprosujú man-
želka, synovia Marian, Jozef s rodinou, Radoslav s manželkou, sestra 
Katka a švagriné Žofia, Mária a Jana s rodinami.

spoloČeNská kRoNika

odišla od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále žije.
Dňa 22. 9. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamka, babka 
a prababka Sidónia MONTŠKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou syn Štefan a dcéra Valéria s rodinou.

Podľa platnej legislatívy SR možno na Slovensku uzavrieť manželstvo cirkevne, 
pred orgánom registrovanej cirkvi alebo civilne, pred orgánom obce alebo mest-
skej časti, ktorý vedie matriku. Civilné manželstvá sa v Spišskej Novej Vsi uzatvárajú 
v Radnici mesta, v obradnej miestnosti, ale môžu sa uzatvárať i mimo tohto urče-
ného priestoru, podľa požiadaviek snúbencov a zváženia Mesta Spišská Nová Ves. 
V takomto prípade je mestom určený poplatok a sobáš sa musí konať mimo sobotu, 
napr. v piatok.
Sobášne dni v Spišskej Novej Vsi, za ktoré sa neplatí poplatok, sú určené na pia-
tok a sobotu. Za ostané dni, ak sa počas nich snúbenci rozhodnú sobášiť, zaplatia 
určený poplatok.

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

CHySTÁTE SVAdBU?

Dňa 13. septembra 2010 
uplynie 10 rokov, čo od nás 
odišiel do večnosti celoži-
votný člen divadelného 
súboru Hviezdoslav, jed-
na z legiend slovenského 
ochotníckeho divadla.
Narodil sa v roku 1922 
a vyrastal v Moštenici ne-
ďaleko Banskej Bystrice. 
Vyštudoval Fakultu hospo-
dárskych vied v Prahe a sú-
časne i učiteľské vzdelanie 
pre ekonomické školy. 

Jeho meno je nerozlučne späté s rozvojom ochotníc-
keho divadla v Spišskej Novej Vsi i na Slovensku. Od 
roku 1942 až do svojej smrti bol hercom a režisé-
rom súboru. Dlhé roky bol i predsedom samosprávy 
súboru a zaslúžil sa o založenie a rozvoj Združenia 
divadelných ochotníkov Slovenska na okresnej, 
krajskej i celoslovenskej úrovni, kde všade pôsobil 

ako čelný funkcionár.
Občianskym zamestnaním bol pedagógom, ale mimo 
práce vášnivým rybárom i športovcom volejbalistom, 
no hlavne divadelníkom. Za 57 rokov pôsobenia v na-
šom súbore účinkoval v 52 hrách, v 8 filmoch, 
režíroval 19 hier a desiatky ďalších progra-
mov. Odborné kruhy ho za umelecký prínos ocenili  
16 hereckými cenami. Bol i držiteľom Ceny mesta 
Spišská Nová Ves. Množstvo cien, diplomov, čest-
ných odznakov a medailí bolo samozrejmým a priro-
dzeným ocenením jeho hereckej tvorby. V kontexte 
slovenského ochotníckeho divadla predstavoval výni-
močný a ojedinelý fenomén. Poslednou hrou, v ktorej 
účinkoval ešte v apríli roku 2000, už ako ťažko chorý, 
bola Stará dobrá kapela (J. Hubač).
Medzi nami Hviezdoslavovcami bol protagonistom - 
prvým hercom, na javisku mimoriadne sústredeným, 
pedantným a disciplinovaným spoluhráčom, no pre-
dovšetkým dobrým človekom. Nemal rád pretvárku, 
dvíhanie nosa po prvých úspechoch, povrchnosť, laj-
dáctvo - všetko to negatívne, čo ťahá herca do prie-

mernosti a neskôr do zabudnutia. Bojoval stále o prvé 
miesta, o uznanie pre súbor a pre seba, ale zbraňami 
čestnými - svojím talentom a usilovnosťou.
Všetkým nám Hviezdoslavovcom stále veľmi, veľmi 
chýba!
Snažíme sa držať jeho posledných veršovaniek na tra-
dičnom, pre neho poslednom, gulášovom posedení 
v roku 1999: 

„Chráňte si čistotu a mrav ochotníka,
hľadajte človeka a nie protivníka,

spievajte si znelku sólove či v páre:
- my sme stare aj mlade perecare.“

Aj keď ho už medzi nami niet, jeho práca a odkaz je 
pre všetkých Hviezdoslavovcov - súčasných i budú-
cich - zaväzujúci: Pracovať do úmoru na svojom seba-
zdokonaľovaní, neuspokojovať sa s priemerom, siahať 
po métach najvyšších, oddať sa plne javisku a svojim 
verným divákom.

Za všetkých Hviezdoslavovcov spomína 
peter könig, predseda dS Hviezdoslav. 

Spomienka na divadelnú legendu - Ing. Ladislava Roštára

ladislav roštár 
- v úlohe tótha, 
inscenácia tóthovci 
(i. Örkény)

Mesto Spišská Nová Ves ponúka záujemcom sobášne termíny 10. 10. 2010 a 20. 10. 2010 bezplatne.
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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

25. 9. 2010

 KLUb ZdrAVIA
Cesta k životnej harmónii

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

 14. 9. 2010
moderné potraviny 

a civilizačné choroby
Mgr. Libor Votoček

KdE: Školská 22, Spišská Nová Ves
pri Daňovom úrade v SNV 

KEdy: vždy v utorok o 17.30 hod.
Vstup voľný!

Kluby zdravia na Slovensku organizuje 
občianske združenie Život a zdravie.

KONTAKT: 0903 518 328
www.klubyzdravia.sk

Kde sme stratili krídla?
Prednášajúci: Mgr. Libor Votoček

KEdy: o 18.00 hod.

10. 9. (piatok) 
Na počiatku bola informácia

11. 9. (sobota)
7 divov stvorenia

12. 9. (nedeľa)
inteligencia alebo vývoj? 

porovnanie stvoriteľskej a evol. teórie                                                                                        

13. 9. (pondelok)
existuje boh?

Dotkni sa neba 2
KEdy: o 17.30 hod.  

22. 9. (streda)
Dôvera: Dôveruj mi  

29. 9. (streda)
Nádej v beznádejnom svete

KdE: Školská 22 - pri Daňovom úrade 
v Spišskej Novej Vsi

Organizuje: OZ Maranatha v spolupráci 
s Cirkvou adventistov s. d.
Kontakt: 0903 518 328, 

www.odhaltesvetbiblie.sk
Vstup voľný.

Pobočka Spišská Nová Ves v spolupráci s Prešovskou univerzitou 
v Prešove otvára v školskom roku 2010/2011 nový ročník Univerzity 
tretieho veku. Prihlásiť sa môžete do 1. 10. 2010 v Akadémii vzdelávania 
pobočka Spišská Nová Ves, Zimná 48,  
tel. kontakt: 053/44 21 980, e-mail: av1@stonline.sk.

akadémia vzdelávania ponúka:
• jazykové kurzy - kupónovú zľavu vo výške 10 % pre držiteľov kariet  
 ISIC zapojených do jazykových kurzov - anglický, nemecký, taliansky  
 a španielsky jazyk,
• jazykové skúšky - Európske jazykové certifikáty,  
 uznané ako náhrada maturitnej skúšky.
V prípade záujmu navštívte našu pobočku. 

pre viac informácií: 
Akadémia vzdelávania, Zimná 48, Spišská Nová Ves
Telefón: 053/442 19 80, e-mail: av1@stonline.sk

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 na 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: 9. septembra 2010 (štvrtok)  
od 15.00 do 17.00 hod.

Kde? Základná škola Komenského 2,  
Sp. Nová Ves, č. dverí 142

alebo telefonicky  
na tel. č.: 0903 734 539 

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
30. 8. - 5. 9. 2010

Hornád, Hviezdoslavova 24, 
053/441 18 36

6. 9. - 12. 9. 2010
Blaumont, Jánskeho 1,

053/419 91 80

13. 9. - 19. 9. 2010
Harmónia, Zimná 55,

053/441 16 37

20. 9. - 26. 9. 2010
Farmácia, Fabíniho 15,

053/442 15 60

27. 9. - 3. 10. 2010
Slávka, Chrapčiakova 1,

053/416 61 22

jAZyKOVÁ ŠKOLA, jAVOROVÁ 16, 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

- vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR 
vykonávať štátne jazykové skúšky 

Zápis NovÝCH poslUCHáČov 
Na školskÝ Rok 2010/2011
Ponúkame voľné miesta v celoročných kurzoch:

aNgliCkÉHo, NemeCkÉHo, špaNielskeHo, 
FRaNCúZskeHo, taliaNskeHo a RUskÉHo 

jazyka pre deti od 10 rokov, študentov  
a dospelých od začiatočníkov po pokročilých,  

vyučovanie dva dni v týždni po dve hodiny  
v popoludňajších hodinách,

pRípRavNÉ RoČNíkY  
Na štátNU JaZYkovú skúškU 
z anglického a nemeckého jazyka,

koNveRZaČNÉ kURZY  
anglického a nemeckého jazyka pre maturantov  

a konverzačný kurz anglického jazyka  
pre pokročilých a stredne pokročilých. 

Zápis Do 10. septembRa 2010
osobne v budove školy od 10.00 do 15.00 hod., 

telefonicky: 053/442 68 91, 0905 727 558. 

otvoReNie 
školskÉHo Roka  

DetskÉ kURZY 

- všetky ročníky - 

2. september 2010 o 13.00 hod.

kURZY pRe DospelÝCH a štUDeNtov 
   1. ročníky: 6. september 2010 o 16.15 hod.  

(prvé stretnutie s vyučujúcim)             

2. - 7. ročníky a konverzačné kurzy: 

7. september 2010 od 16.00 hod.

(informácie o zaradení do kurzu a časovom rozpise 

kurzu vo vstupnej hale školy)

Viac informácií na www.jssnv.sk
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Marián Schmidt

Jesenný kurz 
spoločenských tancov 

pre dospelých od 17. 9. 2010
(manželské páry, slobodní páni i dámy)

obmedzený počet párov – individuálna výučba
v telocvični Spš strojníckej v piatok 

od 19.00 do 21.00 hod. (štandardné, latinskoamerické 
aj súčasné latino dance)

 Informácie aj zápis telefonicky na t. č. 0904 459 110.

Zberné suroviny, a. s.
Prevádzka - Tehelná 22, Spišská Nová Ves

Výkup druhotných surovín za výhodných cenových podmienok:
• papier (noviny, časopisy, letáky, kanc. papier)
• papier (lepenka vlnitá - kartón, lepenka hladká)
• oceľový šrot (pri množstve nad 500 kg odvoz zabezpečíme  
 zdarma - SNV) 
• farebné kovy (meď, mosadz, hliník, antikor)
• akumulačné batérie

Výkup papiera realizujeme za najvýhodnejšie ceny 
v regióne Sp. Nová Ves a okolia.

Kontakty: 053/442 28 98, 0905 716 194, 0905 544 748
e-mail: snv@zsza.sk

SPrÁVCOVSKÁ FIrmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

brANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

byTOVé drUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, úK • elektro: 

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

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

poHotovostNÉ slUŽbY

Mestská organizácia jednoty dôchodcov  
Slovenska Spišská Nová Ves

  8. 9. 2010 (streda)
turistická vychádzka: poráč - Závadka

Odchod autobusom SAD o 9.00 hod.

22. 9. 2010 (streda)
„Za krásami spiša“ - i. ročník

Prehliadka historických pamiatok Kežmarku so sprievodcom, 
v popoludňajších hodinách možnosť kúpania v AquaCity Poprad.

Odchod rýchlikom smer Poprad o 7.02 hod.

klUb DôCHoDCov komeNskÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční  
13. 9. 2010 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
Privítame aj nových členov.
Tešíme sa na vás.
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   pReDám - pReNaJmem

 Predám 3-izbový byt na sídl. Mier - Wolkerova ul.,  
4. posch., výhľad na letisko, zateplený, eurookná. Cena 
42 000 €. T.: 0908 852 525

 Predám prerobený, zaujímavo riešený 3-izbový byt v Slo-
venskom raji - Biele Vody. Cena dohodou. 
T.: 053/441 08 27

 Predám 3-izbový byt na sídl. Tarča, upravený, bez balkóna 
na 4. poschodí v zateplenej bytovke. 
Cena 42 500 €. T.: 0917 737 293

 Predám 3-izbový byt s balkónom v centre SNV, výmera 
77 m2. K bytu patrí garáž, záhrada v OV. Cena dohodou. 
T.: 0917 518 532

 Predám 3-izbový byt bez balkóna na sídl. Tarča - 4. pos-
chodie. Cena dohodou. T.: 0905 618 321 

 Predám alebo dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt 
na sídl. Tarča. T.: 0908 993 711

 Dám do prenájmu slnečný 2-izbový zariadený byt s balkó-
nom od 1. 10. 2010. T.: 0904 936 369

 Dám do prenájmu 3-izbový byt v Smižanoch. 
T.: 0903 900 554 

 Prenajmem / predám 4-izbový slnečný byt - plastové 
okná, plávajúce podlahy, vlastné vykurovanie a teplá voda, 
Za Hornádom 7, 7. posch. 400 € / mes. / 70 000 € + ga-
ráž. T.: 0904 115 501

 Predám rodinný dom v SNV blízko centra. Je vykurovaný 
novým ústredným kúrením + kachľovou pecou v obývačke. 
Má taktiež novú elektroinštaláciu a novú vodoinštaláciu. 
V celom dome nové plastové okná. 3 izby, chodba, 2 x 
WC, kúpeľňa a kuchyňa s komorou. K domu patrí tiež garáž 
a záhrada. Cena 79 666 €. T.: 0905 212 424

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v SNV - miestna časť 
Telep. Dom je po rekonštrukcii, zateplený, nové okná, sa-
nita, podlahy. Treba vidieť. T.: 0915 943 244

 Predám detský bicykel vhodný pre 4 - 8-ročné dieťa. 
T.: 0907 944 284

 Výhodne predám rozostavaný RD (1 000 m2) v Sp. To-
mášovciach v časti nad družstvom, s krásnym výhľadom na 
Slovenský raj. T.: 0908 814 543

 Predám záhradu v Smižanoch - 600 m2. Je to tiež sta-
vebný pozemok. Všetky inžinierske siete, voda. Treba vidieť. 
Cena dohodou. T.: 0911 581 104

 Predám garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri požiar-
nej zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. 
T.: 0903 600 596, 0903 881 352, 053/442 10 29

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala s kr-
bom, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 2 izby  
(2 + 3) s balkónmi. Cena 38 000 €. 
T.: 0904 115 501, www.bonavita.host.sk 

 Predám chalupu s veľkým pozemkom v Hnileckej doline 
v obci Staré Vody. Krásne prostredie. Výhodne - 26 tis. €. 
T.: 0908 814 543

 Predám pozemok v katastri obce Nálepkovo o veľkosti 
1 971 m2 (z toho 425 m2 stavebný pozemok), situovaný 
mimo zastavané územie obce. Zn.: lacno. 
T.: 0907 057 471

 Predám stavebný pozemok (1 327 m2) so starou kamen-
nou chalupou v obci Hnilčík v časti Zimná dolina. 
Cena - 11 tis. €. T.: 0908 814 543

 Predám kľúčovú službu v SNV. T.: 0904 255 209
 Predám kočiar buginu zn. PIERRE CARDIN, žlto-čiernej 

farby. Doplnky - pláštenka, nánožník, ochranná hrazdička. 
Pôvodná cena 100 € - predám za 30 €. Vo výbornom stave. 
T.: 0904 459 109

 Predám kočiar, červeno-krémovej farby, 3-kombinácia, 
vanička, taška, sieťka proti hmyzu, pláštenka do dažďa, 
možnosť upraviť aj ako športový kočiar + autosedačka (va-
jíčko). V dobrom stave. Cena spolu - 50 €. 
T.: 0910 236 181

 Predám trojkolku psíka. Žlto-bielo-fialovej farby. Pôvodná 
cena 40 € - predám za 15 €. Vo výbornom stave. 
T.: 0904 459 109 

 Predám japonskú kamennú lampu. Exteriér - záhrada. 
T.: 0907 609 280

 Predám ŠKODU Felícia, r. v. 2000, 1,3 MPI 50 kW, 
najazdených 62 000 km, prvý majiteľ, garážovaná, ser-
visná knižka, zachovalá, pravidelný Škoda servis, STK  
do 1/2011, EK do 8/2012. Cena 2 000 € - pri rýchlom 
jednaní možná zľava. T.: 0915 939 189

 Predám elektróny s pneu na SUZUKI Vitara; Jimmy; KIA 
- cena 480 €; OPEL Astra G - cena 380 €. 
T.: 0903 600 596

   pRáCa

 Umožním 3 ambicióznym ľuďom prácu v Štúdiu  
zdravia a krásy. Zaškolíme. Orientačný príjem od 300 € 
a viac. T.: 0911 890 388

   RôZNe

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

 MASÁžNE ŠTúdIO M, kvalitné masáže v príjemnom 
prostredí - klasická, reflexná, relaxačná, medová, an-
ticelulitídna a lymfomasáž. Možnosť zakúpenia per-
manentiek a darčekových poukážok. dom kultúry, 
Štefánikovo námestie 4, SNV (prízemie). Viac info na 
www.kozmetikamasazelm.sk. T.: 0904 325 062

 doučujem ANgLICKý jAZyK pre začiatočníkov, 
pokročilých, maturantov, dospelých a konverzáciu.  
T.: 0907 585 817, 053/446 13 58

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

 Ponúkam PRESTAVBy ByTOVýCH jAdIER - * vybú-
ranie s odvozom, * vymurovku z tvárnic, * voda - elek-
tro rozvody, *obklady podľa výberu zákazníka. Bonus 
- umývadlo zdarma. Upratanie po stavebných prácach. 

Celá prestavba 8 - 10 dní. T.: 0905 282 678
 Doučím slovenský jazyk a pripravím na monitor a prijíma-

cie skúšky. T.: 0944 187 124
 TANEčNÁ ŠKOLA jany Plichtovej, Markušovská 

1 v SNV, organizuje kurzy - CELOROčNé: *všeo-
becnej rytmicko-pohybovej prípravy pre deti od  
4 do 7 r. * športového tanca pre deti a mládež od 7 do 
18 r.; 3-MESAčNé: * tanca a spoločenskej výchovy pre 
žiakov ZŠ - príprava na rozlúčku so ZŠ * tanca pre žia-
kov SŠ - príprava na stužkovú slávnosť a plesy * tanca 
pre dospelých; POdĽA dOHOdy: * tanca pre budúcich 
manželov a svadobných hostí * cvičenie na FIT loptách 
a krokové tanečné variácie pre ženy. Zabezpečuje vy-
stúpenia na plesoch, zábavách, podujatiach. Zápis 
na všetky kurzy sa uskutoční 3. 9. 2010 od 15.00 
do 17.00 hod. Nový kurz tanca pre dospelých začína  
10. 9. 2010 od 19.00 hod. 
Info: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

 HOdINOVý MANžEL alebo multifunkčný pomocník 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre Vás vo-
doinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné práce a opravy áut, 
práce v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa 
dohody. Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave ná-
bytku a podobne. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 Darujem mačiatka. T.: 0903 901 560, 
e-mail: ahr@centrum.sk

 Najväčšia jazyková škola CHANTAL už aj v Spišskej 
Novej Vsi. Angličtina 4 x rýchlejšie Callanovou metó-
dou, polointenzívne a intenzívne kurzy, individuálne 
a firemné kurzy, nemčina pre opatrovateľov. Ukážkové 
hodiny zdarma. Viac info na www.emtrade.sk alebo na 
t. č.: 0902 477 937.

 VIETE, KTORé SLUžBy Sú NAjLEPŠIE? SLUžBy 
PRE dOMÁCNOSť. dovoz a odvoz kobercov do  
24 hod. zadarmo. Poskytujeme: * čistenie a preven-
cia pomníkov pred ďalším znečistením, * upratovacie, 
sťahovacie, záhradnícke služby, * doprava a preprava 
osôb a tovaru mikrobusom, * likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov, * sušenie muriva mik-
rovlnným spôsobom - najlacnejší a najrýchlejší spô-
sob vysušovania. Viac info: www.spisskanovaves.eu / 
Inzercia. T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 EUROPEAN TAEBO - fitness systém s prvkami bo-
jového umenia, účinný spôsob formovania postavy 
a straty nadbytočných kilogramov bez poškodenia kĺ-
bov a kostrového aparátu. Teší sa na vás jana na sídl. 
Mier - BdSK. T.: 0944 552 689

 VýROBA KĽúčOV, BRúSENIE & ZÁHRAdKÁR. Akcia 
pri kúpe visiaceho zámku + výroba kľúčov nad 10 ks = 
10 % zľava. Akcia - predaj cibuľovín kvetov. Brúsenie 
nožov, nožníc, šájb do mlynčekov. Zimná 59 (poniže 
Od Spišan) a Letná 46 (bývalá Sazka - Športka). 
T.: 0907 259 489 

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

 TANEčNÁ ŠKOLA jUNIOR + SENIOR Marián 
Schmidt SNV ponúka kurzy spoločenských tancov 
a spoločenskej výchovy * pre žiakov ZŠ - príprava na 
rozlúčku so ZŠ, * pre študentov SŠ - príprava na stuž-
kovú slávnosť a plesy v šk. r. 2010/2011, * pre dospe-
lých (manželské páry, slobodných pánov i dámy) od 
17. 9. 2010. Štandardné, latinskoamerické aj súčasné 
latino dance. T.: 0904 459 110

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824 
 PROFESIONÁLNy UPRATOVACí SERVIS praje školá-

kom veľa úspechov v školskom roku a rodičom dosta-
tok času na rodinu. Nechajte si upratať a svojim milým 
sa môžete venovať. čistenie kobercov, sedačiek, stro-
jové čistenie podláh, kompletné upratovacie služby. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891

 Dňa 16. 8. 2010 som si na Košiarnom briežku nad 
chatou nechal digitálny fotoaparát SONY. Prosím prípad-
ného nálezcu kontaktovať 0905 231 638, 0907 283 111.  
Odmena istá.

DRobNá iNZeRCia, iNZeRCia

taebo marek

Príď si zacvičiť  
každú stredu o 19.00 hod. 

v telocvični ZŠ Nejedlého
a každý piatok o 18.00 hod. 
v telocvični SPŠ strojníckej.

Najlepší spôsob 
ako schudnúť

a naučiť sa brániť.
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iNZeRCia

na ploche 450m2, za prítomnosti
Trampolíny, bungee jumping trampolíny, šmýkačky, 

skákačky, preliezky, nafukovačky, hojdačky...

Dňa 12. 9. 2010 o 14.00 hod. (nedeľa) 
OTVÁRAME

NOVý DETský kúTik
NOVé ATRAkciE

Majstra N

MiniGolf OTVORENiE
slávnostné

12. 9. 2010

Prenájom reklamných plôch v Oc MADARAs. kontakt: servis@ocmadaras.sk

ObchODNé cENTRuM MADARAs

NOVÁ ATRAkciA

ZDRAVOTNÍCKE OŠATENIE
● lekárske nohavice dámske, pánske

● košele  lekárske a sesterské
● plášte biele, farebné

● kompletný sortiment posteľného 
prádla pre sociálne zariadenia

PRACOVNÉ ODEVY
● montérkové súpravy podľa vlastného 

návrhu s možnosťou � remného loga

● pracovnú a zdravotnú obuv
● ostatné ochranné pracovné pomôcky

● čistiaci a dezinfekčný program
● široký sortiment pracovných rukavíc

● metrový a kusový textil

OZNÁMENIE O CHRÁNENOM PRACOVISKU

Zadávanie zákaziek na účely povinného podielu 
zamestnávania občanov ZP § 64.

návrhu s možnosťou � remného loganávrhu s možnosťou � remného loga

● pracovnú a zdravotnú obuvpracovnú a zdravotnú obuv
● ostatné ochranné pracovné pomôckyostatné ochranné pracovné pomôcky

● čistiaci a dezinfekčný programčistiaci a dezinfekčný program

PONÚKAME:

VYRÁBAME:

Odborárov 51/570 (pri železničnej stanici), Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/44 10 426, mobil: 0918 345 426, 0905 351 052 (výroba)
e-mail: repaska@stonline.sk

VÝROBA PRACOVNÝCH ODEVOV A ZDRAVOTNÍCKYCH OŠATENÍ

●

●

PONÚKAME:



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
a objednajte sa online na www.pkosnv.sk

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

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:

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

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

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

+ OBHLIADKY POISTNÝCH UDALOSTÍ MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL POISTENÝCH V POISŤOVNI ALLIANZ 

V spoločnosti Autoves, s.r.o.,
u vozidiel poistených na
PZP v poisťovni Allianz
NEPLATÍTE AMORTIZÁCIU
ANI ZRÁŽKU ZA SPOLUÚČASŤ

Príklad: AUTOVES
Škoda na vozidle 1650,- Eur
Materiál 1320,- Eur
Práca 330,- Eur
Váš doplatok 0,- Eur

Príklad: KONKURENCIA
Škoda na vozidle 1650,- Eur
Materiál 1320,- Eur
Práca 330,- Eur
Váš doplatok
amortizácia 500,- Eur

ŠkodaOriginálne dielce® ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

Viete, že Škoda originálne dielce sú 
identické s tými dielcami, ktoré boli 
použité pri výrobe Vášho vozidla? 

Že spoločne prešli nielen všetkými 
inováciami, ale aj náročnými testami, 
ktorým sú podrobené jednotlivé 
dielce zo sériovej výroby?

Jediná správna voľba
pre Vaše vozidlo. 

Vaše vozidlo Škoda Vám už vo svojej 
výbave prináša prvky zaručujúce 
bezpečnosť a funkčnosť, ale aj doplnky 
zabezpečujúce atraktívny dizajn. Vaše 
požiadavky na vybavenie automobilu 
môžu byť veľmi špecifické, pretože každý 
človek je jedinečný.

Preto Vám ponúkame Škoda 
originálne príslušenstvo.

Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 25 253
SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 

Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               
www.autoves.sk

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

VV spolVV spol

NENECHAJTE HO LEN TAK,
UPADNÚŤ DO ZABUDNUTIA

NAŠLI SME VÁM RIEŠENIE


