
V Embracu Vzniknú 
noVé pracoVné miEsta
Projekt brazílskej korporácie Embraco presvedčil Ministerstvo hospodárstva a vý-
stavby SR, odsúhlasená bola štátna pomoc pre investíciu do strategického závodu 
v Spišskej Novej Vsi.
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V piatok 27. 9. 2010 počas tohtoročných Dní 
mesta navštívil naše mesto prezident SR Ivan 
Gašparovič. Prezident prijal pozvanie primá-
tora mesta a zástupcov Baníckeho spolku 
Spiš a prišiel pozdraviť baníkov z celého Slo-
venska i zahraničia, ktorí sa zúčastnili 3. stret-
nutia banských miest a obcí Slovenska.

V programe návštevy prezidenta nechýbalo pra-
covné rokovanie s vedením mesta, témou ktorého 
boli súčasné problémy samosprávy. Následne 
si prezident prezrel výstavu erbov slovenských 
miest. Erby zhotovené technikou vypletania ko-
vových nití na jeho podnet vyrobil Ondrej Franko-
vič. Nasledovala spomienková slávnosť spojená 
s kladením vencov pri príležitosti 66. výročia Slo-
venského národného povstania. Počas presunu 
do Reduty prezident absolvoval prehliadku Trhu 
ľudových remesiel. V Koncertnej sieni Reduty po-
čas slávnostného prijatia účastníkov 3. stretnutia 
banských miest a obcí Slovenska primátorom Já-
nom Volným prezident navrhol vyjadriť solidaritu 
baníkom v zavalenej bani v Chile. Jeho návrh bol 
pozitívne prijatý všetkými účastníkmi, následne 
bol odoslaný solidárny list Veľvyslanectvu Chile 
do Viedne. Nasledovalo otvorenie Dní mesta a ju-
bilejného 15.  ročníka Trhu  ľudových  remesiel, 
počas ktorého Ivan Gašparovič pozdravil Spiš-
skonovovešťanov i návštevníkov mesta slovami: 
„som rád, že som si mohol pozrieť, čo nového 
ste vybudovali a čo sa ešte chystáte vybudovať 
a teším sa na budúci rok.“   aJ, foto: Luck

náVštEVa 
prEzidEnta

Vláda SR v rokoch 2011 - 2014 podporí 20-mi-
liónový projekt Embraca celkovou sumou 
6,5 mil. €. Výsledkom bude výroba kompresora 
novej generácie EMX3 pre domáce chladenie. 
27. augusta 2010 napoludnie predstavitelia firmy 
a nášho mesta symbolicky poklepali základný ka-
meň tejto investície (na snímke) spolu s Martinom 
Chrenom, štátnym tajomníkom MHaV SR. Podľa 
jeho slov ide o jednu z dvoch najlepšie priprave-
ných žiadostí, s ktorou firmy v tomto roku oslovili 
ministerstvo. Investičný stimul pre Embraco odob-
rila vláda na svojom augustovom výjazdovom za-
sadnutí v Košiciach.
Najväčšiu časť schválenej štátnej pomoci - 2,7 mil. 
€ - tvorí dotácia na obstaranie majetku. Úľava na 
dani z príjmu dosiahne počas r. 2012 - 2014 cel-
kovú úroveň 2,3 mil. € a príspevok na vytvorené 
nové pracovné miesta predstavuje 1,5 mil. €.
„štart výroby emX3 znamená pre spišský závod 

medzník, keďže začíname vo veľkom vyrábať 
aj kompresory pre domáce chladenie. Doteraz 
sme sa špecializovali najmä na komerčné,“ pod-
čiarkuje strategický charakter investície viceprezi-
dent korporácie Lainor Driessen. „okrem toho 
sa podobné kompresory doteraz dovážajú do 
európy z Brazílie, produkcia v spišskej novej vsi 
umožní operatívnejšie zásobovať európskych zá-
kazníkov,“ doplnil. Na vývoji nového kompresora 
sa podieľalo aj výskumno-vývojové oddelenie slo-
venského Embraca.
V areáli závodu sa už rozbehli prípravy, v plnom 
prúde je prístavba výrobnej haly, hotová by mala 
byť do konca roka. S výrobou nového kompresora 
sa počíta od mája 2011. Investícia vytvorí v zá-
vode 300 priamych pracovných miest a u do-
dávateľov ďalších približne 160.

Embraco slovakia / Luck
foto: L. kormošová
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zľava L. driessen, J. Volný, m. chren, n. brath a c. Xavier
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SPraVODaJSTVO, POzVánka

MESTO SKRÁšLILI 
ďALšIE GRAFFITI

Festival  „Graffiti  Spiš  III“  prebiehal  v  dňoch  10.  až 
12. septembra. Vďaka podpore Ministerstva kultúry 
SR vytvorilo Mesto Spiš. N. Ves aj tento rok priestor 
pre moderný výtvarný prejav dnešnej generácie. So 
sprejmi v rukách na ulici tvorilo 9 špičkových autorov 
z celého Slovenska - domáci graffiťáci Krea, Slamka 
a User, ďalej Muza a Orol z Popradu, Samson z Pre-
šova, Bosh3 z Kežmarku a na Spiši svoje graffiti ume-
nie predstavili aj Nomad a Zase z Trenčína. Miesto 
ich  stretnutia  bolo  rovnaké  ako  vlani  - podjazd na 
školskej ulici, avšak tento rok graffiťáci vynovili jeho 
opačnú stranu v smere na Levoču.
Tohtoročný festival sa niesol v duchu 30. výročia úmr-
tia Johna Lennona, čomu umelci čiastočne tematicky 
prispôsobili aj svoje diela. Opäť raz mali možnosť svo-
jou tvorbou presvedčiť širokú verejnosť, že inovatívna 
forma umeleckého prejavu  -  graffiti  nemusí  budovy 
a verejný priestor nevyhnutne ničiť, ale naopak, môže 
výrazne prispieť i k jeho skrášleniu a estetickému do-
tvoreniu, ak je robená s vkusom, vtipom a výtvarne.
Akciu podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci gran-
tového programu Európske hlavné mesto kultúry 2013 
- Košice, na jej realizáciu poskytlo 2 000 €.

Luck

Už po tretíkrát sa v našom meste konal fes-
tival zameraný na prezentáciu umenia mla-
dých na verejnom priestranstve pod názvom 
„Graffiti Spiš“. Talentovaní graffiti umelci 
- writeri vynovili šedé zákutia podjazdu na 
školskej ulici.

VyNOVUJE SA AJ Zš LIPOVÁ

DOBOVý ODKAZ ULOžENý, IMMAcULATA POžEhNANÁ

Do nového školského roka vstúpila v krajšom šate aj ZŠ 
Lipová. Na výmenu okien jej zriaďovateľ - Mesto Spiš-
ská Nová Ves - pridelilo 275 825 €, z ktorých škola na 
nové okná doteraz preinvestovala už 137 490 €.
Okrem prebiehajúcej výmeny okien sa na škole v uply-
nulom období urobilo z mestských peňazí už kusisko 
práce. „v Základnej škole na lipovej ulici 13 boli 
postupne kompletne zrekonštruované sociálne za-
riadenia, pribudli nové odborné učebne, jazykové 
laboratórium, žiaci využívajú nový školský náby-
tok, vymenené sú všetky dvere. Do tried pribudli 

bezprašné tabule. obe telocvične majú zrekon-
štruovanú palubovku. k spríjemneniu prostredia 
na vzdelávanie prispeli aj čerstvo vymaľované 
priestory. tartanovú atletickú dráhu v areáli chráni 
pred vandalmi nový plot, ktorý bol dokončený v ob-
dobí letných prázdnin,“ zhrnula zrealizované práce 
PhDr. Ľubica šefčíková, vedúca školského úradu 
a odd. školstva, mládeže a športu.
Po zateplení budovy a novej fasáde, ktoré snáď tiež 
prídu na rad čoskoro, bude ZŠ Lipová už šiestou zre-
konštruovanou školou z celkového počtu 7 základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
ing. Lucia kormošová

foto: autorka

Mariánske  stĺpy  so  sochou  Nepoškvrnenej  Panny 
Márie sa nachádzajú na Spiši vo viacerých mestách 
a obciach. Niekoľko z nich už prešlo rekonštrukciou, 
podobne ako ten náš v ostatných mesiacoch. Pri de-
montovaní sa v základoch stĺpov našli zvyčajne nejaké 
odkazy predkov. Hoci u nás sa pri rekonštrukcii takýto 
pozdrav  z  minulosti  neobjavil,  predstavitelia  nášho 

mesta nezabudli na  tých, ktorí prídu po nich. V po-
sledný augustový deň primátor mesta PhDr. Ján Volný, 
PhD. za prítomnosti médií uložil na hornú časť zrekon-
štruovanej architektúry mariánskeho stĺpa odkaz pre 
budúce generácie. Do kovovej schránky boli ulo-
žené dobové artefakty, ktoré našim potomkom pri-
blížia celý priebeh rekonštrukcie pamiatky, ale aj dobu, 
v ktorej sa  tak udialo. Okrem pozdravu primátora 
v mene súčasníkov sme budúcim Spišskonovoveš-
ťanom zanechali fotografie zachytávajúce stavebné 
a reštaurátorské práce, výtlačky Informátora ob-
sahujúce reportáže z priebehu celej rekonštruk-
cie, najnovšiu fotografickú publikáciu o meste, 
publikáciu Míľniky histórie mesta SNV, grafický 
návrh príležitostnej poštovej pečiatky zhotovenej 
k požehnaniu vynovenej pamiatky, zoznam prispie-
vateľov do verejnej zbierky, list od Ing. Aristida Mig-
lieriniho - potomka posledného reštaurátora stĺpa 

a Immaculaty (1897), ktorý obdržala naša redakcia, no 
svoje miesto tu našli aj pamätné mince a medaile 
vydané mestom v poslednom období a súčasné euro 
mince. Schránka s odkazom bola následne zabetóno-
vaná a zakrytá podstavcom stĺpa.
Samotný zrenovovaný mariánsky stĺp s novou kópiou 
sochy Immaculaty sa pred farský kostol vrátil 2. sep-
tembra, t. j., presne 9 mesiacov po jeho demontáži. 
O týždeň neskôr ho nasledoval aj vynovený 286 rokov 
starý originál sochy patrónky nášho mesta, ktorý si mô-
žete pozrieť v prízemných priestoroch Radnice.
Zrekonštruovanú pamiatku slávnostne požehnal 
na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 15. septem-
bra, spolu s našimi duchovnými spišský diecézny bis-
kup Mons. František Tondra (na snímke), ktorý pri 
tejto príležitosti celebroval aj slávnostnú bohoslužbu vo 
farskom kostole.

ing. Lucia kormošová, foto: autorka

Okrem veľkých investičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov realizuje 
Mesto Spišská Nová Ves aj ďalšie rekonštrukčné práce škôl a školských zariadení z vlast-
ných zdrojov.

Mesto Spišská Nová Ves a Rímskokatolícka cirkev
vás pozývajú na

SLáVnOSTnÉ POŽeHnanie
SÔcH eVanJeLiSTOV

sv. Mareka, sv. Lukáša, sv. Jána a sv. Matúša

dňa 1. 11. 2010 (pondelok) - Sviatok všetkých svätých

 10.30 hod. Slávnostná bohoslužba
    Rímskokatolícky farský kostol, celebruje Mons. František Tondra

  11.30 hod. Slávnostné požehnanie sôch
    Vstupné priečelie starého cintorína



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spišská nová ves

4 októBer 2010

SPraVODaJSTVO

Anketu o sedem divov Spišskej Novej Vsi vyhlá-
silo Mesto Spišská Nová Ves v máji tohto roku. V pr-
vom kole mohli do 15. júna obyvatelia i návštevníci 
navrhnúť svoj tip na charakteristickú, výnimočnú 
pozoruhodnosť, ktorá zviditeľňuje a zatraktív-
ňuje naše mesto. 
Následne bol z navrhnutých nominácií bez akých-
koľvek preferencií zostavený zoznam 31 pozoruhod-
ností. V druhom kole tak do 15. augusta prebehlo 
hlasovanie o konečnom poradí jednotlivých navrh-
nutých  divov  prostredníctvom  anketového  lístka 

uverejneného v júlovom Ičku alebo priamo na web 
stránke mesta www.spisskanovaves.eu.  Odo-
vzdaných bolo celkom 1 430 hlasov. 
Oficiálne oznámenie výsledkov ankety sa uskutoč-
nilo počas augustových Dní mesta. 
Medzi  šťastnú  sedmičku  sa  už  neprebojovala 
a o 10 hlasov menej  získala ôsma  v poradí  tri-
storočná lipa malolistá  v  mestskej  časti  Fer-
čekovce, ktorá patrí  ku chráneným a najväčším 
stromom svojho druhu na východnom Slovensku. 
Tesne za ňou skončil najväčší sklenený kríž na 

svete v Kostole Božieho milosrdenstva na sídl. 
Západ I s počtom hlasov 51 a desiatku uzatvára 
brána do Slovenského raja so 46 hlasmi.
Zapojili ste sa do ankety a odovzdali svoje osobné 
údaje? Možno  sa  práve  na  Vás  usmialo  šťastie 
a nájdete sa medzi 10 vyžrebovanými výhercami 
na str. 10, ktorí získavajú najnovšiu knižnú publiká-
ciu o meste Spišská Nová Ves. Účastníkom ankety 
ďakujeme a výhercom blahoželáme.
  ing. marcela baluchová

referát kultúry a vzdelávania

1. rímskokatolícky 
 farský kostol 
 nanebovzatia 
 Panny Márie

Umelecko-historická  pamiatka 
mesta je výnimočná najvyššou kos-
tolnou vežou na Slovensku (87 m). 
Pozoruhodná  je  tiež  siedmimi  veľ-
kými hodinovými ciferníkmi na veži, 
ktoré poháňa jeden hodinový stroj. 
V kostole sa nachádza viacero kleno-
tov ako napr. cenný relikviár z 1. po- 
lovice 14. storočia, oltár, bronzová 
krstiteľnica, ktorá je jednou z posled-
ných uliatych v slávnej spišskonovo-
veskej kovolejárskej dielni založenej 
Konrádom Gaalom. 
Foto: Miroslav Dibák 

2. námestie 
 šošovkovitého tvaru

Charakteristickým znakom Spišskej 
Novej Vsi  je šošovkovité námestie, 
ktoré patrí medzi najkrajšie na Slo-
vensku a najdlhšie tohto typu v Eu-
rópe. Foto: Milan Paprčka 

3. Secesná 
 budova reduty

Romantická secesná budova je po-
stavená v r. 1902 - 1905 so štyrmi 
nárožnými vežičkami s koncertnou 
sieňou,  reštauráciou  a  kaviarňou. 
Strechu ukončuje labuť sediaca na 
lýre. Dnes tu sídli Spišské divadlo, 
Mestské kultúrne centrum a Televí-
zia Reduta. Na Slovensku sa dodnes 
zachovalo len osem takýchto histo-
ricky cenných divadelných budov. 
Foto: Miroslav Dibák 

4.  Provinčný dom 
 s Levočskou bránou

Budova bola mestskou radnicou do 
r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Pro-
vincia XVI spišských miest. Tá v nej 
zriadila svoje administratívne sídlo. 
Zaujímavou časťou budovy je predná 
fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Le-
vočská brána vedúca na Levočskú 
ulicu. Vrchnú časť  zdobí  rokoková 
štuková výzdoba so šiestimi kartu-
šami,  ktoré  symbolicky  vyjadrujú 
vlastnosti,  ktoré  mal  mať  funkcio-
nár mesta či provincie. V súčasnosti 
v budove sídli Múzeum Spiša so svo-
jimi expozíciami. 
Foto: Miroslav Dibák 

5.  radnica 

Bola  postavená  v  r.  1777  -  1779 
v klasicistickom slohu uprostred ná-
mestia. Najvýznamnejším priestorom 
je  reprezentačná  sieň  umiestnená 
uprostred  budovy  a  siahajúca 
cez dve poschodia. V Radnici sídli 
primátor mesta  a  časť mestského 
úradu. 
Foto: Lucia Kormošová 

6.  Spišský trh
Už vyše polstoročie sa v júli v Spiš-
skej Novej Vsi koná štvordňové po-
dujatie plné  zábavy – Spišský  trh. 
Každoročne na tento trh prichádza 
množstvo návštevníkov z celého Slo-
venska i zahraničia. Okrem širokej 
ponuky nákupných možností v stov-
kách  stánkoch  je  na  námestí  pri-
pravený aj pestrý kultúrny program, 
množstvo  atrakcií  pre  dospelých 
i  najmenších.  Sprievodným  podu-

jatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš 
Expo). 
Foto: Miroslav Dibák 

7.  Mozaika v chráme 
 Premenenia Pána

Gréckokatolícky  chrám  v Spišskej 
Novej Vsi je jediným na Slovensku, 
ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj no-
vodobá impozantná mozaika podľa 
školy otca Marka Rupnika z Centro 
Aletti v Ríme. Jeho diela možno ob-
divovať  v  Lurdoch,  Fatime  či  Vati-
káne. Autorom jedinečnej mozaiky 
z prírodných materiálov, ktorá sa na-
chádza v oltárnej časti a na chóre, 
je otec Kamil Dráb. Posvätená bola 
v r. 2009. 
Foto: Paulína Štefanková 

Výsledky ankety

MÁME SVOJIch 7 POZORUhODNOSTí
Nevyhrali spišské párky, ale pamiatky. Jednoznačným víťazom sa podľa očakávaní stala najvyššia kostolná veža na Slovensku. 
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OO-PZ SNV začalo 1. 9. 2010 trestné stíhanie vo 
veci prečinu krádeže podľa § 211 ods. 1 Trestné-
ho  zákona,  ktorej  sa  dopustil  neznámy  páchateľ 
ukradnutím z neuzamknutého vozidla zn. Audi pe-
ňaženky s hotovosťou 380 €, kolkovými známkami 
v hodnote 66 €, osobnými dokladmi majiteľa vozi-
dla a spôsobením celkovej škody vo výške 455 €.
Doposiaľ nestotožnená osoba 3. 9. 2010 predlo-
žila v jednej z herní v meste 3 ks bankoviek v hod-
note 50 €,  ktoré  boli  následne  zadržané  zamest-
nancom  herne,  pretože  neobsahovali  ochranné 
prvky a znaky meny Európskej menovej únie. Ban-
kovky boli zaslané do Národnej banky Slovenska 
k znaleckému skúmaniu, vo veci bolo vyšetrovate-
ľom policajného zboru začaté trestné stíhanie pre 
zločin  falšovania,  pozmeňovania  a  neoprávnenej 
výroby peňazí a cenných papierov v zmysle § 270 
Trestného  zákona.  Po  páchateľovi  je  vyhlásené 
pátranie.

V noci na 5. 9. 2010 bola vylomená pivnica na Trie-
da 1. mája,  z  ktorej páchateľ ukradol bicykel  zn. 
Olpran v hodnote 166 €. 8. 9. 2010 OO-PZ SNV 
vznieslo  obvinenie  pre  prečin  krádeže  vlámaním 
podľa  §  212/2a  Trestného  zákona  17  a  18-roč. 
chlapcom  zo  sídliska  Mier.  Obaja  sú  stíhaní  na 
slobode.

V noci 10. 9. 2010 o 1.20 hod. na Sídl. Za Hor-
nádom policajná hliadka OO-PZ SNV zadržala pri 
krádeži vlámaním do stánku PNS 17-roč., 20-roč. 
a 22-roč. muža, ktorí sa zo stánku pokúsili ukrad-
núť  rôzny  tovar. Všetci  sú  stíhaní  na  slobode pre 
prečin krádeže vlámaním podľa § 212/2a Trestné-
ho zákona.

z činnosti MsP v SnV
24.  8.  2010  o  4.35  hod.  riešila  hliadka MsP  na 
Kamennom obrázku zistený priestupok proti verej. 
poriadku,  ktorého  sa  dopustil  34-roč.  obyvateľ 
SNV  tým,  že  nedostatočne  zabezpečil  úžitkové 
zvieratá  - kravy, ktoré sa voľne bez dozoru pohy-
bovali po ceste a na Topoľovej ul. spásali parkovú 
zeleň.  Náprava  zjednaná  za  prítomnosti  hliadky, 
priestupok riešený v kompetencii MsP.

Na  základe  tel.  oznámenia  56-roč.  obyvateľa 
bytovky na Štúrovom nábr. 10, že v rohoch výťa-
hu  je nasypaný nejaký prášok, bola 25. 8. 2010 
o 8.53 hod. na miesto vyslaná hliadka MsP, ktorá 
miesto zabezpečila a na pomoc privolala OD OO-
PZ v SNV. Priestor bytového domu bol hermeticky 
uzavretý.  Prášok  privolaná  skupina  Hasičského 
a  záchranného  zboru  v  SNV  odobrala  a  zaistila 
na rozbor. Bytovka bola v čase o 16.00 hod. opäť 
sprístupnená.

Hliadke MsP sa 30. 8. 2010 podarilo objasniť prie-
stupok  proti  verej.  poriadku,  ktorého  sa  dopustil 
58-roč.  Ladislav  K.  zo  SNV  tým,  že  ešte  28.  8. 
2010 o 6.30 hod. pri prechádzke so svojím psom 
na  Českej  ul.  za  OC  Sintra  psa  nezvládol  a  ten 
bezdôvodne napadol a poranil 60-roč. Jozefa S. 
zo SNV. Po incidente majiteľ psa odmietol poško-
denému odovzdať údaje o psovi a sebe a z miesta 
ušiel. MsP priestupok objasnila a ukončila  v blo-
kovom konaní a zaevidovaním psa ako nebezpeč-
ného.

7. 9. 2010 o 17.14 hod. na základe telef. oznamu 
obyvateľa Ul. F. Urbánka zistila hliadka MsP, že vo 
svojej záhrade zadržiava 2 podozrivé osoby, ktoré 
mu neoprávnene vnikli do záhrady prelezením cez 
2,5-metrový plot a ani na opakovanú výzvu neboli 
ochotné objekt opustiť. Hliadka MsP zistila, že sa 
jedná o 7-roč.  Lukáša K.  z Potočnej  ul.  a 7-roč. 
Daniela H. z Lesnej ul., ktorí uviedli, že zo záhrady 
chceli odcudziť ovocie. Pre podozrenie zo spácha-
nia trestného činu bola na miesto prizvaná hliadka 
PZ SR, ktorá vec prevzala na ďalšie šetrenie. 

VySLANEc DOBREJ VôLE 
JAROSLAV FABIAN

K  pozitívnej  reprezentácii  Slovenska  v  zahraničí  vý-
znamným  spôsobom prispievajú  aj  Slováci,  ktorí  sa 
stali  svetoznámi  vďaka  vlastnej  práci  a  úspechom, 
avšak mnohí z nich sú viac známi vo svete ako doma. 
Minister zahraničných vecí SR tento rok po prvýkrát 
udelil  cenu  „Vyslanec dobrej  vôle“,  ktorá má okrem 
ocenenia výnimočných výsledkov napomôcť zviditeľ-
neniu  jej  držiteľov  doma  na Slovensku. Nominova-
ných bolo viac ako 20 osobností z oblastí umenia, 
kultúry, vedy, výskumu, médií  i športu. Ocenenie za  
r. 2010 si napokon odniesli 3 osobnosti: uznávaná ka-
pacita v oblasti mikrobiologického a imunologického 
výskumu prof. MUDr. Ján Vilček, PhD., svetovo uzná-
vaný expert na zahraničnú politiku a obranu Tomáš Va-
lášek, M. A., a popri nich aj rodák z nášho mesta, 
prof. RNDr. Jaroslav Fabian, PhD., ktorý patrí k naj-
úspešnejším slovenským fyzikom.
Jaroslav Fabian je svetovo uznávaným odborníkom 
a priekopníkom v oblasti spintroniky - nového ved-
ného odboru, ktorý má ambíciu nahradiť tradičnú elek-
troniku. Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Po ukončení 
gymnázia absolvoval štúdium teoretickej fyziky na Ma-
tematicko-fyzikálnej  fakulte  Univerzity  Komenského 
v Bratislave. V r. 1993 získal prestížne Fulbrightovo šti-

pendium,  vďaka  ktorému 
študoval  na  univerzite 
v Stony Brooku, New York. 
Po 3-ročnom pôsobení na 
univerzite  v  Marylande 
sa v r. 2000 vrátil do Eu-
rópy, keď prijal ponuku vý-
skumnej práce na Inštitúte Maxa Plancka v Drážďanoch 
a neskôr na Univerzite Karla Franza v Grazi. V r. 2004 
bol menovaný profesorom na univerzite v Regensburgu, 
kde v súčasnosti pôsobí na Inštitúte teoretickej fyziky. 
Spintronike sa začal venovať v USA a zaznamenal v nej 
niekoľko priekopníckych objavov. Uznanie  získal 
aj vďaka uverejneniu odborného článku v prestíž-
nom periodiku Reviews of Modern Physics. Úspech 
článku, v ktorom zhrnul všetky doterajšie poznatky 
z oblasti spintroniky, bol natoľko  fenomenálny,  že 
v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia 
sa stal najrýchlejšie citovaným textom v histórii tohto 
periodika. Citovalo z neho už viac ako 2 000 odborní-
kov z celého sveta. Zároveň sa tak Jaroslav Fabian stal 
jedným z najviac citovaných Slovákov.

zdroj: mzv.sk, hnonline.sk
foto: blog.doucovanie-vzdelavanie.sk

Svetovo uznávaný priekopník v oblasti spintroniky, ktorému pre tento 
rok minister zahraničných vecí SR udelil ocenenie „Vyslanec dobrej 
vôle“, pochádza z nášho mesta.

TURIZMUS BEZ hRANíc

Projekt s názvom „Közös turisztikai termékfejlesztés 
és promóció - Vytvorenie spoločných turistických 
produktov a ich propagácia“, resp. s akronymom 
„Turizmus bez hraníc - Tours without borders“, bol 
zameraný na územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén v se-
vernej časti Maďarska a na subregióny Spiš a Gemer 
v južnej časti Slovenska, ktoré sú súčasťou Košického 
samosprávneho kraja. Obaja partneri sú nekomerč-
nými organizáciami, preto ciele spoločného projektu 
boli definované tak, aby posilnili rozvoj cestovného ru-
chu a spoluprácu medzi podnikateľmi a organizáciami 
pôsobiacimi v tejto oblasti.
Prvým cieľom projektu bolo podporenie dlhodobej 
spolupráce medzi turisticko-informačnými cen-
trami, organizáciami a subjektmi pôsobiacimi 
v oblasti cestovného ruchu. Ďalším cieľom, ktorý 
v  rámci  projektu  napĺňali  partneri,  bolo  vytvorenie 
spoločných „balíkov“ na turistickom trhu pozdĺž 
troch existujúcich tematických ciest: Gotická cesta, 
železná cesta a cesta po hradoch a kaštieľoch, 
ktoré návštevníkom zjednodušia viacdňové poznávanie 
pamätihodností a zaujímavostí po oboch stranách hra-
nice. Výsledkom projektu bolo i vytvorenie webových 
stránok www.spis-gemer.sk a www.baztour.hu 
s možnosťou on-line rezervovania a výberu vlastného 
balíka služieb. Vyrobených v rámci projektu bolo vyše 
35 000 ks propagačných materiálov  (mapy, bro-

žúry) v štyroch jazykových mutáciách (SK, HU, DE, EN). 
Nemenej dôležité bolo vypracovanie expertízy zria-
denia agentúry destinačného manažmentu v SNV. 
Úspešne zrealizovaný maďarsko-slovenský projekt na-
koniec zavŕšili spoločné marketingové a public re-
lations aktivity, kde Mesto SNV spolu s partnerom 
prezentovali počas tzv. road show výsledky projektu 
v piatich európskych mestách: Košice, Katowice, 
Praha, Viedeň a Bratislava. Prezentácií sa zúčastnili po-
zvané médiá a odborníci z oblasti cestovného ruchu - 
touroperátori, ktorí budú vytvorené produktové „balíky“ 
ponúkať turistom.
Projekt bol v r. 2009 podporený nenávratným finanč-
ným príspevkom v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 
- 2013. Bližšie na www.tourswithoutborders.eu.

ing. štefan pohly, útvar rozvoja mesta

Mesto Spišská Nová Ves úspešne ukončilo pilotný medzinárodný projekt cezhraničnej spolu-
práce, ktorého výsledky uľahčia prácu touroperátorom a podporia cestovný ruch u nás i v su-
sednom Maďarsku.

kULcS-TOUr Mesto Sp. n. Ves
Vlastné zdroje  6 719,25 €   8 010,70 € 
Zdroje z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) 114 227,25 €   136 181,90 € 

Štátne spolufinancovanie   13 438,50 €   16 021,40 € 
celkový rozpočet  134 385,00 €  160 214,00 € 

logo projektu - značka, ktorá bude 
naďalej využívaná pre produkty.
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zvyšovať spokojnosť svojich návštevníkov rôz-
nymi spôsobmi. Najnovšie v areáli ZOO - pri 
detskom ihrisku, bufete a pri jazere - zriadi-
li voľnú Wi-Fi zónu.

Mladí hasiči zo ZK IMA Zš hutnícka SNV sa 
po prvýkrát zúčastnili letného tábora hasi-
čov v zahraničí. Tábor sa konal 1. - 8. 8. 2010 
v Luxembursku pri dedine Hosingen. 

V dňoch 19. - 22. 8. delegácia zo SNV, v zlo-
žení viceprimátor PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
a  poslanec  MsZ  Jozef  Para,  navštívila ma-
ďarské partnerské mesto Kissújszállás pri 
príležitosti osláv maďarského štátneho sviatku 
sv.  Štefana.  Osláv  sa  zúčastnili  aj  družobné 
mestá  z  Poľska,  Ukrajiny,  Srbska  a  Rumun-
ska. Pre hostí bol pripravený bohatý program 
s možnosťou  vzájomne  sa  informovať  o  dianí 
v družobných mestách a pokračovať v upevňo-
vaní vzájomných partnerských vzťahov. Počas 
celého pobytu sa hovorilo o partnerstve medzi 
naším  mestom  a  Kissújszállásom  ako  o  prí-
klade  znášanlivosti  medzi  oboma  národmi. 
Dokladom  toho  bolo  aj  čestné občianstvo, 
ktoré partnerské mesto udelilo nášmu pri-
mátorovi.

21.  8.  naše  mesto  zaznamenalo  najvyššiu 
koncentráciu Réckych na 1 m2. V obradnej 
sieni Radnice sa konalo slávnostné prijatie čle-
nov rodiny Réckej z celého Slovenska. Récki 
sa  stretávajú  od  r.  2006,  kedy  sa  v  Pohrani-
ciach  zišlo  90  potomkov  Ľudovíta  Réckeho 
pochádzajúceho z Malého Lapáša. V r. 2009 
na rodinné stretnutie v Nitre prišlo 70 členov. 
U nás sa stretlo 53 rodinných príslušníkov. 

V sobotu 21. 8. pri príležitosti Dní mesta SNV 
zorganizoval  na  letisku  klub  Modelári  Spiša 
za  pomoci  Aeroklubu  SNV  a  sponzorov  pod 
záštitou primátora mesta 0. ročník modelár-
skeho podujatia v duchu motta „Lietame 
v raji“. Diváci mohli vidieť pestrú paletu mode-
lov, zväčša dokonalých zmenšenín skutočných 
lietadiel. Zišlo sa tu 28 pilotov - modelárov zo 
SNV,  Tatran.  Štrby,  Košíc,  Kežmarku,  Revú-
cej, Liptova, nechýbali ani neregistrovaní mo-
delári z Levoče. Z programu hodno spomenúť 
viaceré  akrobatické  zostavy,  „free  style“  vy-
stúpenia,  aerovleky,  výsadok  RC  parašutistu 
i  cukríkov,  realistické  lety,  štarty  historických 
modelov,  visenie  na  vrtuli  či  vzdušný  súboj 
modelov stíhačiek kat. EPA - Combat z 2. svet. 
vojny.  V  prestávkach  sa  obloha  hemžila  mo-
delmi  z polystyrénu  rôznych  veľkostí  a  typov. 
Zážitkom  boli  nízke  prelety  skutočných  lieta-
diel  Aeroklubu  SNV,  ktorí  tak  demonštrovali 
spolupatričnosť  s  kolegami  -  pilotmi menších 
strojov. Na zemi nechýbala výstava  leteckých 
modelov, modely bojových vozidiel či pásové-
ho transportéra BVP s ťahačom FUN v mierke 
1 : 7. Nadšenci modelárskeho športu sa o klu-
be dozvedia viac na www.lzsv.sk.

Pri  príležitosti  životného  jubilea  bola  25.  8. 
MUDr. Elene Gajdošovej udelená cena pri-
mátora mesta za  osobný  prínos  do  rozvoja 
nášho mesta v oblasti zdravotníctva. Blahože-
láme!

Výberové konanie na funkciu náčelníka 
Mestskej polície v SNV neprinieslo meno ví-
ťaza, keďže viacero uchádzačov v ňom získalo 
zhodný  počet  bodov. Na  základe  rozhodnutia 

ZhODNOTENIE LETNEJ SEZóNy

cENA JOZEFA KRONERA 
PRE JOZEFA GAVLÁKA

SPIšSKé STREDOšKOLSKé hRy 
OSLAVUJú OSEMDESIATKU

Zaznamenali sme jednu z najvyšších návštevností, keď 
v jednotlivých dňoch bola návštevnosť TIc až 300 
osôb. Najviac turistov bolo zo Slovenska, Čiech, Ma-
ďarska a krajín, kde sa hovorí po anglicky. Pre zaují-
mavosť uvádzame, že nás navštívili napríklad aj hostia 
z Nového Zélandu, Kanady, Madagaskaru, Singapuru, 
JAR, Číny, Vietnamu. Milo nás prekvapil aj zvýšený po-
čet francúzskych turistov. Pokles nastal v návštevnosti 

poľských a nemeckých turistov.
Kostolnú vežu  len v priebehu mesiaca august nav-
štívilo vyše 400 turistov, počas letnej sezóny, t. j., ob-
dobie máj - august cca 900 návštevníkov.
Zvýšenú návštevnosť TIC sme dosiahli aj vďaka účasti 
na domácich a zahraničných výstavách cestovného ru-
chu, čo nám potvrdili aj návštevníci nášho mesta.

tím tic

Člen súboru Jozef Gavlák sa od tohto dňa stal laureátom ceny Jozefa  
Kronera  za rok 2010, ktorá mu bola udelená „Za celoživotný prínos v he-
reckej tvorbe v neprofesionálnom divadle“. Nie je mnoho ochotníkov, ktorí 
sa s týmto ocenením môžu pochváliť. Od roku 2004, kedy sa kategorizácia 
tejto ceny rozšírila aj na amatérskych hercov, dostali túto cenu vrátane Jo-
zefa Gavláka siedmi herci. Cena sa začala udeľovať od roku 2001 Spoloč-
nosťou Jozefa Kronera. V doterajších ročníkoch v oblasti profesionálneho 
divadla sú laureátmi napr. L. Chudík, J. Dóczy, Karol L. Zachar, L. Haverl, 
E. Krížiková, M. Kišš a iní a in memoriam aj F. Zvarík a M. Dočolomanský.
Jozef Gavlák si toto ocenenie plne zaslúži. Na divadelných doskách v DS 
hviezdoslav pôsobí od roku 1963 a doteraz v 37 inscenáciách odohral 
v tomto súbore vyše 560 predstavení, a to mimo pôsobenia v literárno-
dramatických a hudobných pásmach. Pravidelne hosťuje aj v Spišskom 
divadle, kde v 11 inscenáciách odohral skoro 340 predstavení. V pre- 
došlých rokoch bol platným členom Štúdia 77, kde v 3 inscenáciách odo-
hral vyše 150 predstavení. A nielen divadlo - i nejaká filmová či televízna 
úloha sa mu ušla, estrádne vystúpenia hlavne v rámci Dňa baníkov v jeho 
podaní sa stali legendárnymi. Za svoj herecký kumšt počas pôsobenia v DS 
Hviezdoslav získal doteraz 5 cien za najlepší herecký výkon.
Cena Jozefa Kronera je patričným ocenením za tisíce hodín strávených 
na divadelných skúškach, predstaveniach, zájazdoch i organizačných prá-
cach okolo zabezpečovania divadelných predstavení. Mnoho krát pôsobil 
i ako asistent réžie. Kúsok tejto ceny však určite patrí i každému členovi 
nášho súboru, ktorý spolu s ním viac či menej účinkoval.

za všetkých Hviezdoslavovcov peter könig, predseda ds

V máji 1931 sa uskutočnili slávnosti Východoslo-
venského študentstva. Príprava na toto športové vy-
stúpenie stredoškolákov podnietila učiteľov  telesnej 
výchovy na stredných školách v Spišskej Novej Vsi pod 
vedením Františka Voleka, učiteľa na gymnáziu a uči-
teľskom ústave, k organizovaniu Spišských stredo-
školských hier. Od školského roku 1930/1931 
sa začala písať história týchto hier. Dejiskom sa stala 
Spišská Nová Ves, v neskorších rokoch sa hry konali 
aj v ďalších mestách v regióne Spiša - V. ročník (1935) 
v Kežmarku, VI. ročník v Levoči, VII. ročník (máj 1937) 
opäť  v Kežmarku.  Ich posledný XI.  ročník  sa  konal 
v školskom roku 1943/1944, ale vzhľadom na letecké 
nálety a poplachy skončil predčasne 1. mája 1944. 
Na 13 rokov bola prerušená niť konania týchto hier 
v takom rozsahu, aký bol pri ich zrode. 
Po dlhšej prestávke na základe poverenia odborom 
školstva KNV v Košiciach XII. ročník Spišských stre-
doškolských hier organizovala v roku 1957 Jede-
násťročná stredná škola kpt. J. Nálepku v Spišskej 
Novej Vsi na štadióne TJ Tatran v Spišskej Novej Vsi. 
Nasledujúci ročník sa konal v Poprade, ďalší v Kež-
marku. Hry sa opäť vrátili do dejiska vzniku - Spišskej 
Novej Vsi v roku 1960, kde štartovalo 665 pretekárov. 

Jubilejný 50. ročník sa uskutočnil 14. - 17. mája 1980 
na štadióne TJ Tatran, TJ Lokomotíva a v Športovej hale 
v Spišskej Novej Vsi. Súťažilo sa v ľahkej atletike, fut-
bale, hádzanej, volejbale a basketbale. Spišské stredo-
školské hry boli organizované až do roku 1986.
Na tradície hier z iniciatívy PaedDr. D. Slivu v spolu-
práci Okresnej rady Slovenskej asociácie športu na 
školách a Centra voľného času v Spišskej Novej Vsi 
pod vedením riaditeľa Mgr. Brezovského a s prispe-
ním základných a stredných škôl a športových klubov 
nadviazali nultým ročníkom v roku 1996 Spišské 
športové hry detí a mládeže. Tieto sa stali pokra-
čovateľom  Spišských  stredoškolských  hier  v  novej 
štruktúre a s novým obsahom. Posledný XIII. ročník 
Spišských športových hier detí a mládeže sa uskutoč-
nil 19. júna 2009. 
Pri príležitosti 80. výročia Spišských stredoškolských 
hier sa pod záštitou Mesta Spišská Nová Ves uskutoční 
8. októbra 2010 o 16.00 hod. v koncertnej sieni 
Reduty  v Spišskej Novej Vsi slávnostné zasadnu-
tie, ktoré bude zároveň priestorom pre poďakovanie 
všetkým, ktorí sa počas histórie hier podieľali na tomto 
významnom športovom podujatí v našom regióne.

štefan tkáč

Tohtoročná letná sezóna v Turistickom informačnom centre (TIc) v Spišskej Novej Vsi napriek 
pomalému rozbehu v mesiacoch apríl a máj patrila medzi najlepšie za posledné roky.

Posledný augustový piatok v roku 2010 bude v kronike divadelného súboru hviezdoslav pri 
MKc zapísaný zlatými písmenami.

J. Gavlák v úlohe Harpagóna 
v inscenácii lakomec 
od J. B. moliéra
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bia je vedením MsP poverený doterajší zástup-
ca náčelníka Andrej Boroň. Nového náčelníka 
MsP  si  zvolí  až  budúce  vedenie mesta,  ktoré 
vzíde z novembrových komunálnych volieb.

27. 8. za prítomnosti prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča sme si  pietnou  spomienkou 
a kladením vencov pri Pamätníku oslobodenia 
pripomenuli 66. výročie SNP.

Výnimočné chvíle na úvod svojho spoloč-
ného života zažili novomanželia Janka 
a Ivan hamráčkovci,  ktorí  v  sobotu  28.  8. 
v koncertnej sieni Reduty oslavovali s rodinou 
a  priateľmi  svoj  čerstvo  zložený  manželský 
sľub. Najkrajší deň v ich živote im nečaka-
ne spríjemnila speváčka Lucie Bílá,  ktorá 
práve v našom meste koncertovala počas Dní 
mesta. Mladomanželom nielen zablahoželala, 
ale  aj  zaspievala  v  klavírnom  doprovode  Pet-
ra Maláska. Hamráčkovcom prajeme, aby  ich 
manželstvo napĺňali  len pekné nezabudnuteľ-
né chvíle, akou bola aj táto.

29.  8.  sa ZOO rozlúčila s letom.  Na  akciu 
organizovanú  v  spolupráci  s  firmou  Peugeot, 
ktorá  v  areáli  ZOO  vystavila  svoje  najnovšie 
modely automobilov, aj napriek premenlivému 
počasiu prišlo asi 700 ľudí.

V dňoch 29. 8.  - 3. 9. naši seniori spozná-
vali krásne prostredie Tešínskych Beskýd. 
18  členov MO  JDS  v  SNV  navštívilo  dedinku 
Řeka a prostredie v okolí Stříteža a Smílovíc. 
Spoločne zdolali sedlo Pod Ropičkou, v mes-
te  Frýdek-Místek  obdivovali  Frýdecký  zámok 
(pôvodne  pohraničný  strážny  hrad  z  1.  pol. 
14. stor.), Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (prvá 
zmienka z r. 1444), prechádzali Komenského 
parkom.  Navštívili  Guty  s  krásnym  dreveným 
kostolom,  Český  Těšín  s  hraničným  precho-
dom Olše a Poľský Tešín. Tí zdatnejší vyšli na 
Javorové. Výlet seniorom sprostredkoval pred-
seda OO  JDS  Ing.  L.  Dula  vďaka  priateľstvu 
s Ing. P. Kozákom z Martina, ktorý má dlhodo-
bú spoluprácu s týmto regiónom. 

1. 9. sa generálnym riaditeľom spoločnosti 
Embraco Slovakia  stal  Ing. Norbert Brath 
(34).  Ide  o  prvého  manažéra  v  tejto  funkcii, 
ktorý  vyšiel  spomedzi  slovenských  zamest-
nancov podniku. Do firmy nastúpil 1. 8. 2000. 
Od r. 2002 pôsobil na oddelení kvality, ktoré 
prešlo  pod  jeho  manažérsku  taktovku  v  júni 
2006. V júli 2008 sa stal manažérom výskumu 
a vývoja. Toto oddelenie sa pod jeho vedením 
rozrástlo  na  80  zamestnancov.  Posledných  
5 mesiacov bol zastupujúcim generálnym ria-
diteľom.

Stáva sa už tradíciou, že v závere leta aj cez 
naše mesto prechádzajú účastníci cyklo-
jazdy Spišský hrad - Pustý hrad.  Ani  tento 
rok  tomu  nebolo  inak  a  v SNV  sme  ich  priví-
tali 2. 9. Krátku prestávku vo svojej symbolic-
kej  jazde  medzi  dvoma  rozlohou  najväčšími 
stredovekými  hradmi  v  SR  i  strednej  Európe 
si  v  našej  Radnici  spravilo  12  cyklistov  a mi-
lovníkov histórie  zo Zvolena. Tradícia prepojiť 
cyklojazdou  zvolenský a  spišský hrad  vznikla 
v r. 2002 a jej účastníci na cestných bicykloch 
„odšliapu“ cca 280 km s cieľom poukázať na 
kultúrny a historický význam hradov a podporiť 
tak ich turistickú návštevnosť.

SPraVODaJSTVO

SPIš VO VATIKÁNE

SPIšSKÁ NOVÁ VES MÁ 
ďALšIEhO AUTORA KNIhy

VýTVARNícI ZUš účASTNíKMI 
PLENéRU V hAVLíčKOVOM BRODE

Deväťdesiatdva pútnikov - policajtov, vojakov, ha-
sičov a občianskych zamestnancov z celého Slo-
venska malo možnosť vidieť nádherné Námestie 

a Chrám sv. Petra, ale aj Vatikán, kde ich v sprie-
vode vojenského ordinára J. E. Mons. Františka 
Rábeka (na snímke vpravo) v Aule pápeža Pavla 
VI. prijal a požehnal pápež Benedikt XVI. Počas 
púte sa Slováci stretli aj s rodákom z východného 
Slovenska,  emeritným prefektom Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov a predsedom Pápež-
ského komitátu pre medzinárodné eucharistické 
kongresy,  J.  Em.  Mons.  Jozefom  kardinálom 
Tomkom. Tento jedinečný okamih využil J. Dulík 
a kardinálovi Tomkovi v mene nášho mesta 
odovzdal publikáciu „Spiš“ (na snímke), aby mu 
ďaleko od domova pripomínala krásne kúty rodnej 
slovenskej hrudy.

ing. L. kormošová
foto: mgr. p. nevolný

K včelárstvu sa Mgr. František Geleta dostal cez 
počítače: „vytvoril som webovú stránku pre spo-
lok včelárov slovenska, no informácie zverejňo-
vané na internete som si chcel aj overiť, preto 
som si zabezpečil dva úle včiel.“ Zaujala ho his-
tória včelárstva. Začal študovať obrovské množstvo 
starej literatúry, získaval informácie o chove včiel 
a spracovaní ich produktov. Štúdium ho úplne pohl-
tilo, až sa rozhodol publikovať. Tohto roku v júli bola 
v Trstenej pokrstená kniha Pohľad na osobnosť 
JUDr. Kolomana Novackého. „Bol to veľký vče-
lár - človek, ktorý okrem iných zásluh v kráľovej 
pri senci vybudoval včelárske múzeum, jediné 
svojho druhu v európe. po mníchovskom diktáte 
ho presťahoval do prievidze. socialistický režim 
ho však zavrhol a po porevolučných rehabilitá-
ciách sa na neho zabudlo...,“ vyjadruje František 
úctu k nestorovi včelárstva. Nielen z historických 
prameňov vieme, že med mal  vždy úžasnú hod-
notu kvôli všestrannému použitiu. Dnes sa však ve-
ľakrát nesprávame k včielkam a medu tak, ako sa 
patrí, ako ku vzácnemu všelieku. „Ľudia sa mylne 
domnievajú, že dobrý med je jedine tmavý - me-
dovicový a napríklad svetlý agátový považujú za 
menejcenný. práve kvetové medy sú kvalitnejšie, 
s lepšími blahodarnými účinkami. okrem agáto-
vého však každý pravý med časom skryštalizuje. 
neznehodnotí sa, len zmení skupenstvo, čo je zá-

roveň dôkaz, že nie je upravovaný. obchody síce 
častokrát ponúkajú krásne tekuté a tmavé dovo-
zové medy, no sú to len emulzie, ktoré s medom 
nemajú nič spoločné,“ radí František Geleta a zá-
roveň odporúča kúpu medu priamo od overeného 
včelára. Ak to však nie je možné, tak v obchode 
siahnite aspoň po slovenskom mede. Na rozdiel 
od tých zahraničných majú stále svoju kvalitu. Za-
želajme autorovi do ďalšieho štúdia a publikovania 
o včelárstve a mede veľa zdaru. 

phdr. m. semeš, phd.

Na  základe  ponuky  partnerského  mesta  Havlíč-
kov Brod sa mladí výtvarníci zo Základnej umelec-
kej školy Ernest Bevilaqua, Zuzana Lapšanská, 
Margaréta Marcinčinová,  Klára Ogurčáková 
a Veronika Rošková zúčastnili maliarskeho plené- 
ra „štáflova paleta“. 
Tri dni zobrazovali námety z okolia hradu Lipnice. 
Spracovávali výtvarné námety z mesta a jeho okolia. 
Na základe výberu vedúceho tohto podujatia Pavla 

Fialu, českého učiteľa výtvarnej výchovy, sa konala 
na radnici vernisáž výstavy. Naši žiaci tu predstavili 
výsledky  svojho  výtvarného  snaženia.  Počas  ce-
lého obdobia výtvarného plenéra pracovali a tvorili 
v spoločnosti mladých českých a talianskych výtvar-
níkov.
Žiaci svojimi výtvarnými prácami dôstojne reprezen-
tovali seba, školu i mesto Spišská Nová Ves.

mgr. ivan bobula

V dňoch 5. až 11. 9. 2010 sa uskutočnila púť ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
SR do Ríma a Vatikánu. Policajný zbor v Spišskej Novej Vsi na púti zastupoval okresný riaditeľ 
plk. JUDr. Jaroslav Dulík.

Jeho včely produkujú kvalitný med, napriek tomu stáčanie tohto „všelieku“ nie je pre neho 
prioritou. Mgr. František Geleta, správca káblovej techniky v Spišskej Novej Vsi, sa sústredil 
najmä na získavanie historických poznatkov o včelárstve a medovnikárstve na Slovensku.

autor F. Geleta po krste knihy (vpravo)
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Y Vo štvrtok 2. 9. sa vrátili žiaci a študenti do 

svojich lavíc, po prvýkrát do nich tiež zasadli 
prváčence.  Na  všetkých  školách  vládla  sláv-
nostná  atmosféra,  no  predsa  len  o  niečo  vý-
nimočnejší bol štart nového školského roka na 
Zš na Ul. Z. Nejedlého. Škola pre hendike-
povaných žiakov  vďaka  občianskemu  zdru-
ženiu  Parasport24  získala dôležitú pomôc-
ku - schodolez.  Schodolez  umožní  žiakom 
-  vozíčkarom dostať  sa  k  svojim  spolužiakom 
aj na poschodie školskej budovy. S novinkou 
do školského roka 2010/2011 však vstúpila aj 
SPš strojnícka, kde 30 prvákov nastúpilo na 
4-ročné  štúdium nového odboru Elektro-
technika. 

V  septembri  bola  odovzdaná do užívania 
nová kompletne vybavená trieda pre 22 
detí v Materskej škole na Komenského uli-
ci. Od r. 2008 je to už štvrtá nová trieda. Pred-
chádzajúce 3 triedy boli postupne odovzdané 
do užívania v MŠ na Ul. Z. Nejedlého a v MŠ na 
Ul. S. Tomášika.

V dňoch 3. - 4. 9. sa v Sečovciach konalo me-
dzinárodné  podujatie  „Javisko bez hraníc“, 
ktorého  sa  zúčastnila  aj spevácka skupina 
Senior zo SNV.  13.  ročník  prehliadky  ama-
térskej  hudobnej  a  literárnej  tvorby  nevidia-
cich  a  slabozrakých  interpretov  organizovala 
Krajská rada Košice, Krajské stredisko Košice 
a ZO č. 38 Trebišov. Prehliadky sa  zúčastnili 
aj skupiny z Maďarska a Rumunska. Spevác-
ka  skupina  Senior  sa  pravidelne  zúčastňuje 
rôznych podobných akcií v  rámci kraja, ale aj 
celého Slovenska.

4. 9. zlatú svadbu  v obradnej  sieni Radnice 
oslávili manželia Margita a Ján Martinkovi-
čovci z nášho mesta. Ku gratuláciám sa pripá-
jame aj my a prajeme im pevné zdravie a ešte 
veľa rokov šťastného manželského života!

40. ročník Medzinárodného organového 
festivalu Ivana Sokola  priviedol  do  nášho 
mesta 9. 9. po prvýkrát vynikajúceho umelca 
Mattiasa Eisenberga  z Nemecka. Nadaný or-
ganista zvučného mena v evanjelickom kostole 
zahral  Bacha,  Schumanna,  Mendelssohna-
Bartholdyho i Grešáka. Koncertu sa zúčastnila 
aj pani Geru Sokol, manželka organového vir-
tuóza a zakladateľa tohto festivalu Ivana Sokola 
(† 2005 Nemecko). Podujatie pripravilo Mest-
ské kultúrne centrum.

14.  9.  sa  konalo  „rodičovské združenie“ 
v ZOO. Na stretnutie bolo pozvaných všetkých 
21 „adoptívnych rodičov“ a sponzorov, ktorí si 
do opatery  symbolicky  vzali  niektoré  zo  zvie-
rat. V prípade záujmu sa o adopčnom progra-
me bližšie dočítate na www.zoosnv.sk.

21. september je vyhlásený za Medzinárod-
ný deň mieru (OSN) a mnohí ľudia v rôznych 
krajinách  sa  v  tento  deň  na  pravé  poludnie, 
o 12.00 hod. miestneho času, na chvíľu zasta-
via a zostanú ticho. Aj v SNV tak urobili viacerí 
a  podporili  medzinárodnú  iniciatívu  minútou 
ticha.  Zároveň  sa  podvečer  zišli  pri  našom 
Strome mieru  (18. 6. 2009 ho pred Redutou 
zasadili  Jeho  Svätosť  Paramhans  svámi  Ma-
hešvarananda  -  Svamidži  a  primátor  mesta), 
kde spoločne vyslovili modlitbu za svetový mier 
a  zapálili  sviečky.  Iniciátorom myšlienky  bola 
spoločnosť Joga v dennom živote SNV.

FAKTy O LESOch MESTA 
SPIšSKÁ NOVÁ VES
O mestských lesoch a o spoločnosti Lesy mesta, s. r. o., 
Spišská Nová Ves sa už popísalo pomerne dosť. Lesy mesta 
Spišská Nová Ves boli navrátené mestu na základe Zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí od organizácie Východoslo-
venské lesy, š. p., Košice. Všeobecne možno konštatovať, 
že v tom čase bol porast lesov v pomerne dobrej kondícii. 
Za účelom hospodárenia na tomto majetku bola v decem-
bri 1992 zaregistrovaná spoločnosť na Obchodnom súde 
Košice pod názvom Lesy mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves 
a vlastnú činnosť začala 1.  februára 1993. Zakladateľmi 
spoločnosti bolo okrem Mesta Spišská Nová Ves s vkladom 
2 255 tis. Sk aj sedem fyzických osôb, každý s vkladom 70 
tis. Sk, čo v percentuálnom prepočte znamená, že mesto 
malo v spoločnosti 90,2 %-ný podiel a z  fyzických osôb 
vlastnila každá po 1,4 %. Obchodné podiely boli postupne 
od  fyzických  osôb  odkúpené  a  dnes  je  už  spoločnosť 
v 100 %-nom vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.
Už za rok 1993 vytvorila spoločnosť zisk pred zdanením 
vo výške 15,938 mil. Sk a mestu na nájomnom odviedla  
2,5 mil. Sk. 
Celkovo za roky 1993 – 2006 vrátane, teda za 14 ro- 
kov odviedla spoločnosť Mestu Spišská Nová Ves 
na nájomnom sumu 80,612 mil. Sk, čo je v priemere  
5,76 mil. Sk ročne. Ale za roky 2007 až k dnešnému 
dňu spoločnosť odviedla mestu len na nájomnom celkovú 
sumu 107,532 mil. Sk, čo činí 26,883 mil. Sk ročne! 
Teda za štyri roky odviedla viac ako za 14 predchádzajú-
cich rokov! 
Okrem toho, spoločnosť za roky 1993 – 2006 sponzoro-
vala športové oddiely mesta v celkovej sume 2,249 mil. 
Sk. No za roky 2007 až k dnešnému dňu sumou 7,883 
mil. Sk!
Pravdou je, že kalamita, osobitne v smrekových lesoch, uro-
bila na Slovensku veľké problémy a postihla aj nás. Toto sa 
prejavilo v zníženom speňažení drevnej hmoty práve v ro-
koch 2008 - 2009. 
Ceny vyťaženej drevnej hmoty na Slovensku odzrkadľujú 
ponuku a dopyt po nej. Ak prebieha rubná ťažba bez kala-
mít, je aj kvalita hmoty vysoká a tomu zodpovedá aj vysoká 
cena. Ak však Slovensko postihnú kalamity, ako napr. „tat-
ranská“ či „kôrovcová“, kvalita drevnej hmoty rýchlo klesá 
a úmerne s ňou aj cena.
Napriek týmto problémom spoločnosť vykonáva tzv. pes-
tovnú činnosť (výsadba  novými  sadenicami  )  v  sume, 
ktorá sa každoročne pohybuje od 12 do 15 miliónov Sk. 
Okrem toho bolo v roku 2009 vynaložených na hnojenie 
lesov 20,146 mil. Sk a na vápnenie 21,147 mil. Sk. Od 
r. 1993 až po r. 2009 sa hnojenie ani vápnenie nevyko-
nalo ani raz.
Zvláštnym  problémom,  ktorý  nové  vedenie  spoločnosti 
prevzalo, bolo to, že k 31. 12. 2006 boli evidované po-
hľadávky 39,271 mil. Sk! Vzhľadom k tomu, že viac ako 
polovica bola dávno po  lehote  splatnosti,  a  niektoré už 
ťažko vymáhateľné, dostalo vedenie spoločnosti úlohu zní-
žiť sumu pohľadávok, až sa dostať na úroveň, kedy spo-
ločnosť nebude evidovať pohľadávky po lehote splatnosti. 
K 31. 12. 2009 tvorili pohľadávky po lehote splatnosti už 
iba sumu 1,734 mil. Sk. Je treba povedať, že vymáhanie 
pohľadávok stojí spoločnosť mnoho námahy aj finančných 
prostriedkov za súdne a exekučné trovy a nie všetky sa po-
darí  vymôcť. Z  tohto dôvodu bolo  rozhodnuté – drevnú 
hmotu predávať iba za prísnych platobných podmie-
nok, a to zálohovou platbou alebo pri prevzatí tovaru. 

Túto podmienku viacerí „domáci“ obchodníci nevedeli spl-
niť, čím sa sami vyradili zo zoznamu odberateľov.
Osobitne sa pristavíme pri tzv. speňažovaní drevnej hmoty 
predávanej spoločnosťou. Sú ľudia, ktorí za predchádza-
júcich 14 rokov veselo cicali mestské lesy, a samozrejme, 
keď prišla zmena a zastavili sa peňažné toky, jednoducho 
nadávajú na každého, kto im to znemožnil. 
Príkladom je aj útok na vedenie mesta a spoločnosti, že spe-
ňažovanie drevnej hmoty je nízke, že sú lesy vykántrené a že 
sa drevo nepredáva domácim podnikateľským subjektom.
Pre začiatok si porovnajme kalamitné roky 1994 – 1995 
s kalamitou v rokoch 2008 – 2009. V oboch prípadoch bola 
najvyššia ťažba drevnej hmoty. Zároveň si, prosíme, všimnite, 
aký bol odvod mestu v nájomnom pri porovnateľných tržbách. 
Za roky 1994 - 1995 bol odvod 8,25 mil. Sk, ale za roky  
2008 - 2009 bol odvod mestu v sume 42,498 mil. Sk.

Pri kalamite, aká bola v uvedených rokoch, ide kvalita drev-
nej hmoty prudko dole. Vzhľadom k tomu, že okrem nízkej 
kvality je v tom období aj prebytok hmoty na trhu a je ťažko 
predajná (obchodníci s drevom a odberatelia tlačia ceny 
dole), je aj speňaženie nižšie ako vtedy, ak sa ťaží „rubná“ 
hmota kvalitná a na trhu s drevom je po nej dopyt. Na dôva-
žok treba dodať, že drevo nie je tovar, ktorý možno skladovať 
bez obmedzenia a čakať na dopyt a zvýšenie cien. Lesníci 
vám povedia, že ak stojí na skládkach, kvalita ide každým 
dňom rapídne dole, až nakoniec ste radi, ak ho predáte 
ako drevo palivové.
Predchádzajúcemu  vedeniu  nemožno  uprieť  snahu  po-
zdvihnúť spoločnosť Lesy mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves 
na vyššiu úroveň. Za účelom spracovania drevnej hmoty na 
Spiši založili spoločnosť LESFINAL, s. r. o. Cieľom bolo zor-
ganizovať porez vlastnej guľatiny nielen pre potreby mesta, 
ale aj na predaj, a tak zhodnotiť cenu práce doma na Spiši. 
Myšlienka celkom rozumná. Postup však veľmi zaujímavý. 
Spoločnosť vznikla v r. 1996, kde majoritným vlastníkom sa 
nestalo Mesto, ale spoločnosť Lesy mesta, s. r. o., Spiš-
ská Nová Ves s počiatočným vkladom 2 mil. Sk a 8 fyzic-
kých osôb s vkladmi 20 a 40 tis. Sk. Zrejme vklady nestačili 
na realizáciu projektu, lebo v júni 1999 zvýšila spoločnosť 
Lesy mesta, s. r. o., svoj vklad na 20,7 mil. Sk. Dôvod nie 
je známy, lebo už v septembri 2001 rozhodlo valné zhro-
maždenie o zlúčení so spoločnosťou Lesy mesta, s. r. o., 
Spišská Nová Ves. Zvláštne je však to, že sa tento vklad do 
spoločnosti Lesfinal, s. r. o., ani jej zlúčenie so spoločnos-
ťou neprejavilo v štatistike spoločnosti Lesy mesta, s. r. o., 
Spišská Nová Ves, a to ani v obchodnom imaní spoločnosti, 
ani v zisku, ani v investíciách.
Teraz to niekomu chýba. Jednoducho potoky a potôčiky 
uschli. Niet  ich. Všetko  tečie do mesta. Že sa opravujú 
chodníky, cesty, mosty, školy, kultúrne a sociálne zariade-
nia, že zostalo aj na „eurobalíčky“ dôchodcom, že sa do-
kúpili nové autobusy mestskej hromadnej dopravy, postavili 
nové ihriská, investovalo do športu - to všetko komusi kole 
oči... Nuž, postavme sa pred zrkadlo a pozrime sa ešte raz 
na tabuľku, ktorá nikoho nenechá na pochybách...
Treba k tomu niečo dodať?

ing. milan sakmárY, Ján sLiVEnskÝ
konatelia spoločnosti Lesy mesta, s. r. o.

Roky 1994 1995 2008 2009
Ťažba v m3 103 801 120 969 118 398 121 551
Tržby v mil. Sk 100,546 136,279 145,507 115,009
Nájomné mestu 
v mil. Sk 3,000 5,250 30,000 12,498

Roky 1993 – 2006 (14 rokov) Roky 2007 – 2010 (4 roky) 
Odvod mestu za nájomné v miliónoch Sk 80,612 107,532
Sponzorské na šport a kultúru mesta v miliónoch Sk 2,446 7,883
Investície do spoločnosti 99,636  41,047
Vloženie do obnovy lesa 164,579 94,264
Priemer za rok v miliónoch Sk 24,805 62,681

SPraVODaJSTVO



9vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
10/2010

	 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.	 Ďakujeme!	

„nezdá sa vám, že do hokejového štadióna sa inves-
tovalo veľa peňazí?“ občianka zo sídl. mier 

Zimný štadión neslúži len hokejistom, pretvárame ho na 
multifunkčnú halu na športové, kultúrne a spoločenské 
vyžitie. Časť investícií bola nevyhnutná z ekologických 
a bezpečnostných dôvodov  (staré čpavkové chlade-
nie), podstatne sa skultúrnilo prostredie a zmodernizo-
valo vybavenie. Značnú časť finančných prostriedkov 
sme získali z účelových dotácií, ktoré by inak do mesta 
neboli prišli. Chceme nadviazať na úspešné vystúpenia 
Alexandrovcov či Lord of the Dance, ktoré zaplnili našu 
„Spiš arénu“, podarilo sa nám pritom dohodnúť pod-
statne nižšie vstupné ako v iných mestách. Na budúci 
rok pripravujeme sériu takýchto podujatí.

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

„rád by som upozornil na rozostavaný objekt bytovky, 
ktorý sa nachádza na nábreží Hornádu - pozdĺž sta-
rosaskej ul. táto stavba nie je nijakým spôsobom 
zaistená, myslím tým ohradená alebo strážená. ke-
dykoľvek a ktokoľvek má voľný prístup do rozostava-
nej budovy. nocujú tam bezdomovci. v letnom období 
sa tam hrajú deti... múry sú podopreté drevenými brv-
nami, ktoré chodia kradnúť rómski spoluobčania, čiže 
je ich čoraz menej. v noci tam opitá, aj maloletá, mlá-
dež s baterkami do ranných hodín svojimi bujarými 
prejavmi ruší nočný kľud. Boli sme nútení privolať aj 
mestskú políciu, aby zjednala poriadok. považujem 
túto situáciu, ktorá trvá už 3 roky, za nebezpečnú 
a neúnosnú.“ anonym, e-mail, 21. 7. 2010

Predmetnú  stavbu  realizuje  Svojpomocné  stavebné 
bytové  družstvo  na  základe  stavebného  povolenia  
z r. 1993. Na uvedené nedostatky bude stavebník upo-
zornený.  Ing. Júlia Sadová, 

vedúca referátu staveb. poriadku, Msú

„Dostali sa mi do rúk staré ička spred niekoľkých 
rokov: politické úvodníky s portrétmi predstaviteľov 
mesta, komentáre k „veľkej“ politike, nezáživný ob-
sah, minimum informácií... ak máte možnosť, odpo-
rúčam každému porovnať. teraz vieme, čo sa v meste 
deje, súčasné ičko je po každej stránke lepšie.“ 

peter B., e-mail, 15. 9. 2010

Teší ma, že oceňujete prácu tvorcov nášho mestského 
mesačníka, pozitívne hodnotenia vysoko prevažujú. Aj 
ja si myslím, že najmä na miestnej úrovni by mali hovoriť 
konkrétne fakty a výsledky, nie politikárčenie.

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

„Zaujímalo by ma, kedy dôjde k realizácii prísľubu 
dokončenia 2. časti výškového oplotenia športového 
ihriska vedľa bytovej novostavby v strednej časti vo 
Ferčekovciach. (čaká sa 2. rok.)“

anonym, e-mail, 9. 8. 2010

Požiadavky občanov na práce v  tejto  lokalite si  triedi 
Mestský výbor č. 3. V období posledných štyroch ro-
kov boli stanovené priority, ktoré neobsahovali túto po-
žiadavku. Ak máte vážny záujem o pokračovanie prác 
na  oplotení  športového  ihriska,  požiadajte  o  to  Váš 
mestský výbor. Doposiaľ sme sa venovali  iným aktivi-

tám podľa výberu MsV č. 3. Otázka oplotenia ihriska je 
pre budúci rok otvorená.

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

 „Chcela by som sa poďakovať oddeleniu komu-
nálneho servisu za to, že nám skultúrnili zadný trakt 
Gorazdovej ul., keď vynovili lavičky novými doskami, 
ktoré aj farebne lahodia oku. na starých zdevastova-
ných a polámaných si mnoho ľudí poškodilo aj odev. 
teraz sa tak nestane. Ďakujeme.“ 

eva, e-mail, 10. 8. 2010

„kto mal na starosti pokládku nového koberca na 
ceste pod podchodom, ako sa ide ku garážam na 
židovský cintorín (kollárova ul.)? tento koberec, ak 
už bol urobený akokoľvek, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou zapchal odvod dažďovej vody a teraz, po-
čas týchto lejakov, tam voda stojí niekedy aj do výšky 
30 cm a tým je ohrozená aj bezpečnosť, či už chod-
cov alebo áut, nakoľko ‚odvod‘ vody, ktorý je na jednej 
strane, je po búrke zatopený a niekto, kto ide týmto 
úsekom prvýkrát, sa tam môže prepadnúť. preto sa 
pýtam, či sa niečo v budúcnosti s týmto miestom 
udeje, kým sa nestane nejaké nešťastie.“

anonym, e-mail, 17. 8. 2010
 
Predpokladám, že pisateľ tohto príspevku pozná situá-
ciu osobne, teda iste si bude pamätať, že už v minulosti 
po búrkach bol podchod pod železničnou traťou zato-
pený. Súčasťou prác na výmene asfaltového koberca 
bolo i prečistenie existujúcich rozvodov dažďovej ka-
nalizácie. Búrky a prívalové dažde však spôsobujú na 
viacerých  miestach  situáciu,  že  kanalizácia  nestačí 
odoberať  dažďovú  vodu  a  hromadí  sa  na  najnižších 
miestach. Voda potom za krátky čas odtečie. V tejto lo-
kalite neexistuje výkonnejšia kanalizácia, ktorá by tento 
problém definitívne vyriešila.

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

„krásny zážitok, p. primátor, z Dní mesta. musím pove-
dať, že alegorický sprievod baníckych spolkov zo sr, 
ale aj poľska, maďarska, česka, nielen ja, ale viacerí 
občania sprevádzali so slzami v očiach. od r. 1989 
sme v našom meste zažili prvý krát nejaký sprievod. 
Celý program bol nesmiernym zážitkom s úžasným 
záverom lucky Bílej, čo pohladilo dušu všetkým zú-
častneným. Ďakujeme vám a vašim spolupracovní-
kom, ako aj mkC za kultúrne vyžitie a obohatenie žitia 
v našom meste.“

eva muchová, e-mail, 29. 8. 2010

„Zaujímalo by ma, dokedy nám budú pod oknami vy-
trubovať autá každé 2 minúty, pokiaľ sa chcú dostať 
do areálu Bytového družstva... najmä, keďže je to 
obytná zóna. pokiaľ viem, je to priestupok.“ 

anonym, e-mail, 31. 8. 2010

Ďakujeme za upozornenie, na základe Vašej informá-
cie vstúpil do jednania s Bytovým družstvom Okresný 
dopravný inšpektorát. S vedením BD bolo dohodnuté, 
že všetci vodiči, ktorí budú vchádzať do objektu, budú 
prednostne a výlučne využívať zvonček, k čomu budú 
inštruovaní všetci vodiči písomnou formou.

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, 
riaditeľ OR PZ SR v SNV

„pán primátor, ľudia oceňujú úspech vašej diploma-
cie, že už pri prvej návšteve pani premiérka nášmu 
mestu tak výrazne pomohla. Dúfam, že ste jej za to 
pekne poďakovali.“ anna B., sp. n. ves

Samozrejme, to tiež patrí k „diplomacii“. Vysoko som 
ocenil aj  rýchlosť splnenia prísľubov – poskytnutie finan-
cií na opravu mostu a štátnej pomoci pri vytvorení stoviek 
nových pracovných miest v Embracu do niekoľkých týž-
dňov od vyslovenia. Pani premiérku Ivetu Radičovú som 
tiež pozval na návštevu nášho mesta. Ospravedlnila sa, 
že požehnania Immaculaty sa nemohla zúčastniť, verím 
však, že jej čoskoro aj osobne budeme môcť poďako-
vať za jej priazeň.

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

„po príchode zo zahraničia som si prečítala v ičku 
odpoveď na podávanie stravy pre celiatikov Zš. 
nemyslelo sa komisionálne aj na deti mimoriadne 
nadané na ing. kožucha, keďže majú deti aj tam 
zdravotný problém? museli by opustiť a prestúpiť na 
inú školu len pre neochotu? prosím, zvážte ešte, veď 
si musia s obedárom pri lavici držať stravu z domu 
až do obeda. prosím, zvážte, ako sa dá pomôcť a nie 
ako to nie je možné. Bolo by náročné rozlúčiť sa so 
školou, učením aj spolužiakmi.“ 

Žofia snv, list, 14. 9. 2010

Od nového školského roku 2010/2011 v troch školách 
na území mesta ponúkame diétne stravovanie pre deti 
- v MŠ Jilemnického 2 (varíme bezgluténovú a diabe-
tickú diétu pre deti MŠ), v ZŠ Z. Nejedlého 2 (varíme 
bezgluténovú diétu pre deti ZŠ) a v ZŠ Komenského 2 
(varíme diabetickú diétu pre deti ZŠ). Pri zabezpečovaní 
diétneho stravovacieho systému v školských stravova-
cích zariadeniach je dôležité splniť viacero podmienok. 
Jednou z podmienok napr. je, že na každú diétu musí 
byť prihlásených v jednom stravovacom zariadení mini-
málne 10 stravníkov. Po prieskume záujmu o uvedené 
diéty v júni a až do dnešného dňa sa nám záväzne 
prihlásilo v rámci všetkých ZŠ aj MŠ mesta 6 detí na 
bezgluténovú diétu a 2 deti na diabetickú diétu. 
Aj napriek nedostatočnému počtu stravníkov sme uve-
dené diéty začali variť, aby sme vyhoveli tým rodičom, 
ktorí prejavili seriózny záujem. Mimochodom, zo Zš na  
Ul. Ing. O. Kožucha sme nezaznamenali ani jednu 
žiadosť o diétne stravovanie!
Zabezpečenie podávania diétnych  jedál  je upravené 
právnym predpisom. Musia byť zaistené vhodné ma-
teriálno-technické a pracovné podmienky, personálne  
zabezpečenie  (preškolený  personál,  aby mal  dosta-
točné  odborné  vedomosti),  zásobovacie  možnosti 
vhodnými potravinami, zvýšené náklady na výrobu jedál 
a pod. Preto sa v rámci celej SR postupuje pri zavá-
dzaní diétneho stravovania tak, že zriaďovateľ školskej 
jedálne podľa podmienok zariadenia školského stravo-
vania a záujmu zákonných zástupcov detí a žiakov poža-
dujúcich diétne stravovanie určí školskú jedáleň, ktorá 
bude poskytovať diétne stravovanie. Z uvedených dô-
vodov nie je možné, aby sa diétne jedlá pripravovali vo 
všetkých stravovacích zariadeniach pre 1 alebo 2 deti.
V ostatných školách, ktoré nezabezpečujú (nevaria) 
diétne jedlá, je možné zabezpečiť diétne stravova-
nie donáškou stravy a  to tak, že zákonný zástupca 
dieťaťa/žiaka alebo žiak prinesie ráno stravu do škol-
ského stravovacieho zariadenia (jedálne), odovzdá 
stravu personálu, ktorý ju odloží do chladiaceho 
zariadenia a v čase obeda túto stravu dieťaťu naloží 
na tanier, ohreje a dieťa/žiak ju môže zjesť v škol-
skej jedálni.
Odporúčam p. Žofia, aby ste sa zastavili u pani vedúcej 
Školskej jedálne na Ul. Ing. O. Kožucha a dohodli sa na 
vhodnej forme donášky stravy pre Vaše dieťa. V prípade 
nejasností ma môžete navštíviť na Oddelení školstva 
MsÚ, Štefánikovo nám. 1, 1. posch., č. dverí 217.

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

LiSTáreň

SPraVODaJSTVO
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STreDná PrieMySeLná 
ŠkOLa STrOJnÍcka
hviezdoslavova 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

P O z V á n k a
Srdečne pozývame žiakov základných škôl, 

rodičov a ďalších záujemcov na 

Deň OTVOrenÝcH DVerÍ, 
ktorý sa uskutoční 22. októbra 2010 (piatok) 

od 8.00 do 12.00 hod.
Návštevníci môžu okrem prehliadky školy získať 
informácie o podmienkach štúdia a študijných 

programoch školy v odboroch:
• strojárstvo – grafické systémy,
• mechatronika,
• strojárstvo – stavba automobilov,
• technické lýceum, 
• elektrotechnika – počítačové  
 systémy a siete,
• logistika.
KONTAKT: tel. č.: 053/446 62 49, 

446 63 08, e-mail: skola@strojsnv.sk,
www.strojsnv.sk

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

v dňoch 2. 10. 2010 (sobota) od 10.00 hod.
a 3. 10. 2010 (nedeľa) od 11.00 hod.
Tešíme sa na vašu účasť. výbor Jk slávia snv

Výhercovia ankety 7 divov  
mesta Spišská nová Ves

Martin Dirga, Silvia šteinerová, Peter Repaský, 
Božena Fridrichová, Marián Kopaňa, 

Viera Janiková, Tomáš Markulík, 
Bernard Jelenčík, Eleonóra hodáková, 

Martin Fabian

Okrs.
číslo

Zapísané
osoby

Vydané
lístky

Odovzd.
lístky

Platné
hlasy

Neplatné
hlasy

Otázka číslo

1 2 3 4 5 6

Á N Á N Á N Á N Á N Á N

1. 651 96 96 96 0 81 12 92 3 92 3 81 9 54 33 69 14

2. 1 393 396 395 394 1 374 20 386 5 370 18 360 19 308 69 324 54

3. 2 035 534 534 527 7 465 45 498 12 487 22 453 37 361 125 379 80

4. 2 120 510 510 510 0 452 44 489 15 475 16 461 28 382 99 400 52

5. 2 522 590 590 585 5 528 56 576 6 578 5 545 32 468 103 480 63

6. 2 453 543 543 541 2 480 46 531 4 514 15 500 32 398 124 416 83

7. 2 407 571 571 570 1 511 43 553 5 549 13 522 27 418 109 420 69

8. 2 417 505 504 502 2 447 40 490 8 480 14 470 29 378 101 374 79

9. 2 188 521 521 519 2 462 43 509 4 497 14 483 20 420 77 416 69

10. 2 121 524 524 520 4 465 55 516 4 497 23 494 23 398 111 421 57

11. 1 127 103 103 103 0 96 6 101 1 99 3 97 1 79 19 85 8

12. 1 659 471 471 470 1 429 36 460 5 442 16 430 19 361 84 374 52

13. 2 209 567 566 565 1 496 47 556 3 539 18 509 43 429 113 453 56

14. 2 359 514 512 510 2 445 51 502 8 496 11 464 29 373 110 385 75

15. 2 417 548 548 547 1 493 44 522 7 527 16 495 33 382 143 428 63

Spolu 30 078 6 993 6 988 6 959 29 6 224 588 6 781 90 6 642 207 6 364 381 5 209 1 420 5 424 874

%  23,24 0,29  

REFERENDUM 18. SEPTEMBRA 2010 
V našom meste sa referendum konalo v 15-tich okrskoch. Z celkového počtu 30 078 zapísaných oprávnených občanov sa na hlasovaní zúčastnilo 6 993 občanov, čo 
predstavuje 23,24 %. Podrobné výsledky referenda nájdete v tabuľke.  brigita sopková, referát vnútornej správy, msú

KALENDÁRIUM OSOBNOSTí MESTA
OkTóber

okolo r. 1580
narodil sa v Delitzschi, SRN Elias ursinus, tiež Ursini, pôv. Bär, prímením Misnicius - 430. výročie
- evanjelický farár, cirkevný hodnostár, spisovateľ, humanistický vzdelanec.
V  r. 1616 prišiel  za  farára a  rektora gymnázia do Levoče,  v Spišskej Novej Vsi pôsobil ako  farár a senior  
v r. 1619 - 1627. Napísal učebnicu teológie, filozofickej rozpravy, príručky latinskej gramatiky Filipa Melanchtona 
(1619) s didaktickým plánom pre levočskú školu. Rukopis jeho denníka sa stal súčasťou spišskonovoveskej 
kroniky. V r. 1621 - 1625 písal kroniku Bratstva XXIV kráľovských farárov (pastorov). Autor príležitostných ver-
šov v latinčine a nemčine, jeho pohrebný chválospev na Stanislava Thurzu vyšiel v r. 1626 v Košiciach. Zomrel  
25. 3. 1627 v Spišskej Novej Vsi.

2. 10. 1965
zomrel v Smižanoch Jozef brandobur - 45. výročie - osvetový pracovník, učiteľ, katolícky kňaz.
Narodil sa 21. 5. 1896 v Letanovciach. Absolvoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi (1915), bohoslovecký semi-
nár v Spišskej Kapitule (1915 - 1919), teologickú fakultu univerzity vo Viedni ako chovanec Pázmánea. Pôsobil 
ako kaplán na Spiši a v Liptove. V r. 1924 - 1932 pôsobil ako profesor gymnázia a učiteľského ústavu v Spišskej 
Novej Vsi, prednášal a písal o kultúrno-osvetových a pedagogických problémoch (v Spišských novinách, Novej 
škole, Kultúre). Prispieval aj do rozhlasu. Riaditeľ (vyučoval pedagogiku a metodiku) učiteľského ústavu v Spiš-
skej Kapitule (1932 - 1950), po r. 1946 kňaz v Spišských Vlachoch a Odoríne.

30. 10. 2000
zomrel v Bratislave štefan mašlonka - 10. výročie - športový komentátor.
Narodil sa 4. 2. 1920 v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi (1938). Začínal v redakcii 
Slováka. Stal sa rozhlasovým reportérom a redaktorom Spravodajskej agentúry Slovenska, neskôr ČTK a týž-
denníka Štart. Spoluzakladal Klub slovenských novinárov a stal sa čestným členom Slovenského olympijského 
výboru. Populárnym sa stal svojimi reportážami z futbalových štadiónov, v r. 1948 komentoval OH v Londýne 
(1948). Autor knihy o ZOH v Grenoble (1968). Bol vedúcim tlačového strediska v klasických disciplínach na 
ZOH v Innsbrucku (1976). Klub športových redaktorov každoročne udeľuje novinársku Cenu Štefana Mašlonku 
za najlepšie tlačové služby na športových podujatiach.  pripravila: phdr. ružena kormošová
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Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohto-
ročné jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek 
príslušných mestských výborov bude realizované v týchto termínoch:

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

 MsV č. 1, novoveská Huta 

1.   pred RD p. Mišendu (č. d. 9227)  11. 10.
2.   pri parku (námestie v Nov. Hute)  12. 10. - 13. 10.
3.   bytovka býv. VKaŠ    13. 10.
4.   pri Pionierskom tábore    11. 10.
5.   pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej  

(č. d. 9190 a 9191)   12. 10.
6.   pred RD p. Jasečkovej (č. d. 9177)  12. 10.
7.   pri Hasičskej zbrojnici  11. 10.
8.   pred RD p. Schlossera (č. d. 9254)  13. 10.
 
 MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 
1.   Gaštanová ul. - býv. Overall  4. 10. - 5. 10.
2.   Lipová ul.  6. 10. - 7. 10.
3.   Kamenný obrázok  4. 10. - 5. 10.
4.   Agátová ul.  6. 10. - 7. 10.

 MsV č. 3, Ferčekovce

1.   Muráňska ul. 2  18. 10.
2.   Muráňska ul. 26    19. 10. - 20. 10.
3.   križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej   19. 10.
4.   Muráňska ul. 60    20. 10.
5.   Nitrianska ul.    18. 10.
6.   Laborecká ul.    20. 10.
7.   Trnavská ul.     18. 10.
8.   Dunajská ul.    19. 10.

 MsV č. 4, Sídl. Mier

1.   Komenského/J. Wolkera  30. 10. - 31. 10.
2.   Z. Nejedlého/Tr. 1. mája  30. 10. - 31. 10.
3.   Štúrovo nábrežie  

- parkovisko pri OD Prima   28. 10. - 29. 10.

4.  Jilemnického - garáže pri Fľúdri  28. 10.
5.  Štúrovo nábrežie 11 - 13    29. 10.

 MsV č. 5, Sídl. západ

1.   Hutnícka ul. - pri ZŠ    15. 10. - 17. 10.
2.   Strojnícka ul.     15. 10. - 17. 10.

 MsV č. 6, Staré mesto - juh

1.   Fándlyho ul. - Železorudné bane   27. 10.
2.   Kozí vrch        25. 10. 
3.   E. M. Šoltésovej     25. 10.
4.   Hurbanova ul. - pri kotolni  25. 10. - 26. 10.
5.   pred Zimným štadiónom 
  - Hotel Šport  26. 10.
6.   Tehelná ul. - obchod   27. 10.
7.   Za Hornádom - zadná strana obchodu  26. 10.
8.   Medza - pred obyt. domom Panoráma   28. 10.
9.   Gorkého ul.     27. 10.
10. križovatka ulíc Hurbanova a Letecká  28. 10.

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1.   Sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa  4. 10.
2.   križovatka ulíc Hanulova  

a Škultétyho  4. 10.
3.   Pod Tepličkou    5. 10. - 6. 10.
4.   Drevárska ul. - garáže 
  Nového domova  5. 10.
5.   Zábojského ul.     4. 10. - 5. 10.
6.   Zvonárska ul.    6. 10. - 7. 10.
7.   MPC starý vchod    6. 10.
8.  Rázusova ul.  7. 10.
9.  Hanulova ul.  7. 10.

 MsV č. 8, Staré mesto - sever

1.   Vajanského ul.    11. 10. - 12. 10.
2.   Park SNP pri MŠ    11. 10.
3.   pri discoklube Zio Bar     12. 10.
4.   J. C. Hronského    13. 10.
5.   Sídl. Východ, Slovenská ul. 44, pri kotolni  13. 10.
6.   Koceľova ul.    14. 10.
7.   pri garážach za Židovským cintorínom  14. 10.

 MsV č. 9, Telep

1.   Bernolákova ul.     25. 10. - 26. 10.
2.   Kuzmányho ul.    25. 10. - 26. 10.
3.   Hollého ul.     25. 10. - 26. 10.
4.   Filinského ul. - bytovka  27. 10. - 28. 10.
5.   Jánskeho ul.  27. 10. - 28. 10.
6.   križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová  27. 10. - 28. 10.

Žiadame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový od-
pad umiestňovali  do pristavených  veľkokapacitných 
kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú 
určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy 
a nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjaz-
dený“ olej, žiarivky, televízory, monitory...). V loka-
lite, kde sa takýto druh odpadu bude nachádzať 
v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu kontajnera, 
mesto prehodnotí opätovné umiestnenie veľkoka-
pacitného kontajnera v danej lokalite a pôvodcovi 
odpadu môže byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú obča-
nia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta  
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným sta-
vebným odpadom povinní odovzdať na Zbernom dvore 
na Sadovej ulici (Ut - Pi 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; So 
7.00 - 13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bez-
platne po predložení občianskeho preukazu.

msú, oddelenie komunálneho servisu

VSE VARUJE 
PRED PODVODNíKMI

Najčastejším spôsobom klamania zákazníkov sú formulácie ako „mení sa spôsob 
fakturácie elektriny. pre VsE ju po novom zabezpečuje iná spoločnosť. 
tu mi to podpíšte a elektrinu budete dostávať tak ako doteraz...“ Falošní 
obchodní zástupcovia tak uvádzajú potenciálnych zákazníkov do omylu v sú-
vislosti s podstatou procesu zmeny dodávateľa. Zákazníkom totiž zamlčujú alebo 
nedostatočne vysvetľujú, že práve podpisom dokumentov spúšťajú proces zmeny 
dodávateľa elektriny.
VSE preto upozorňuje, že uvedené informácie sú zavádzajúce, spôsob fak-
turácie sa nemení. Obchodný kontakt so svojimi zákazníkmi zo segmentu Do-
mácnosti udržuje naďalej výlučne zaužívanými spôsobmi - cez Kontaktné miesta 
zákazníka, telefonicky, e-mailom alebo poštou, nevyužíva pritom osobné náv-
števy!
Rozmyslite si, či ukážete svoje občianske preukazy alebo faktúry za elektrinu ne-
známym osobám. Overte si totožnosť osôb vydávajúcich sa za zástupcov VSE 
na Linke VSE 0850 123 333.

Východoslovenská energetika

Obyvatelia miest na východe Slovenska upozornili 
VSE na podvodné správanie podomových predajcov 
elektriny. V snahe presvedčiť domácnosti k podpisu zmlúv o dodávke elek-
triny tvrdia, že VSE sa vzdáva fakturácie elektriny, čo nie je pravda!

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie 
uvedených zvierat proti besnote, ktoré v tomto roku ešte neboli za-
očkované, sa uskutoční v nasledovných termínoch: 

• dňa 8. októbra 2010 (piatok) od 8.00 do 17.00 hod.  
vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, Duklianska 46 
(pred sídliskom Západ I);

• dňa 9. októbra 2010 (sobota) od 8.00 do 10.00 hod.  
v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote sa bude 
účtovať poplatok vo výške 5 €.
Upozorňujeme chovateľov, 
že očkovanie proti besnote, 

nakoľko sa jedná o nebezpečnú 
nákazu so smrteľným priebehom, 

je povinné. 
Nesplnením si tejto povinnosti 
sa vystavujú riziku postihu.

Veterinárna nemocnica 
Spišská Nová Ves 

Tel.: 053/446 26 23, 
0905 506 126
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október 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

20. 10. 2010 (streda) o 10.00 hod., Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves 
Študentské a pedagogické workshopy 

Kultúrne aktivity v procese mediálnej výchovy, manažovanie kultúrnych aktivít ako prevencia viktimácie 
a iných patologických javov.

28. 10. - 26. 11. 2010, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves 
krása chrámov a kostolov gotickej cesty

Vernisáž výstavy (28. 10. 2010 o 15.00 hod.) neprofesionálnych fotografov z plenéra v Spišskom Podhradí.

30. 10. 2010 (sobota), Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána Spišská Nová Ves
spiŠské zborové dni 

Regionálna prehliadka speváckych zborov.

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

náJDi Si SVOJ krúŽOk 
PODľa abeceDy. 

a začni Pekne OD aDaMa.
a  aerobik   atletika

b  baby aqua klub   brušné tance 
 basketbal

c  country tance   cvičiaci šibali 
 cykloturistika

D  divadielko poézie   dopravný krúžok

e  elektrická gitara

F  florbal   futsal   fit lopty

G  gitara začiatočníci, pokročilí

H  hip-hop   hviezdička

i  internet klub

k  klub osamelých sŕdc   karaoke 
 keramika   klub športových aktivít

L  leteckí modelári   lukostreľba 
 latino tance

M  miniherňa   mažoretky 
 modelársky klub

n  nemecký jazyk začiatočníci, pokročilí

P  posilňovanie   poľovníctvo   PC klub 
 papierové a plastikové modelárstvo 
 paličkovanie   počítačová grafika

r  roztlieskávačky   relaxačné plávanie

S  stolný tenis   step - posilňovanie 
 SŠ klub Niké

Š  športová príprava   športová turistika 
 šikovníček

T  tvorivá dielňa   turistika v horách 
 tanečno-pohybový krúžok

V  výtvarný klub   volejbal

ktoré písmená abecedy chýbajú? 
pošli sms na t. č.: 0915 932 319 a ak budeš prvý, 
vyberieš si svoj obľúbený krúžok a budeš ho mať 

v školskom roku 2010/2011 zdarma. 

SLaLOM na kOLieSkOVÝcH 
kOrčULiacH
6. 10. od 8.30 hod. Kamenný obrázok - Ferčekovce
Kategórie: 1. - 4. ročník ZŠ, 
5. - 9. ročník ZŠ, stredoškoláci
Výbava: prilba, chrániče kolien a lakťov
PRIhLÁšKy do 2. 10. na kontakty cVč Adam.
Info: Hennelová - 0908 970 201

Šarkania ŠOU
9. 10. od 13.00 hod.
Novákova chata Košiarny briežok
Maľujte a vyrábajte šarkanov, drakov 
a iné rozprávkové lietajúce bytosti.
Info: Štrauchová, Bigošová

ŠúŤaŽ PaPierOVÝcH 
HáDzaDieL „iSkra“
16. 10. od 9.00 hod. 
parkovisko NsP pod Blaumontom
Info: Žifčáková

aMaVeT klub č. 747
Levočská 14, Spišská nová Ves 
Pre svojich členov aj nečlenov pripravil letné tábory, a to 
s dennou dochádzkou, ako aj pobytové. S dennou do-
chádzkou sa vystriedalo spolu 89 účastníkov, v pobyto-
vých táboroch bolo 56 účastníkov. 
Programy  táborov boli pestré:  športové podujatia,  vy-
chádzky do blízkeho okolia, návšteva kúpaliska, ZOO, sú-
ťaže v stolných hrách, návšteva a súťaž v bowlingu a pod. 
  Mgr. Zuzana hennelová

vedúca AMAVET 747

DivaDlo 
Kontra 

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

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

slovenskej na Zimnej ulici 68.

najnovšie predstavenie  
Divadla kontra!

Žena v čiernom
(the Woman in blacK)
Divadelná adaptácia Stephena Mallatratta 

podľa románu Susan Hill

9. október (sobota) o 19.00 hod.
10. október (nedeľa) o 19.00 hod.

Žena  v  čiernom  „straší”  na West  Ende  a  na  celom 
svete  už  21  rokov!  Legendárnu  adaptáciu  románu 
Susan Hill videlo viac ako 7 miliónov divákov. Mrazivý 
príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kipp-
sa, ktorý prichádza do odľahlého domu na úhorných 
močariskách, aby usporiadal pozostalosť po nebohej 
pani Drablowej. Krok za krokom sa pred vami odhalia 
desivé tajomstvá ponurého sídla... 

Jedna z najstrašnejších a najúspešnejších hier všet-
kých čias!!! 

Budete sa báť vlastnej predstavivosti... Príďte sa báť 
do Kontry!

Jedno z divácky najúspešnejších predstavení Divadla 
Kontra, ktoré musíte určite vidieť!

Preklad: Juraj Šebesta
hrajú: Miki Macala, Peter Čižmár a Denisa Ďuratná
Réžia: Klaudyna Rozhin

predstavenie podporilo ministerstvo kultúry sr, 
British Council a poľský inštitút v Bratislave.

Vstupné: 5 €

23. a 24. október (sobota a nedeľa)  
o 19.00 hod.

conor mcPherson: 

Sv. miKuláš
To tu ešte nebolo! Rozprávka v Divadle Kontra! Len 
pre dospelých! 
Ale nielen pre  tých,  čo neznášajú divadelných kriti-
kov! 
Alegorický príbeh o tom, čo znamená byť človekom, 
prečo je lepšie hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa 
do herečiek a večer čo večer rozsypať na parapete 
ryžu. 
Doposiaľ ešte neuvádzaná hra autora úspešnej hry 
„Rum a Vodka”.

Réžia: Klaudyna Rozhin
hrá: Peter Čižmár
 

kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest. 
kvôli tomu je lepšie rezervovať si 

miesto vopred!
rezervácie denne: 0907 908 986

Tešíme sa na vás!
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GaLÉria 
UMeLcOV 

SPiŠa 

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

výstav v mesiaci október 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• ZÁHrAdA UmENIA 

VýSTAVy 
ŠTEFAN JAKUBEC (1927 - 1971) 
- VArIÁCIE KrAJINy SPIŠA
výstava z pozostalosti autora predstavuje 
kresby známeho kameňosochára, rodáka 
z Hrabušíc, ktorý zachytil vo svojich kresbách 
spomienky počas života na spiši. 

do 31. 10. 2010 

mImOVýSTAVNÁ čINNOSť
čArO HLINy - mOdELOVANIE
tvorivé dielne pre Zš a mš na základe vopred 
dohodnutých termínov.
 
otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €

akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2010.

w
w
w
.g
us
.s
k

Info - tel. č. 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com • Akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2010.

Letná 50, Spišská Nová Ves

do 30. 12. 2010
Planéta, na ktorej žijeme 

Komplexná názorná prezentácia dejov 
v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére, 

vo vzájomných súvislostiach. 

V cykle sprievodných akcií k výstave 
si nenechajte ujsť zaujímavé prednášky: 

11. 10. 2010 o 16.00 hod.
Téma: „katastrofa po výbuchu 
atómovej bomby v Hirošime“
Prednáša: Ing. Martin Radvanec, CSc. 

ŠGÚDŠ - Regionálne centrum Sp. Nová Ves

28. 10. 2010 o 16.00 hod.
Téma: „banské vody na Spiši 

ľuďom škodia, ale i slúžia 
- ako ich krotiť a ako ich 

možno využiť?“
Prednáša: Ing. Peter Bajtoš 

ŠGÚDŠ - Regionálne centrum Sp. Nová Ves

do 31. 10. 2010
baníci tvoria

Výstava je venovaná 3. stretnutiu banských 
miest a obcí Slovenska a 15. ročníku 

Trhu ľudových remesiel.

do 31. 12. 2010
Slovensko na Spiši

Autorská výstava Ondreja Frankoviča z Iliašoviec. 
Prierez mestských a obecných erbov Slovenska.

do 31. 12. 2010
Tvoríme, vyrábame, 

vystavujeme, predvádzame
Výstava dokumentuje 15 ročníkov 

Trhu ľudových remesiel v našom meste. 

6. 10. 2010 od 9.00 do 15.00 hod.
Tvorivá dielňa Ondreja Frankoviča
Ukážka výroby erbov vypletaním z kovových vlákien 
a prehliadka erbov slovenských miest na výstave 

Slovensko na Spiši.

Letohrádok Dardanely, Markušovce

do 15. 10. 2010
absolventská výstava žiakov 

výtvarného odboru zUŠ  
v Spišskej novej Vsi

koncerty
2. 10. 2010 o 15.00 hod. 

v rámci festivalu Levočské babie leto.
2. 10. 2010 o 18.00 hod. 

v rámci XV. Medzinárodného hudobného 
festivalu Musica nobilis

Národopisné múzeum, Smižany

do 15. 10. 2010
zlaté ruky Vii. ročník

Výstava ručných prác.

do 31. 12. 2010
Veľké cicavce Spiša

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

OkTóber 2010

DiVaDeLnÉ ŠTúDiO 
pri Dome Matice 

slovenskej, 
zimná ul. č. 68, 

Spišská nová Ves 

srdečne pozýva

9. 10. 2010 (sobota) o 16.00 hod.

na rozprávkovú veselohru

O kaTarÍnke
účinkuje: Iva Liptáková - Bábkové divadlo 

spod Spišského hradu

Réžia a hudba: Juraj Jaško

Scénografia: 

Amálka Ľudmila Valenčíková

Technická spolupráca: 

Ľuboš Potok, Jozef Lipták

Album obsahoval 56 strán a 203 fotografií – od príchodu transportu s väzňami 
na železničnú stanicu až po trpký koniec v Auschwitz–Birkenau.
Je to jediný dokument takéhoto druhu, ktorý sa zachoval.

Výstava potrvá do 28. októbra 2010
Priestor pred Radnicou, Radničné námestie 7

Spišská Nová Ves

Organizátor

Partneri projektu

Tlač

Projekt podporil

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
pozýva na 

Stretnutie s poéziou Pavla Suržina
dňa 25. 10. 2010 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici,

realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou a Divadelným súborom Hviezdoslav.

5. ročník výstupu na pamätné miesto
stretávania sa Štúrovcov kohlwald - Uhliská 

a spomienku na ľudovíta Štúra
dňa 27. 10. 2010 o 9.30 hod. na Námestí Majstra Pavla v Levoči,

realizované v spolupráci s MO MS Levoča a Poprad.

Album obsahoval 56 strán a 203 fotografií – od príchodu transportu s väzňami 
na železničnú stanicu až po trpký koniec v Auschwitz–Birkenau.
Je to jediný dokument takéhoto druhu, ktorý sa zachoval.

Výstava potrvá do 28. októbra 2010
Priestor pred Radnicou, Radničné námestie 7

Spišská Nová Ves

Organizátor

Partneri projektu

Tlač

Projekt podporil
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na adresu re-
dakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. ktoré im škola dáva, 2. cirkevné gymnázium. 
Z doručených správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Anna Porubská zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

kuriér malá os roh

posúvanie vôkol

skrúcam

1. tajnička

navíjal

grobian

udieral

vedelo

neobutá
predložka oceán

mzda

čin, úkon
medenka

súhlas

2. tajnička

omráči

vetrík

Autor: 
František 
Cvengroš

opracuje 
pilníkom

párna, 
po česky

stlmená, 
stíšená

nepo-
otieraj

pomôcky: 
Eka, Meo, 
ofit, Opute

okresný 
stav. 

podnik

hmotnosť 
obalu

autor 
umelec. 

diela

zmiernim 
bolesť 

fúkaním

pribíjal 
podkovy

náš operný 
spevák 

rus. pôv.

poumý-
vala

poškoď 
ostrie

sídlo 
v Bosne 
a Herce-
govine

franský 
kupec
sídlo 

v Thajsku
jednotka 

práce

poola-
mujte

správanie 
mravy 

(zastar.) sieťové 
pletivá

51 v Ríme

gr. boh 
lásky

elektro-
kardiogr. st. zn. tuku

horský 
chrbát

nena-
sycuje

patriaci 
bratovi

časť 
žalúdka 
prežú-
vavcov

osobné 
zámeno

angl. váh. 
jednotka

pakeľrímska 
bohyňa 
úrody

kopaním 
skyprí

česká 
predložka

zbierka 
(skr.)

nerast 
serpentinit meno 

Hrozného
druh 

obilniny
sídlo 

v Kongu

divadelný 
záves mravouk

neviazaný 
smiech

sídlo 
v Indonézii

Partnerské mestá - Preveza
Partnerská zmluva s týmto gréckym mestom bola podpísaná 25. septembra 1985. Spolupráca spočíva hlavne v oblasti vzájomných výmen kultúrnych, športových a mládežníckych akcií. Hoci sa 
po vypuknutí vojny v bývalej Juhoslávii toto partnerstvo mierne oslabilo, naše mesto vyvíja snahu o ďalšiu spoluprácu. Mesto Preveza leží asi 410 km severozápadne od Atén a je (1. tajnička). Je 
situované pri brehoch zálivu Amvrakikos v blízkosti starovekého Nikopolisu, v ktorom sú ruiny starodávneho divadla. Tento región je bohatý na prírodné krásy a historické dedičstvo, lebo bol a je 
križovatkou zeme a mora a spojivom civilizácií. Rozvoj mesta i prefektúry je spojený najmä s rybárstvom, chovom dobytka, poľnohospodárstvom, ale taktiež aj turistickým ruchom. V regióne sa 
nachádza napríklad hrad Pantokrator, ktorý dal v r. 1807 postaviť Ali paša, v meste Saint Charalampos sú známe vežové hodiny a ďalšie pamiatky. Z prírodných krás upúta pláž Monolithi i lagúna 
Pogonitsa s ichtyologickou stanicou. Z kultúrnych podujatí zaujme (2. tajnička) i Sardine - festival. V rámci karnevalovej sezóny je obľúbený a známy „Karneval žien“.

PrOgrAm mATErSKéHO CENTrA dIETKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

w
w
w
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sobota 9. 10. o 17.00 hod.

OSLAVA mEdZINÁrOdNéHO 
dŇA mATErSKýCH CENTIEr 
V OC mAdArAS
organizovaného v rámci medzinárodnej 
siete mine (www.mine.cc), v spolupráci 
s oC madaras. 
program: Diskotéka pre deti, maľovanie 
na tvár, tvorivé dielničky pre najmenších.
kde: oC madaras

utorok 12. 10. o 9.30 hod.

6. 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  
„význam dlhodobého dojčenia“.
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 €)

utorok 19. 10. o 17.00 hod.

dISKUSNý KLUB V rÁmCI 
KAmPANE AKAdémIÍ 
PrAKTICKéHO rOdIčOVSTVA
mC Dietka pozýva všetkých rodičov, 
ktorých zaujíma výchova detí a chcú 
sa podeliť o svoje skúsenosti a názory. 
Diskusia bude vedená lektorkou.
téma: „odmeňovanie detí, 
povzbudzovanie“
kde: Herňa mC Dietka

STÁLA PrOgrAmOVÁ  
PONUKA
HErŇA mC dIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
popoludní 16.00 - 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup:  
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2010/2011: 10 €/rodina
poistenci všZp, a. s., majú zľavu na jedno-
razovom vstupe do Herne mC Dietka 20 %.
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!

ANgLICKý KLUB BATOLIAT
pre deti od 2 rokov
kedy: každá sobota o 9.00 a o 10.00 hod. 
(2 skupiny)
kde: Herňa mC Dietka
Lektorka: m. klimová, m. petreková

výučba prebieha 
hravou formou. 
informácie: 
0904 887 239

PONUKA SLUŽIEB
OrgANIZOVANIE  
NArOdENINOVýCH OSLÁV  
- SOBOTA, NEdEĽA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
priestor + výzdobu, tortu, občerstvenie, 
animátorské aktivity (maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky pre deti).
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.
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V KINE mIEr PLATIA KULTÚrNE 
POUKAZy dO 16. 11. 2010!!!

FILmOVý KLUB mKC
Vážení priaznivci dobrého filmu! od sep-
tembra do decembra 2010 bude prebiehať 
vo filmovom klube prehliadka najlepších 
filmov, ktoré boli natočené za posledných 
100 rokov. tieto budú označené pred fil-
mom znakom PrOJEKT 100.
milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý platí do konca roka 2010 na celom 
slovensku, stojí 3,00 € a na každý klubový 
film máte zľavu. Vstup pre neklubistov je 
neobmedzený, ale za drahšie vstupné. te-
šíme sa na stretnutie s vami každý piatok 
pri dobrom filme v kine miEr.

FiLMOVÝ kLUb
1. 10. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

POLnOčnÝ bOzk
romantická komédia o hľadaní toho pra-
vého. 90 min., české titulky.

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

kaJÍnek
kriminálny thriller inšpirovaný príbehom 
Jiřího kajínka, ktorý je považovaný za prvého 
nájomného vraha v českej republike. česká 
republika, r. 2010, krimi dráma, 107 min.,  
mp-15.

FiLMOVÝ kLUb - PrOJekT 100
8. 10. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

PreŽiŤ SVOJ ŽiVOT
evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a je-
den vo svojich snoch. v reálnom živote má 

manželku miladu, v snovom mladú milenku 
evženiu. čr, r. 2010, 105 min., mp-15.

8. 10. piatok o 17.00, 
9. - 12. 10. sobota - utorok o 19.00, 
vst.: 2,20 €, pondelok zľava vst.: 2,00 € 

rOMán Pre MUŽOV
rozpráva príbeh troch súrodencov - Cyrila, 
Bruna a anety, ktorí majú kvôli predčasnej 
smrti rodičov oveľa pevnejšie puto, ako býva 
obvyklé. čr, tragikomédia, 100 min., mp-15.

rOzPráVka Pre ŠkOLSkÉ kLUby
13. 10. streda o 14.00, vst.: 1,50 €

DaŽĎOVá VÍLa
Živly, ktoré ovládajú Zem - vzduch, oheň, zem 
a voda - robia „pravidelnú inšpekciu“ medzi 
ľuďmi. voda, ktorú ľudia nazývajú Dažďová 
víla, putuje krajom preoblečená za chudobnú 
ženu. čr, 96 min., česká verzia, mp.

FiLMOVÝ kLUb 
15. 10. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

LeGenDa O LieTaJúcOM 
cyPriánOVi

Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno 
žil v kláštore, stratenom v horách, znalec ti-
sícich vied a majster tisícich remesiel, lekár 
a bylinkár, tajomný mních Cyprián. Histo-
rická dobrodružná dráma, sk/pl, 108 min., 
mp-15.
 
15. - 17. 10. piatok - nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

POSLeDnÝ VLáDca VeTra
Fantastické dobrodružstvo, kde statočný bo-
jovník aang zistí, že je posledným avatarom, 
ktorý ovláda štyri národy spojené osudom, 
a to vzduch, voda, zem, oheň. Dobrodružné 
fantasy, usa, r. 2010, 103 min., české zne-

nie, mp-12.

16. - 18. 10. sobota - pondelok o 19.00, 
vst.: 2,20 €, 
18. 10. pondelok zľava vst.: 2,00 € 

SeXy 40
„Chlapčenský“ Justin Bartha a krásna a ne-
starnúca Catherine Zeta-Jones vytvorili v tejto 
romantickej komédii charizmatický pár, ktorý 
sa stavia proti predsudkom spoločnosti. 
usa, 95 min., slovenské titulky, mp-15.

FiLMOVÝ kLUb
22. 10. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €
MOnGOLSkO V Tieni DŽinGiScHána
najnovší dokument pavla Barabáša je fas-
cinujúcim putovaním naprieč mongolskom, 
krajinou Džingischána, krajinou, ktorá kedysi 
pokrývala pol sveta. slovensko, dobrodružný 
dokumentárny film, 61 min., mp.

21. - 25. 10. štvrtok, sobota, nedeľa, 
pondelok o 19.00, piatok o 17.00, 
vst.: 2,20 €, 
25. 10. pondelok zľava vst.: 2,00 €

čarODeJOV Učeň
new York. málokto z jeho obyvateľov tuší, že 
v temných zákutiach mesta prebieha neustály 
boj o ich záchranu medzi silami, o akých sa 
im ani nesnívalo. akčný fantasy film, usa,  
110 min., slovenské titulky, mp-12.

JeSennÉ PrázDniny 
V kine Mier

rOzPráVka - SLOVenSkÝ DabinG
28. - 30. 10. štvrtok - sobota o 17.00, 
vst.: 2,00 €

TOy STOry 3: PrÍbeH Hračiek
rodinná animovaná komédia pre malých aj 

veľkých. usa, r. 2010, 103 min., mp.

28. - 30. 10. štvrtok - sobota o 19.00, 
český dabing, vst.: 2,00 € 

karaTe kiD 
11-ročný Dre parker sa musí kvôli práci 
svojej mamy presťahovať do čínskeho pe-
kingu. v novom prostredí má problémy 
s adaptáciou aj s jedným z najtvrdších cha-
lanov v škole. rodinný dobrodružný, usa,  
140 min., mp-12.

2. - 3. 11. utorok, streda o 19.00, 
vst.: 2,00 €

GHOST WriTer
mladý spisovateľ dostane lukratívnu po-
nuku napísať memoáre bývalého britského 
premiéra. Francúzsko/nemecko/v. Británia, 
r. 2010, 128 min., mp-15.

FiLMOVÝ kLUb - PrOJekT 100
5. 11. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

FiSH Tank
emóciami pod kobercom nadupané dielko 
otvára otlčené dvere malého bytu na anglic-
kom sídlisku do jeho lakonicky brutálneho 
realizmu. vB, r. 2009, far., 123 min., mp-15.

pripravujeme: užíVaJ si, ako sa LEn dá; 
HLbokÝ spánok; biELa stuHa; JEdz, 
modLi sa a miLuJ

upozornEniE!
Filmové  rozprávky  s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto 
filmov  je  len  na  zvážení  rodičov. Ďaku-
jeme za pochopenie.

bližšie informácie na www.snv.sk

Mkc kinO Mier

kinO banÍk

1. - 3. 10. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
PreDáTOri

maďarský režisér nimród antal nakrútil 
v produkcii roberta rodrigueza ďalší diel 
série o najslávnejšom vesmírnom zabija-
kovi všetkých čias. usa, 2010, akčný sci-fi 
horor, 107 min., mp-15, st, tatrafilm.

1. - 4. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
dňa 4. 10. vst.: 2,00 € 

DOSPeLáci
Cez sviatočný víkend sa po 30 rokoch 
stretnú na pohrebe svojho bývalého 
basketbalového trénera piati kamoši 
z detstva. keď si začnú zo seba navzá-
jom uťahovať a ukazovať svojim deťom, 
ako sa zabávali kedysi, skvelá komédia 
sa môže začať… usa, 2010, komédia,  
102 min., mp-12, st, itafilm.

5. - 7. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
DVOJka

veronika s michalom sú spolu päť rokov 
a ich vzťah sa dostal na križovatku. ona 
sa chce ešte zabávať a niečo zažiť, on 
naopak túži usadiť sa a plánuje rodinu. 
česká republika, 2009, dráma, 89 min., 
mp-12, palacepictures.

8. - 11. 10. o 17.00 hod., 
dňa 11. 10. aj o 19.00 hod., vst.: 2,20 €

kUnG-FU kybOrG
čína, rok 2046. v prísne tajnom vládnom 

programe je vytvorený prototyp kyborga 
s ľudskou tvárou k-1, ktorý má všetky 
predpoklady na to, aby zneškodnil ne-
bezpečného androida, ohrozujúceho 
mesto. Hongkong, 2009, sci-fi komédia,  
102 min., mp-12, český dabing, saturn.

8. - 10. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
LeT´S Dance 3

luke, tanečník telom aj dušou, žije spolu 
s kamarátmi zo svojej tanečnej skupiny 
v dome na okraji mesta. Celý ich život 
tvorí tanec a ich domov je miestom ne-
konečných tanečných súbojov, tréningov 
a nových choreografií. usa, 2010, roman-
ticko-hudobný film, 108 min., mp-12, čt, 
spi international.

12. - 14. 10. o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

LiSTy Pre JúLiU
Dojemná a zároveň hravá love-story, roz-
právaním o iskrivej mladej láske, ale aj 
o vzkriesení lásky zdanlivo dávno strate-
nej. usa, 2010, romantický, 105 min., mp-
12, čt, palacepictures.

15. - 18. 10. o 17.00 hod., 
vst.: 2,30 €, dňa 18. 10. vst.: 2,20 €

karaTe kiD
Dvanásťročný Dre parker sa musí kvôli 
práci svojej mamy presťahovať do čín-
skeho pekingu. s nadväzovaním priateľ-

stva so svojimi novými vrstovníkmi má 
však veľké problémy a navyše si znepria-
telí aj triedneho bitkára čchenga. usa, 
2010, rodinný dobrodružný film, 140 min., 
mp, český dabing, itafilm.

15. - 18. 10. o 19.15 hod., 
vst.: 2,00 €, dňa 18. 10. vst.: 1,80 €

bez SúciTU
asistent amerického ambasádora v pa-
ríži James reece má všetko, čo úspešný 
muž potrebuje: atraktívnu priateľku, lu-
xusný byt a skvele platenú prácu. Jediné, 
po čom túži, je zažiť poriadnu akciu. Fran-
cúzsko, 2009, akčná komédia, 93 min., 
mp-15, čt, magicBox.

19. - 20. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
SeX V MeSTe 2

Zábava, móda, priateľstvo: sex v meste 2 
prináša všetko a ešte niečo navyše. Carrie, 
samantha, Charlotte a miranda sa opäť 
s chuťou zahryznú do Big apple. usa, 
2010, romantická komédia, 146 min.,  
mp-15, st, Continental.

21. - 24. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
WaLL STreeT: 

Peniaze nikDy neSPia
režisér oliver stone sa vracia na Wall 
street do sveta burzových maklérov. 
mladý maklér sa spolu so starým burzo-
vým veteránom Gordonom Gekkom v po-

daní michaela Douglasa snažia zatiahnuť 
ručnú brzdu. usa, 2010, dráma, 127 min., 
mp-12, st, palacepictures.

25. - 28. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
POčiaTOk

Dom Cobb je skúsený zlodej, absolútne 
najlepší v nebezpečnom umení extrakcie: 
cenné tajomstvá kradne z hĺbky podvedo-
mia počas snenia, kedy je myseľ najzrani-
teľnejšia. usa/veľká Británia, 2010, sci-fi 
thriller, 142 min., mp-12, st, Continental.

29. - 31. 10. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
rOMán Pre MUŽOV

Film je príbehom troch súrodencov Cyrila, 
Bruna a anety. pevné puto, ktoré sa me-
dzi nimi utvorilo po tragickej smrti rodi-
čov, kedy starostlivosť o mladšieho brata 
aj sestru prebral najstarší Cyril, prechá-
dza zvláštnou skúškou. česká repub-
lika, 2010, komédia, 100 min., mp-12, 
Garfield.

pripravujeme na november:
sexy 40 - romantická komédia, mačky 
a psi 2: pomsta kitty Galore  - komé-
dia,  Čarodejov  učeň  -  dobrodružné 
fantasy, Láska na diaľku - romantická 
komédia

bližšie informácie na 
www.dksnv.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: 053/416 65 04 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

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

POHOTOVOSTnÉ 
SLUŽby
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1. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

Miro Gavran: „vŠETKo o ŽEnÁCH“ 25. rEPríZa
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej druhej.

3. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

Karol SPiŠÁK: „vraBEC BrMBolEC“ 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“.

8. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 
WilliaM SHaKESPEarE:
„SEn noCi SvÄToJÁnSKEJ Po 400 roKoCH“ 60. rEPríZa
Komédia o tom, ako veľmi dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

10. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

ŠTEfan KaSarda: „MarTinKo KinKaŠ“ 
Dramatizácia známeho rozprávkového príbehu škriatka Martinka.

13. 10. (streda) o 9.30 hod. VSTUPNé: 2 €
24. 10. (nedeľa) o 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 €

MoniKa GErBoCovÁ: „SnEHUliEnKa a SEdEM TrPaSlíKov“
15. 10. (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.

17. 10. (nedeľa) o 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 € 

P. doBŠinSKý - a. KrET: „o rUŽovEJ aničKE“ (roZPrÁvKa) 
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov.

28. 10. (štvrtok) o 8.30 a 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 € 

B. S. TiMrava: „KrÁSa KrÁS“
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny.

 

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

kULTúra

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

Elena SLOBOdOVÁ: Zlatá reťaz. rozprávky, 
povrávky, príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky, 
veršovanky, vyčítanky, hry, koledy, spievanky a zvyky 
pre najmenších a väčších.
Jaroslav rEZNÍK: Ježko v kvetináči alebo 
tešte sa na obložené básničky a rýmované 
chlebíčky. poézia plná farieb, vôní, zvukov a prí-
chutí. Baletky - snežienky, mačiatka v tráve, premok-
nuté vrabce.
marcin PrZEWOZNIAK: rady a nápady pre 
deti: čo musia vedieť správni chlapci a diev-
čatá. Dozviete sa, ako si poradiť v každej situácii 
(ako sa nebáť tmy, ako vlastnoručne pripraviť ra-
ňajky, naučiť sa stopovať zvieratá). 
Anne gUdULE: Nočná gazela. miesto deja je 
filmové mestečko. Hlavnú hrdinku valentínu po-
stretne veľké šťastie. Bude hrať vo filme so slávnym 
hercom.

PrE dOSPELýCH - beletria 

Audrey NIFFENggEr: desivá symetria. Fan-
tazijný román, v ktorom sa podivuhodne splietajú 
osudy dvoch párov identických dvojčiat.
Lisa gEN: Strácam svoje ja. úspešnú profesorku 
alicu začne trápiť zábudlivosť a strata orientácie. 
Dozvie sa, že trpí alzheimerovou chorobou a pre-
hodnocuje zmysel svojho života.
Kristína mIŠOVIčOVÁ: Len láska pozná odpo-
veď. Xénii život uštedrí tvrdú ranu. muž, ktorého mi-
lovala, čaká dieťa s inou. Zisťuje, aká sladká môže 
byť pomsta, ale jej následky sú oveľa bolestnejšie.
Ellen ALPSTEN: Pramene túžby. mladá Flo-
rence padne do tureckého zajatia, kde ju kúpi ang-
lický dobrodruh Baker. Je to pravdivý príbeh veľkej 
lásky na pozadí dobrodružstiev v tajomnej afrike 
a hľadania prameňa nílu.

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra

František HrONÍK: Hodnocení pracovníků. 
nájsť správneho pracovníka v správny čas, na správ-
nom mieste, nie je vôbec ľahké. 
mária BrATSKÁ: Zisky a straty v záťažových 
situáciách alebo príprava na život. spôsoby 
riešenia a zvládania záťažových situácií sú našimi 
krokmi na ceste každým novým dňom. 
Tanja BAUm: Umění přátelského řešení kon-
fliktů. konflikty má každý, ale nikto si ich nepraje. 
autorka publikácie ponúka svoje skúsenosti a mož-
nosti, ako tieto konflikty riešiť.

Novootvorená pobočka  
v Kultúrnom dome mier už v prevádzke!

„divadElný SPiŠ 2010“ - ii. ročníK fESTivalU KoMornýCH inSCEnÁCií
pod záštitou primátora PhDr. Jána Volného, PhD. Predstavenia sa budú konať v Spišskom divadle.

21. 10. 2010 (štvrtok) o 19.00 hod.  Vstupné: lóža 8 €, prízemie 7 €, balkón 5 € 
štátne divadlo Košice

fErnando arraBal: „TroJKolKa“ (KoMédia)
Absurdná groteska o živote ľudí na periférii rozpráva o rozdelení sveta na tých, čo majú všetko, a na tých, čo nemajú nič, a čo sa 
stane, keď sa tieto dve strany stretnú.

22. 10. 2010 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: lóža 8 €, prízemie 7 €, balkón 5 €
DJGT Zvolen 

roBin HaWdon: „doKonalÁ SvadBa“ (KoMédia)
V novomanželskom apartmáne sa ženích po búrlivej noci prebudí vedľa spiacej, nahej a veľmi atraktívnej mladej ženy, ktorá nie je 
jeho nastávajúcou... Začína sa kolotoč bláznivých situácií, v ktorom sa striedajú komediálne scénky s dojemnou love story.

23. 10. 2010 (sobota) o 19.00 hod.  Vstupné: lóža 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 € 
DJP Trnava

EdUardo rovnEr: „vrÁTila Sa raZ v noCi“ (KoMédia)
Starý mládenec Manuel pravidelne chodí na hrob matky, aby jej porozprával, čo sa mu všetko za poslednú dobu prihodilo. Raz 
sa neuvážene preriekne, že sa ide ženiť. Doma ho čaká prekvapenie. Matka vstala z hrobu, aby dozrela na to, koho si jej synáčik 
vybral za manželku. Začína sa kolotoč komických situácií a nedorozumení...

24. 10. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod.  Vstupné: 4 €
DAD Prešov

M. J. SalTyKov - ŠčEdrin: „o dvoCH GEnErÁloCH“ (KoMédia)
Postavy  tejto  inscenácie prekračujú pomyselnú čiaru medzi  skutočnosťou a  výmyslom. Diváka privítajú  v  útulnej  izbičke dvaja 
penzionovaní generáli. Nečakane sa ocitnú na opustenom ostrove uprostred mora. 

25. 10. 2010 (pondelok) o 19.00 hod.  Vstupné: 4 €
SD Spišská Nová Ves

Miro Gavran: „vŠETKo o ŽEnÁCH“ (KoMédia)
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13. 10. 2010 (streda) o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty

václav necKáŘ a SKuPina bacilY
Koncert českej speváckej legendy.
Vstupné: 10 €

Pripravujeme:
7. 11. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty 

lenKa FiliPová 
Recitál populárnej českej speváčky a gitaristky.

21. 11. 2010 (nedeľa) o 18.00 hod., Koncertná sieň reduty 

cloSe harmonY FrienDS
Koncert populárnej a capella vokálnej skupiny.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/44 632 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIc - Letná ul. 49, 053/16 186

10. 10. 2010 o 19.00 hod. (nedeľa) 
Spoločenská sála KD Smižany
Kino pre verejnosť, vstupné: 2 € 

legenda o lietajúcom 
cypriánovi

Historický, Slovensko, 2010, 100 min.
Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil 
v kláštore stratenom v horách znalec tisícich 
vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, 
mních Cyprián, ktorý si zostrojil lietajúci stroj 
a jedného dňa na ňom odletel k Bohu. Tá 
legenda je pravdivá.

17. 10. 2010 o 17.30 hod. (nedeľa) 
Spoločenská sála KD Smižany 
Deň úcty k starším, vstup zdarma

divadelné predstavenie: 
božena slančíková timrava 

„krása krás“
Spišské divadlo Spišská Nová Ves 

18. 10. 2010 o 9.00 hod. (pondelok)
Spoločenská sála KD Smižany
Predstavenie pre ZŠ, vstupné: 2 €

divadelné predstavenie: 
božena slančíková timrava 

„krása krás“
Spišské divadlo Spišská Nová Ves 

24. 10. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD Smižany, 
Kino pre verejnosť, detské predstavenie, 
vstupné: 2 € 

kúzelná 
opatrovateľka  

a veľký tresk
Komédia/fantasy/rodinný, 
Veľká Británia/USA/Francúzsko, 2010, 109 min.
Opatrovateľka Nanny McPhee prichádza na 
pomoc mladej matke, ktorá má problémy. Sama 
sa pokúša starať o rodinnú farmu, zatiaľ čo jej 
manžel je vo vojne. 

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj 

vstupeniek: OKC Smižany, 
Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, 

tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
O kultúrnych a spoločenských 

podujatiach organizovaných v obci 
Smižany sa môžete informovať na 

www.smizany.sk

október 2010
Xv. meDzinároDný huDobný FeStival  

muSica nobiliS
1. 10. 2010 (piatok) o 19.00 hod., Spišská Nová Ves, Koncertná sieň reduty

Komorné zoSKuPenie QuaSarS enSemble (Sr) 
Ivan Buffa, dirigent (SR)
J. S. Bach, S. Rachmaninov, F. Kreisler/I. Buffa, G. B. Locatelli/I. Buffa, S. Prokofiev, C. Gardel, 
J. Brahms, G. Bizet
Vstupné: dospelí 5 €, deti 2 €

2. 10. 2010 (sobota) o 18.00 hod., markušovce, Letohrádok dardanely

Súbor Starej huDbY Solamente naturali (Sr) 
Miloš Valent, umelecký vedúci/husle (SR); Matúš Trávniček, bas; Soma Dinyés, organ
J. Ch. Bach, J. Schop, C. Monteverdi, H. I. F. Biber, Levočský pestrý zborník - výber
Vstupné: dospelí 3 €, deti 2 €
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zDraVOTne POSTiHnUTÍ:  V  areáli  futbal.  ihriska 
v Rudňanoch sa 14. 8. konal 6. ročník Okresných špor-
tových hier zdravotne postihnutých. Podujatie zorgani-
zovali OR SZZP v SNV, ZO č. 6 v Rudňanoch. Súťažilo 
okolo 150 ľudí v 5-tich disciplínach. Darilo sa aj Spiš-
skonovovešťanom: Hod šípkami: Mária Kačengová (ZO 
č. 2) - 2. m., Katarína Slabá (ZO č. 2) - 3. m.; Pyramída: 
Emil Plačko (ZO č. 12) - 1. m.; Hod fľaškou: František 
Lipták (ZO č. 12) - 1. m.; Chôdza s pingpongovou lop-
tičkou  na  lyžičke:  Ladislav Šimurda  (ZO č.  2)  -  3. m. 
(piatou  disciplínou  bol  tzv.  Žolík).  Účastníci mali mož-
nosť  prezentovať  svoje  schopnosti  a  napriek  zdravot-
nému hendikepu dokázali, že vedia húževnato bojovať 
o víťazstvo, za čo bolí odmenení. Po športových hrách 
nasledovalo blahoželanie jubilujúcim členom, pripome-
nutie si zosnulých členov minútou ticha a poďakovanie 
predsedníčky OR SZZP Ľudmily Mlynárovej  za pekné 
športové výkony a pomoc organizátorov.
Hc OSy: 21. 8. na zimnom štadióne odohrali exhibičné 
stretnutie hokejistky, ktoré pre SNV získali majstrovský 
titul  v  sezóne 1999/2000 a  súčasné  „osy“,  ktoré  ho 
získali v sezóne 2009/2010. Zápas mal nostalgický ná-
dych. So svojou športovou kariérou sa lúčila dlhoročná 
kapitánka žien Beáta Beníková, ktorá sa hokeju zača-la 
venovať ako 38-ročná a odohrala 12 sezón. Na hokejo-
vý „dôchodok“ odišla s peknou bilanciou - 28 gólov, 74 
asistencií, 3 bronzové, 4 strieborné a napokon i 1 zlatá 
medaila.  Jubilantke blahoželáme a  za úspešnú  repre-
zentáciu mesta ďakujeme!
HOkeJbaL: 21. - 22. 8. sa hokejbalisti VB reality SNV 
zúčastnili 4. ročníka Summer Cup v B. Bystrici. V Aréne 
Barani na Uhlisku sa stretlo 16 mužstiev. Spišskonovo-
vešťania sa prebojovali až do finále, kde zdolali N-Sport 
Zvolen 3 : 1. Okrem víťazstva sa tešili aj z ocenení „naj-
lepší  obranca“  -  Peter  Findura,  „najlepší  nahrávač“  - 
Marek Skošník a „najlepší strelec“ - Matúš Lúč.
HOkeJ: 25. - 27. 8. sa na zimnom štadióne konal jubi-
lejný 10. ročník Spišského pohára. Proti sebe hokejky 
vytasili hráči z Miškolca, Liptovského Mikuláša, Prešova 
a SNV. Pohár pre víťaza napokon putoval do Maďarska. 
Na 2. mieste skončil Liptovský Mikuláš, tretí boli domá-
ci hokejisti a posledná priečka patrila Prešovčanom.
beH: Obč. združ. Novoveská Huta usporiadalo 5. 9. 
už 5. stretnutie bežcov s názvom „Beh Novoveskou Hu-
tou“. Na  tratiach súťažilo 98 športovcov. Po štvrtýkrát 
za sebou zvíťazil Jozef Dubašák (AK Steeple Poprad), 
15 km zabehol za 53:42 min. Druhý Štefan Sumerling 
(STEZ SNV) dosiahol čas 55:55 min. Medzi ženami zví-
ťazila Alenka Temesiová (Rožňava) výkonom 51:34 min. 
na 10 km. Druhá finišovala Lenka Baronová (Cyklosun 
Plus  Nov.  Huta).  Dvojnásobný  účastník  paralympiá-
dy Jozef Ambróz  (Vikartovce) dominoval  v kat. M2 na 
15 km časom 55:57 min. Medzi pánmi na 10 km zvíťa-
zili: M3 - Ján Dominik (BK Cyklosun Plus) v čase 44:56 
min.,  M4  -  Damián  Groman  (Slovenská  Nová  Ves) 
v čase 42:35 min. Alena Temesiová st. (Rožňava) zvíťa-
zila časom 54:03 min. na 10 km v kat. Ž2. Kompletné 
výsledky: www.novoveskahuta.sk. V  rámci pretekov si 
prevzali ďakovné listy najvernejší sponzori a spoluorga-
nizátori. Za vernosť behu - účasť na všetkých ročníkoch 
-  bolo odmenených 8 bežcov  a 1 dorastenka. Šiesty 
ročník sa uskutoční 4. 9. 2011.
SkaTebOarDinG: Za pekného počasia a historicky 
najvyššej diváckej účasti sa v našom skateparku usku-
točnil  18.  9.  legendárny  pretek  KZN  CUP.  Na  svoje 
dosky sa postavilo 42 pretekárov zo SR i ČR. O víťazovi 
4.  kola  Slovenského  skateboardového  pohára  Rišo-
vi  Turym  (KE)  nikto  nepochyboval.  Ako  druhý  skončil 
Peter Mercell  (ZV),  3. miesto  ostalo  zásluhou  Adama 
Majerčíka doma. Vo finále STEREO/KZN Skate Series 
2010  pre  nesponzorovaných  jazdcov  sa  spomedzi  
22  „skejterov“  celkovým  víťazom  stal  Jozef  Kalafut 
(SNV).  „Best  trick“  na  novučičkom  DIY  bazéne  si  na 
svoje  konto  pripísal  a  novú KZN dosku  získal Roman 
Kentoš (KE). Túto oslavu skateboardingu v našom mes-
te spríjemňovali po celý čas naživo hudobné kapely.
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Tento rok sa v okolí nášho mesta jazdil už 40. ročník ča-
sovky do vrchu - Slovenský pohár a na našom námestí 
prebiehal okrúhly 55. ročník jedného z najstarších cyklis-
tických pretekov - kritéria „O štít mesta SNV“.
Počasie cyklistom prialo. V sobotu v časovke do vrchu na 
trati Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík v hlavnej kategórii 

mužov 1. miesto získal Matej Jurčo (AšK Dukla Tren-
čín). Spomedzi Spišiakov sa darilo Petrovi Bodnovičovi 
(CK SNV), ktorý medzi mužmi skončil tretí, a rovnako na 
3. mieste sa medzi kadetmi umiestnil aj náš Lukáš Fa-
bián (CK SNV). 
V nedeľu sa na našom šošovkovitom námestí uskutoč-
nilo jubilejné kritérium mesta. Najväčšie zastúpenie, čo 
do počtu, ale aj kvality, mala kategória juniorov, kde do-
minovali cyklisti zo Žiliny, Žiaru nad Hronom a Trenčína. 
V kategórii mužov sa najlepším cyklistom opäť stal Matej 
Jurčo (AšK Dukla Trenčín). Mužskú kategóriu obohatil 
aj štart veterána Ondreja Glajzu, dvojnásobného maj-
stra sveta.
Perfektná organizácia pretekov zásluhou organizátorov 
Cykloklubu SNV, Mesta SNV, polície, zdravotnej služby 
i technického zabezpečenia, ako aj hodnotná športová 
úroveň - to boli charakteristiky Dní cyklistiky na Spiši 2010. 
Všetkým ďakujú cyklisti - účastníci oboch pretekov.

V. ivančík, foto: š. šimko

DNI cyKLISTIKy NA SPIšI
September je mesiac, kedy sa v Spišskej Novej Vsi stretávajú cyklisti z celého Slovenska. 
V dňoch 11. a 12. 9. 2010 sa u nás opäť konalo cyklistické podujatie s názvom „Dni cyklistiky 
na Spiši“. 

Koncom minulého roka vyrástla v našom meste nová 
nafukovacia tenisová hala. Ako by ste zhodnotili jej 
význam pre klub?
„po prvýkrát sme v tejto sezóne mali k dispozícii aj spo-
mínanú krytú tenisovú halu, ktorá výrazne skvalitnila tré-
ningový proces. Hlavne to napomohlo lepšej príprave 
detí a mládeže na sezónu. Hala je prínosom pre náš 
tenis v každom smere.“
žiacke družstvá TK SNV a jednotlivci dosiahli pekné 
výsledky. Môžete ich priblížiť?
„Družstvo starších žiakov obsadilo v i. regionálnej lige 
ako nováčik 4. miesto. aj družstvo mladších žiačok 
sa prebojovalo do i. regionálnej ligy. tu hrajú naše ná-
deje. Z jednotlivcov je potrebné vyzdvihnúť pôsobenie 
nášho najlepšieho hráča v kategórii mladších žiakov 
Lukáša kleina, ktorý je aktuálne slovenskou jednotkou 
vo svojej kategórii. lukáš bude štartovať na majstrov-
stvách európy v rumunsku v reprezentačnom družstve 
slovenska. Jeho najväčším úspechom v tejto sezóne 
bolo víťazstvo na Halových majstrovstvách sr. Ďalším 
perspektívnym mladým tenistom je matúš Hadidom. 
v rebríčku sr je okolo 5. miesta. aj výsledky dušana 
obertu v kategórii do 9 rokov sú dobré. potvrdil to na 
celoslovenskom finále turnaja kids Cup v Banskej Bys-
trici, kde zvíťazil a vybojoval si účasť v celosvetovom 
finále. to sa hralo vo Francúzsku a Dušan obsadil vý-
borné 3. miesto. to všetko potvrdzuje, že s mládežou 
sa pracuje v tk snv výborne, zaslúžia si poďakovanie 
a uznanie.“

V sezóne 2009/2010 hralo 
A mužstvo II. ligu. Ako sa mu 
darilo?
„a mužstvo hralo ii. ligu vý-
chod, kde obsadilo konečné 4. miesto. Družstvo tk 
snv tvorili hráči peter Vlk, Jakub mucha a hosťujúci 
hráči tk vysoké tatry Juraj simčák, dominik šproch, 
tomáš Grejták, robert tomaško a marcel šimonov. 
Z dôvodu generačnej výmeny chýbajú hráči z dorastu 
a starších žiakov. Došlo k situácii, že len malé percento 
hráčov je z domáceho tk snv. úroveň žiakov a mlá-
deže v našom tenisovom klube výrazne stúpa, čo na-
svedčuje skorému doplneniu aj a mužstva.“
Aké sú finančné podmienky v klube?
„tk snv sa snaží podporovať finančne svojich hrá-
čov a družstvá. rozpočet klubu je obmedzený, keďže 
klub funguje najmä na základe členských príspevkov 
a permanentiek. pomoc mesta a sponzorov môže len 
a len skvalitniť úroveň tenisu a poskytovania služieb pre  
záujemcov o tenis.“
Aké turnaje organizujete?
„každoročne organizujeme turnaje pre jednotlivé ve-
kové kategórie, ale aj pre rekreačných tenistov. Ďalej sú 
to turnaj dorastencov východoslovenského kraja, medzi-
národné majstrovstvá seniorov a veľmi obľúbený nočný 
turnaj. tenisový klub spišská nová ves je otvorený aj 
pre širokú verejnosť, ponúka celosezónne 11 tenisových 
kurtov. všetci záujemcovia o tenis sú u nás vítaní.“

za rozhovor ďakuje V. ivančík

TENISOVý KLUB DOSAhUJE úSPEch 
hLAVNE S MLÁDEžOU
V našom meste sa úspešne rozvíja aj tzv. biely šport. O tom, ako sa našim te-
nistom darí, sme sa zhovárali s Petrom Vlkom, hráčom a trénerom Tenisového 
klubu Spišská Nová Ves.

JUDO kLUb Spišská nová Ves 
Záujemcovia o športové bojové umenie judo 
sa môžu prihlásiť v mesiaci október 2010 
každú stredu v čase od 16.00 do 18.00 hod. 
a každý piatok v čase od 16.30 do 18.30 hod. 
v malej telocvični Zš Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi.

Tel. kontakt: 0905 331 924, 0908 975 250

nábOr nOVÝcH čLenOV
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

VereJnÉ kOrčUľOVanie
10. 10. nedeľa 18.00 - 19.30
17. 10. nedeľa 18.00 - 19.30
31. 10. nedeľa 18.00 - 19.30

ziMnÝ ŠTaDión t.: 053/446 10 86 
 2. 10. sobota 14.00 snV - dubnica, dorast
 3. 10. nedeľa 10.30 snV - žilina, dorast
 3. 10. nedeľa 17.00 snV - detva, 1. liga
 5. 10. utorok 17.00 snV - bardejov, 1. liga
 9. 10. sobota 14.00 snV - zvolen, dorast
10. 10. nedeľa 10.30 snV - b. bystrica, dorast
15. 10. piatok 17.00 snV - prešov, 1. liga
16. 10. sobota 14.00 snV - ružinov, juniori
17. 10. nedeľa 10.30 snV - trnava, juniori
19. 10. utorok 17.00 snV - trnava, 1. liga
22. 10. piatok 17.00 snV - L. mikuláš, 1. liga
23. 10. sobota 14.00 snV - košice, dorast
23. 10. sobota 17.00 snV - trenčín, juniori
24. 10. nedeľa 10.30 snV - prešov, dorast
24. 10. nedeľa 13.30 snV - skalica, juniori
24. 10. nedeľa 17.00 snV - brezno, 1. liga

kOLkáreň t.: 053/446 33 65 
 9. 10. sobota 10.00 svit - Jelšava, 1. liga muži východ
10. 10. nedeľa 10.00 tatran - Vrútky, dorastenecká liga východ
16. 10. sobota 10.00 svit - prešov, 1. liga muži východ
16. 10. sobota 14.00 tatran - pkš košice, extraliga muži
24. 10. nedeľa 10.00 tatran - trstená „b”, dorastenecká liga východ

MeSTSká LiGa V kOLkOcH 2010
11. 10. pondelok 17.00 parmas - midapa
11. 10. pondelok 18.00 dráČik 10 - ndH atYp
11. 10. pondelok  19.00 oELto star - srt kEGL
12. 10. utorok 18.00 stEz - mV nábYtok
12. 10. utorok 19.00 sLza - cHELsEa 60
18. 10. pondelok 17.00 srt kEGL - sLza
18. 10. pondelok 18.00 ndH atYp - stEz
18. 10. pondelok 19.00 mV nábYtok - midapa
19. 10. utorok 18.00 oELto star - parmas
19. 10. utorok 19.00 cHELsEa 60 - dráČik 10
25. 10. pondelok 17.00 dráČik 10 - srt kEGL
25. 10. pondelok 18.00 midapa - ndH atYp
25. 10. pondelok 19.00 stEz - cHELsEa 60
26. 10. utorok 18.00 sLza - oELto star
26. 10. utorok 19.00 parmas - mV nábYtok

kryTá PLaVáreň t.: 053/416 63 53
Všetky prevádzky otvorené do 3. 10. 2010. Od 4. do 10. 10. 2010 budú zatvorené všetky 
prevádzky na krytej plavárni z dôvodu prevádzania sanitačných prác. 
22. 10. 2010 plavecká štafeta školy snV od 8.00 do 13.00 hod., verejnosť od 14.00 hod.
30. 10. 2010 plavecké preteky od 8.00 do 16.00 hod., verejnosť od 17.00 hod.
28. 10. a 29. 10. 2010 krytá plaváreň otvorená pre verejnosť od 9.00 do 20.30 hod.

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

 2. 10. sobota 11.00 a 13.15 snV - michalovce, sd/md, 1. liga
 3. 10. nedeľa  9.00 a 10.45 snV - poprad, u13, u12
 3. 10. nedeľa 10.30 snV - mFk košice „b“, 2. liga
 9. 10. sobota 12.30 snV „c“ - slovinky, ž
10. 10. nedeľa 10.00 a 12.00 snV - mFk košice, sž a/b
10. 10. nedeľa 12.15 snV „b“ - teplička, d
10. 10. nedeľa 14.30 snV „b“ - k. n. Ves, 2. trieda dospelí
16. 10. sobota 15.00 snV - st. Ľubovňa, 2. liga
17. 10. nedeľa 9.00 a 10.45 snV - mFk košice, u13, u12
22. 10. piatok 16.30 snV „b“ - markušovce, d
23. 10. sobota 11.00 a 13.15 snV - senica, sd/md, 1. liga
24. 10. nedeľa 10.00 a 12.00 snV - prešov, sž a/b
24. 10. nedeľa 14.00 snV „b“ - sp. Vlachy, 2. trieda dospelí
30. 10. sobota 12.00 snV „c“ - domaňovce, ž
30. 10. sobota 15.00 snV - poprad, 2. liga
31. 10. nedeľa  9.00 a 10.45 snV - snina, u13/u12

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
 2. 10. sobota 16.00 Lb „a“ - Lb „b“, basketbal juniori
 2. 10. sobota 18.00 Lb „b“ - tu košice, basketbal, 1. liga muži
 3. 10. nedeľa  9.00 Lb „b“ - Lb „a“, basketbal, juniori
 3. 10. nedeľa 11.00 Lb „b“ - michalovce, basketbal, 1. liga muži
 6. 10. streda 18.00 Lb - komárno, basketbal, extraliga
 9. 10. sobota 18.00 Vk - pezinok, volejbal, extraliga ženy
13. 10. streda 18.00 Lb - prievidza, basketbal, extraliga
17. 10. nedeľa 13.00 Vk - poltár, volejbal, juniorky
23. 10. sobota 12.00 Lb „a“ - Lb „b“, basketbal, kadeti
23. 10. sobota 14.00 Lb „b“ - Lučenec, basketbal, 1. liga
23. 10. sobota 18.00 Vk - cop nitra, volejbal, extraliga ženy
24. 10. nedeľa 10.00 Lb „b“ - rožňava, basketbal, 1. liga muži
27. 10. streda 18.00 Lb - nitra, basketbal, extraliga
28. 10. štvrtok 18.00 Vk - žilina, slovenský pohár vo volejbale ženy
30. 10. sobota 14.00 Lb „a“ - upJš košice, basketbal, juniori
30. 10. sobota 16.00 Lb „b“ - tu košice, basketbal, juniori
30. 10. sobota 18.00 Lb „b“ - p. bystrica, basketbal, kadeti
31. 10 nedeľa  9.00 Lb „a“ - p. bystrica, basketbal, kadeti
31. 10. nedeľa 11.00 Lb „a“ - tu košice, basketbal, juniori
31. 10. nedeľa 13.00 Lb „b“ - upJš košice, basketbal, juniori

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

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 € 
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 KLUB ZdrAVIA
Cesta k životnej harmónii

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

5. 10. (utorok)
komunikácia v rodine

PaedDr. Gabriela Kopilecová
26. 10. (utorok)

zázračná tabletka. ako byť fit.
Mgr. Jana Kopilecová

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

Dotkni sa neba 2
KEDy: o 17.30 hod. 

 6. 10. (streda) cesta lásky

 13. 10. (streda) čas k uzdraveniu  
  - odpustenie

 20. 10. (streda) Život v radosti

 27. 10. (streda) Pohľad do vnútra  
  - čo je v pozadí  
  našich rozhodnutí

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.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves

 6. 10. (streda)
Turistická vychádzka: Štrbské Pleso - Jamské Pleso

Odchod rýchlikom SNV - Štrba o 9.02 hod.

14. 10. (štvrtok)
Kultúrno-spol. posedenie o 16.00 hod. „Mesiac úcty k starším“

v Reštaurácii FLEK, Zimná 85. Prihlásiť sa môžete v pondelok 
od 9.00 do 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 

Poplatok za člena 4 €, nečlena 6 €. Kultúrny program, večera, živá hudba.

27. 10. (streda)
5. výročie výstupu na kohwald - Uhlisko v Levoči. 

Odchod autobusom SAD smer Levoča o 8.28 hod. zo zastávky OD Jednota.

30. 10. (sobota)
Pietne slávnosti na Symbolickom cintoríne Popradské Pleso. 

Odchod rýchlikom smer Poprad o 9.02 hod.

kLUb DÔcHODcOV kOMenSkÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
11. 10. 2010 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
Tešíme sa na vás.

Turnaja sa zúčastnilo spolu 6 družstiev, ktoré odohrali medzi sebou počas víkendu  
11 kvalitných volejbalových zápasov. Diváci sa mali na čo pozerať. Prišli volejbalistky 
z maďarskej Nyíregyházy a Gödöllö, extraligové družstvá zo žiaru nad hronom, Nitry 
a domácej Spiš. N. Vsi a prvoligové družstvo z hnúšte.
Turnaj otvoril i vyhodnotil a ceny odovzdal primátor Ján Volný, ktorý venoval hlavnú cenu 

- pohár primátora. Družstvá hrali medzi sebou v dvoch skupinách, z ktorých postúpili do 
ďalších bojov prvé dve družstvá, tretie družstvá zo skupín hrali o 5. miesto.
Výsledky volejbalistiek SNV: SNV - Hnúšťa 3 : 0, SNV - Nyíregyháza 3 : 0, SNV - UKF 
Nitra 3 : 2, o 1. miesto: SNV - Gödöllö 0 : 3
Konečné poradie: 1. Gödöllö, 2. SNV, 3. UKF Nitra, 4. Nyíregyháza, 5. Žiar n/H.,  
6. Hnúšťa
Tréner domácich žien Stanislav Vartovník: „sme v príprave na extraligovú súťaž 
a privítame každú možnosť preveriť výkonnosť našich dievčat. Domáci turnaj nám 
ukázal, kde sme to natrénovali dobre a naopak, kde máme čo zlepšovať. mali sme 
kvalitných súperov a zahrali sme si spolu s piatkovým prípravným zápasom 5 ťaž-
kých duelov, ktoré odohralo 11 dievčat. príležitosť dostali všetky hráčky a teší ma 
ich kolektívny duch a aj bojovnosť. lepšie zahrali v sobotu, ale je pravda, že v nedeľu 
sme už hrali s kvalitnejšími súpermi. v rámci turnaja získala naša katka olejníková 
cenu za najužitočnejšiu hráčku, čo ma tiež potešilo. najlepšou smečiarkou bola 
hráčka merkowszki z víťazného Gödöllö a najlepšou nahrávačkou zasa ukrajinská 
legionárka akimova z nyíregyházy. turnaj určite splnil účel a ja sa chcem dievčatám 
poďakovať za predvedený výkon a všetkým organizátorom za jeho kvalitné zorgani-
zovanie.“  igor murko, foto: autor

POhÁR PRIMÁTORA PUTOVAL DO MAďARSKA
Volejbalový klub SNV v dňoch 18. - 19. 9. 2010 úspešne zorganizoval už 3. ročník medzinárodného turnaja „O pohár primátora SNV“ 
vo volejbale žien.

nastúpené družstvá na slávnostnom otvorení turnaja.

horská služba Slovenský raj
vás srdečne pozýva na

Deň HOrSkeJ SLUŽby 
SLOVenSkÝ raJ

30. októbra 2010 
so začiatkom o 11.00 hod. 

na dolnom parkovisku čingov.

Divadelný súbor Hviezdoslav 
pri Mkc Spišská nová Ves
pozýva svojich členov a priaznivcov na

VEČER	OCENENÝCH...
3. 10. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod.

naFUkOVacia TeniSOVá HaLa 
3 ANTUKOVé DVORcE V PREVÁDZKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves

Otváracie hodiny: Po - Ne  7.00 - 22.00 hod.

cenník: Po - Pia   7.00 - 16.00   10 €/hod.
  Po - Pia 16.00 - 22.00   13 €/hod.
  So - Ne    7.00 - 22.00   10 €/hod.  
Objednávky: Peter Vlk - 0917 869 619
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Čo všetko dokážu 
rybičky Garra Ruffa?

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

Liečivá reflexná 
masáž chodidiel

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

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

NOViNka

OznaMy, inzercia

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

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

27. 9. - 3. 10. 2010
Lekáreň SLÁVKA, Chrapčiakova 1, 

tel.: 053/446 61 22 

4. 10. - 10. 10. 2010
Lekáreň Dr. MAX, 

OC Madaras, Mlynská 2047/39, 
tel.: 053/321 99 16

11. 10. - 17. 10. 2010
Bonus, Námestie SNP 2, 
tel.: 053/446 47 67 

18. 10. - 24. 10. 2010
Na Západe, Hutnícka 20, 
tel.: 053/429 87 10 

25. 10. - 31. 10. 2010
Na Letnej, Letná 27, 
tel.: 053/442 51 32

SúŤaŽ 2010 
MeSTSká čaSŤ FerčekOVce

naJkraJŠÍ baLkón:
1. miesto –  Oravská 5
  rodina Fábryova 
2. miesto –  Dunajská 6
  rodina Vansáčova 
3. miesto –  Považská 14
  rodina Hrubá

naJkraJŠia PreDzáHraDka:
1. miesto –  Gemerská 14
  rodina Kedžuchova
2. miesto –  Zemplínska 6
  rodina Kakalejčíkova
3. miesto –  Dunajská 10
  rodina Chovancova

Srdečne vás pozývame na

Bahar Sultana Show 2010
dňa 23. 10. 2010 o 16.30 hod. v Kine Mier,

Spišská Nová Ves
Čaká vás

2-hodinový 
orientálny tanečný 
program v podaní

skupiny Bahar Sultana 
z Trenčína.

Môžete sa tešiť 
na nový repertoár 

klasických a moderných
orientálnych tancov, 

egyptský folklór, tance so závojmi,
latino oriental, tanec s krídlami ISIS, temperamentné cigánske

tance, araboflamenco, svetelnú show a mnoho iného.

Hosťami večera budú:
Skupina orientálnych tanečníc Soraya (Košice)

 Skupina orientálnych tanečníc Afra (SNV)

Vstupné: v predpredaji 3 €, na mieste 4 €, 
deti do 12 rokov v sprievode rodinných príslušníkov 50 % zľava

Predpredaj: pokladňa Kina Mier, Šafárikovo nám. 7, Spišská Nová Ves
Tešíme sa na vás!

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi

ĎakUJe 
všetkým svojim návštevníkom, 

adoptívnym rodičom zvierat 
a sponzorom, ktorí ju navštívili 

a podporili počas tohtoročnej sezóny.

Zároveň si dovoľuje upozorniť, 
že brány ZOO sa v tomto roku

zatvoria dňa 20. októbra 2010.
Tešíme sa na stretnutie s vami 

opäť v apríli 2011!
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SPOLOčenSká krOnika

S úprimnou vďakou ďakujeme všetkým príbuzným, známym a su-
sedom, ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulým manželom, otcom, sta-
rým, prastarým a krstným otcom, švagrom a bratom Karolom  
VOJTKOVSKýM, ktorý nás opustil dňa 30. 7. 2010.
manželka  Valéria,  dcéry  Jarmila,  Valéria  a  Monika  a  ostatná  
smútiaca rodina

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli pracovité ruky, zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy útechy, 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, spolu-
žiakom, susedom a známym, ktorí sa dňa 10. 8. 2010 prišli roz-
lúčiť s mojím milovaným manželom, starostlivým otcom, láskavým 
dedkom, synom a bratom Dušanom GERDOM, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 51 rokov.
Za starostlivosť ďakujeme MUDr. J. Fecikovi a celému Internému 
oddeleniu NsP v SNV. Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV, pracovníkom ZPOZ pri MsÚ a Pohrebnej službe  
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka Ľubica, deti Tomáš, Dušan, Dušana, 
Michal  s  manželkou  Veronikou,  vnučka Miška,  rodičia  a  brat  
s rodinou.

čas plynie a život sa končí. Zostanú len slzy, smútok a spo-
mienky... Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, musel si zomrieť, 
i keď si tak veľmi chcel medzi nami žiť.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, 
bývalým kolegom a susedom, ktorí sa dňa 16. 8. 2010 prišli roz-
lúčiť s mojím milovaným manželom, otcom a dedkom Jozefom  
MAĽÁKOM,  ktorý  nás  náhle  opustil  vo  veku  77  rokov.  Záro-
veň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ  
- J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku.
manželka  Terka,  dcéra  a  syn  s  rodinami  a  ostatná  smútiaca  
rodina

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. nič nebude také, 
aké bolo predtým.
Dňa 3. 9. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, mamka, babka Marta BIžÁKOVÁ, rod. Garan-
čovská.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
manžel František, synovia František a Jaroslav s rodinami, dcéry 
Renáta a Silvia s rodinami

skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 16. 9. 2010 
prišli rozlúčiť s mojou mamou, babkou a prababkou pani Emíliou 
SUchOU, rod. Černíkovou, ktorá nás opustila vo veku 97 rokov.
smútiaca rodina

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 3. 9. 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš ocko, dedko, pradedko, ujo 
Jozef OGURčÁK a dňa 16. 10. 2010 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, 

babka, prababka, teta Justína OGURčÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich mali radi, venujte im s nami tichú spomienku.
dcéry  Ľuba,  Zlaťa,  Nuša,  Táňa,  Kamila  s  rod.,  synovia  Stano 
a Jožko s rod., sestra Mariena s rod., vnúčatá a pravnúčatá

ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
Dňa 3. 9. 2010 sme si pripomenuli 20. výročie, čo nás navždy 
opustila drahá Mária MIchALOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manžel, 
dcéra, vnuk a vnučky s rodinami.

odišiel od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach 
stále žije.
Dňa 9. 9. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil môj man-
žel, náš otec, starý a prastarý otec František RUMAN.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia s ro-
dinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Kto v srdciach žije, neumiera.

Dňa 15. 9. 2010 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia mojej milo-
vanej manželky Márie PLíhALOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej s nami ti-
chú spomienku.
S úctou a  láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Milada a syn  
Vladimír s rodinami.

SPOMIENKy A POďAKOVANIA

mária puškášová 1914
michal majoch 1919
alžbeta Zaťková 1921
mária liptáková 1921

anna Fullová 1923
František lapšanský 1924
Žofia olejárová 1924
Františka sobinovská 1925

anna rišová 1928
magdaléna Grobarčíková 1928
ing. anton olos 1933
Jozef maľák 1933

Bernardína Franková 1937
ing. Filip čekovský 1941
Ľudmila pigová 1950
anna šoltésová 1957

Dušan Gerda 1959

V AUGUSTE NÁS NAVžDy OPUSTILI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBILEÁ V AUGUSTE OSLÁVILI
97 rokov
emília suchá

95 rokov
mária Hodáková

93 rokov
štefánia šťavová

90 rokov
Bedřiška pešková
anna Bartošová
štefan majerčák

85 rokov
Zuzana Dvorská
alžbeta Barčáková
Helena Hovanová

80 rokov
Helena Gondová

Zdeněk Jeřábek
štefan Bubeník
katarína Galajdová
štefan Furman
emília turzáková
Ján malec
Berta krivjanská
matilda strelcová
ema toporcerová
irena Holešťák - Holubárová
mária Bajtošová

75 rokov
milan Barlog
mária čechová
terézia švačová
Jozef Dutko
klára Hossová

milan Hurajt
oľga liptáková
mária Závadská
ružena Filipáková
rnDr. ivan matula
mária lenárdová
mária mikolajová
Helena vrbiniaková
anna Jakubčáková
michal Furík
anna mackovjaková
magdaléna kollarčíková

70 rokov
Helena Holubová
eva königová
alžbeta vadelová
anna štiffelová

valéria oltznauerová
rozália Bryndzová
mária Hudžíková
štefan skalka
margita ondrúšková
ružena Holzerová
JuDr. Dušan puobiš
valéria vysopalová
Ľudovít regeš
Henrich loy
Ľudmila šimková
Ľubica kašperová
JuDr. anton nezveday
ing. Ľubor rusina
angela valigurová
Jolana vojtáneková
terézia Balogová

František pollák
eduard puška
maxim kašper
samuel Farkaš
Dominika ambrušová
miriam makulová
alžbeta pechová
laura ivančáková
adam Dobranský
Dariusz konieczny
patrik polubňák
Cyprián koperdák
ivona pačanová
nina Zahurancová
samuel Gaduš
emma majerčáková
liana polláková
kevin sidor

simona kupčíková
Benjamín marcinčin
Jana Holubová
šimon korfant
ela adamčiaková
matúš Ferenc
oliver Hrivňák
kristína ali
viktória čarníková
Júlia rondeau
lea štofančíková
lilien vanková
martin podhorány
soňa Zvolenská
alex šarišský
alica Zoe staňová
Delia papellas
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Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať.  
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viackrát. 
utíchlo - zmĺklo - zaspalo.
Dňa 5. 8. 2010 nás navždy opustila  naša milovaná mamička, 
babička, prababička, svokra, sestra,  švagriná,  teta a príbuzná  
Františka SOBINOVSKÁ vo veku 85 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju spolu s nami prišli odprevadiť na jej 
poslednej ceste.
synovia Jozef, Ján a Ľudovít s rodinami, dcéry Mária, Anna a Fran-
tiška s rodinami

Z lásky len kyticu kvetov vám môžeme dať,  
na vašu lásku a dobrotu spomínať.
Dňa 18. 9. 2010 sme si pripomenuli nedožitých 
79 rokov našej drahej mamky, babky a praba-
bičky Anny žEcOVEJ.
Dňa 16. 9. 2010 sme si pripomenuli nedožitých 
86 rokov nášho drahého otca, deda a pradeda 
Jozefa žEcA.

S láskou a úctou dcéra Alžbeta s rodinou.

všetko má začiatok i koniec, iba Božia láska je nekonečná...
Dňa 24. 9. 2010 uplynul rok, čo odišiel do večnosti náš drahý  
a milovaný otec, starý a prastarý otec, pán štefan IMRIch.
S  úctou  a  vďakou  za  jeho  starostlivosť,  láskavosť  a  dobrotu  
na neho v modlitbách spomína dcéra s rodinou a ostatná smú-
tiaca rodina.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, 
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 26. 9. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás náhle a neočakávane 
navždy opustila naša milovaná manželka a mamka MUDr. Regina 
GULOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S  vďakou  a  láskou  na  Teba  spomína manžel  Viliam  a  synovia  
Martin a Števo.

odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
Dňa 1. 10. 2010 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá manželka a mamička Mária DROBNÁ.
S láskou spomína celá rodina.

Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš 
vždy s nami. už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri 
plamienku sviečky s úctou spomínať.
Dňa 7. 10. 2010 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
milovaná manželka, naša drahá mamička, svokra a stará mama 
Irena DžUBÁKOVÁ.
S  láskou  a  úctou  spomína  manžel  Ján,  dcéry  Janka  a  Iveta  
s rodinami.

odišiel od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach 
stále žije.
Dňa 16. 10. 2010 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho drahého 
otca Mgr. štefana RUSNÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, spomínajte s nami. Ďakujeme.
synovia  Štefan  a  Anton  s  rodinami,  ostatná  smútiaca  rodina,  
príbuzní a priatelia

prešiel rok, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 17. 10. 2010 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel, náš otec a krstný otec štefan PÁLKOVÁcS.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

odišiel si, no v našich srdciach si stále s nami.
Dňa 1. 10. 2010 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj milovaný 
manžel, starostlivý otec a dedko štefan čEch.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomínajú manželka Regina, dcéry Jana, 
Eva a Štefánia s manželmi, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš, otecko drahý.
 

prestalo tĺcť srdiečko tvoje, bolesťou ubo-
lené prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohla 
žiť a s nami byť. Život je občas krutý, nevráti, 
čo nám vzal, zostanú iba spomienky a veľký 
žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. iba 
ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu 
svoje dieťa dal.
Dňa 17. 10. 2010 uplynie 5 rokov, keď nás naše 

slniečko vždy usmiate náhle opustilo vo veku 5 rôčkov.
A 17. 6. 2010 uplynulo 7 rokov, keď nás opustil starý otec Jozef 
BANIAK.
Venujte spolu s nami tichú spomienku na našu Martinku a starého 
otca. Ďakujeme.
smútiaca rodina

Dni, týždne, mesiace akosi bez citu plynú okolo nás. nie si vo 
svete viditeľnom, v srdci Ťa však stále nosíme.
Dňa 22. 10. 2010 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milo-
vaného manžela, starostlivého ocka, milujúceho dedka, krstného, 
zaťa, brata, švagra, uja a kamaráta Viktora Janika PASTVU.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
manželka Viera, syn Ivan s manželkou, dcéra Danka, Petra s pria-
teľom, vnučky Sofi a Emmka, ostatná smútiaca rodina, príbuzní 
a priatelia

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 22. 10. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil po záker-
nej chorobe náš milovaný manžel, otec, syn, brat, švagor a strýko 
Marcel SZABO.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry, syn, mama, otec, ses-
tra a ostatná smútiaca rodina.
Kto v srdciach žije, neumiera.

čas tak rýchlo uplynul a nám zostali rany na srdci, slzy v očiach 
a veľa krásnych nezabudnuteľných spomienok. Chcel žiť, ale 
prišla chvíľa, keď musel nás opustiť.
S bolesťou v srdci si dňa 23. 10. 2010 pripomenieme 10. výročie 
odchodu môjho milovaného manžela, otca, svokra, starého otca 
Františka BENDIKA. 
Žiara očí dobrotivých na nás už nikdy nepohliadne, z jeho úst nežný 
hlas už nikomu nezaznie. Jeho šľachetná duša nezanikla, s telom 
žiť bude v nádhernej výši s Kristom Spasiteľom.
S láskou a vďakou v modlitbách na neho spomíname.
manželka Lýdia, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá Mirka a Marek, 
Zuzanka, Mirko a Mária

v tmavej noci 25. 10. 2009, kým svitol nový deň, odišiel si sní-
vať svoj večný sen. 
Pripomíname si 1. výročie, čo nás náhle a nečakane, nie vlast-
nou vinou, navždy opustil náš milovaný syn, brat, vnuk a priateľ  
Ing. Róbert BURIN. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
rodičia, brat, starí rodičia a priatelia

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
Dňa 25. 10. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka, prababka, sestra a príbuzná Margita LIPOVSKÁ.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať.  
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viackrát. 
Dňa 28. 10. 2010 si pripomenieme 3. výročie úmrtia našej milo-
vanej mamičky a babičky Márie RENNEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

SPOLOčenSká krOnika

kto v srdci v spomienkach žije, nezomrel.
Dňa 3. 10. 2010 uplynie 30 rokov, čo nás opustil môj manžel, náš otec a starý otec 
Peter MAGALA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
manželka Marta s deťmi a vnuk Ondrík

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie kolektívu ODCH NsP v Sp. No-
vej Vsi pod vedením MUDr. Eriky Zimovej za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup 
počas opakovanej hospitalizácie našej mamky, babičky a prababičky Magdalény  
GROBARčíKOVEJ.
Za celú rodinu ďakuje dcéra Mária.
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Centrum voľného času Adam Spišská Nová Ves

Máš talent, s ktorým si ešte 
nebol na castingu?

Príď v dňoch 
14. októbra 2010 od 14.00 do 19.00 hod. 

- hudobné skupiny,
15. októbra 2010 od 10.00 do 17.00 hod.

- tanec, spev a iné ukážky.
Kino Mier v Spišskej Novej Vsi

Najlepší sa predstavia na

DEŇ ŠTUDENTSTVA
18. novembra 2010 v OC Madaras

v programe

SPIŠ MÁ TIEŽ 
TALENT

Informácie a prihlášky: 
053/442 57 59 - Štrauchová, Bigošová, 

0915/932 319 - Buza

inzercia, POzVánka
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Podmienky:
aktívna znalosť AJ, vodičský preukaz

a vysoké pracovné nasadenie

Kontakt:
CA KAMI s. r. o. Spišská Nová Ves

tel.: 0905 / 530 158
email: kongres@cakami.sk

Viac o nás: www.cakami.sk

Hľadáme do teamu nových ľudí!
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Moravská

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

23. 10. 2010

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 okolie.

Kontakty: 053/442 28 95, 0905 716 194, 0905 544 748
e-mail: snv@zsza.sk

inzercia, OznaMy
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Prenajmem 1-izbový byt 5 km od SNV pre jednu pracujúcu 
osobu.  Po  rekonštrukcii,  všetko  nové,  na  90 %  zariadený.  
T.: 0903 277 634

 Predám 2-izbový byt v OV, plyn, plastové okná, upravený v Rud-
ňanoch - Zapálenica. Cena 20 000 €. T.: 0904 408 652 

 Predám 3-izbový byt na sídl. Tarča. Cena dohodou. 
T.: 0917 737 293

 Predám 3-izbový byt v Smižanoch, Za Kaštieľom, 13. posch. 
Cena dohodou. T.: 0903 341 037

 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 Sloven-
skom raji - Biele Vody. Cena dohodou. T.: 053/441 08 27

 Vymením 3-izbový byt v OV na sídl. Mier, 6. posch., bez bal-
kóna za 1-izbový, nie na prízemí, ani v Smižanoch.
T.: 0904 231 069 od 8.00 do 14.00 hod.

 Dám do prenájmu 3-izb. byt v Smižanoch. T.: 0903 900 554
 Predám 4-izbový byt bez balkóna na sídl. Mier, Komenského 

ul., 1. posch., výmera 83 m2, je po čiastočnej rekonštrukcii. 
K bytu je možné prikúpiť garáž v blízkosti na Štúr. nábreží. Cena 
dohodou. T.: 0905 452 994

 Prenajmem / predám 4-izbový slnečný byt - plastové okná, 
plávajúce podlahy, vlastné vykurovanie a teplá voda, Za Horná-
dom 7, 7. posch. 400 € / mes. / 60 000 €. T.: 0904 115 501

 Predám rodinný dom v SNV blízko centra. Je vykurovaný no-
vým ústredným kúrením + kachľovou pecou v obývačke. Má tak-
tiež 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. Dom je v rekon-
štrukcii. Cena 61 409 €. T.: 0905 212 424

 Na predaj rodinný dom + garáž v južnej časti SNV. Po rekon-
štrukcii, voľný. Rozloha pozemku 654 m2. Cena 125 000 €, do-
hoda možná. T.: 0902 330 229 

 Predám rodinný dom v Harichovciach, všetky IS, v tichej lo-
kalite. T.: 0904 342 585

 Predám rodinný dom na Telepe v blízkosti centra. Začatá rekon-
štrukcia a vypracovaný projekt. Dom je čiastočne podpivničený. 
Na pozemku je garáž a vlastná studňa. T.: 0915 964 297

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

 Prenajmem pekný, prerobený 3-izb. byt s balkónom na sídl. 
Mier od 1. 11. 2010. Cena dohodou. T.: 0915 420 129

 Predám murovanú chatu v časti Ferčekovce 680 m2, 3 miest-
nosti, voda, elektrina, WC. Ovocné stromy. Cena dohodou. 

T.: 053/441 37 59 od 19.00 do 20.00 hod.
 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 garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri požiarnej 
zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. 
T.: 0903 600 596, 0903 881 352, 053/442 10 29

 Ponúkam na prenájom zrekonštruované priestory na prízemí 
na Letnej ul. č. 43 vhodné na obchodnú i administratívnu pre-
vádzku. T.: 0903 016 865

 Výhodne predám trubkové rozoberateľné lešenie (3 klietky 
- v x d x š = 3 x 3 x 1 m), japonku, trubkovú konštrukciu na fó-
liovník 3 x 6 m, ručnú dvojpiestovú pumpu na vodu. Všetko v za-
chovalom funkčnom stave. Cena dohodou. T.: 0903 204 053, 
053/442 18 55 

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

 Predaj statice do vencov, kytička po 0,50 € a sušených kve-
tov pri detskej poliklinike od 1. 10. 2010. Dopredaj klasických, 
voskových kvetov. 

 Predám klasickú váhu do predajne. 
T.: 053/442 73 72 - volať ráno.

 Predám bicykel a korčule pre 5 - 8 r. dieťa. 
T.: 0907 944 284

   Práca

 Ponúkam prácu v obchodnej činnosti v pobočke v SNV. Príjem 
500 - 1 000 €. Info na praca.marcela@gmail.com

 Hľadám prácu ako ekonómka. T.: 0905 261 913
 Hľadám masérku alebo pedikérku so ŽL do spoločnej rozbeh-

nutej prevádzky v SNV. T.: 0904 325 062

   rÔzne

 TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, postele. 
PRIEMySELNé čISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479

 úPRAVA VODy zo studní na základe rozboru vody. 
ODchLóROVANIE vody z vodovodu. T.: 0903 627 585

 Ponúkam čALúNNIcKé PRÁcE - výrobu aj opravu seda-
cích súprav, lavíc, stoličiek, matracov a pod. 
T.: 0902 123 221

 KADERNícTVO A hOLIčSTVO - detská poliklinika. Pozor! 
Otvorené od 8.00 do 17.00 hod. Sobota a nedeľa - objed-
návky. Akcia! Strihanie len 2 €, melír pánsky 10 €, fúkanie  
+ strihanie 6 - 7 €. T.: 0911 225 555, Jančárová Ľ.

 Obchodná aj konverzačná RUšTINA, profesionálne 
prekladateľstvo, tlmočenie, doučovanie, príprava na ma-
turitnú skúšku, prijímačky na Vš, individuálna aj skupinová 
forma. Ruská lektorka s univerzitným pedagogickým vzde-
laním. T.: 0918 136 755, mtmoskva@gmail.com

 Ponúkam PRESTAVBy ByTOVých JADIER * vybúranie 
s odvozom, * vymurovku z tvárnic, * voda - elektro roz-
vody, * obklady podľa výberu zákazníka. Bonus - umý-
vadlo zdarma. Upratanie po stavebných prácach. celá 
prestavba 8 - 10 dní. T.: 0905 282 678

 KADERNícTVO - Božena Repaská oznamuje cteným zá-
kazníkom, že sa presťahovala zo Zimnej ul. na štefánikovo 
nám. č. 21 (bývalá banícka škola), 1. posch. Teším sa na 
vašu návštevu. T.: 0918 401 910

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

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

 Doučím NEMEcKý JAZyK (všetky úrovne). Mám plynulú 
nemčinu - rok som študovala v Nemecku. 
T.: 0917 630 444, 0903 366 898

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

 Doučím slovenský jazyk a pripravím na monitor a prijímacie 
skúšky. T.: 0944 187 124

 hOBBy KREATíV srdečne pozýva všetkých 23. 10. 2010 
od 9.00 hod. na tvorivé dielne - výroba vianočných de-
korácií za použitia rôznych výtvarných techník. V cene 
13,50 € - materiál a občerstvenie. Prihlášky a bližšie info:  
www.hobby-kreativ.sk; tel. 0918 994 867; osobne v pre-
dajni hobby Kreatív, Letná 59, SNV.

 chcETE PRERÁBAŤ - tak na to sme tu my! Prestavujeme 
kúpeľne + Wc (bytové jadrá) s vynesením odpadu a dove-
zením materiálu podľa vášho výberu. Ponúkame 5 % zľavy 
na materiál. Režeme otvory do panelu + búracie práce, 
všetky vodárenské práce – výmena vaní, umývadla, Wc, 
batérií, drezov a radiátorov, montáž obkladov a dlažby, zni-
žovanie stropov sadrokartónom. T.: 0903 277 634 

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

 Doučím ANGLIcKý JAZyK všetky úrovne. 
T.: 0904 262 522

 VIETE, KTORé SLUžBy Sú NAJLEPšIE? SLUžBy PRE  
DOMÁcNOSŤ. Dovoz a odvoz kobercov do 24 hod. za-
darmo. Poskytujeme: * čistenie a prevencia pomníkov pred 
ďalším znečistením, * upratovacie, sťahovacie, záhradnícke 
služby, * doprava a preprava osôb a tovaru mikrobusom,  
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červotočov,  
* sušenie muriva mikrovlnným spôsobom - najlacnejší 
a najrýchlejší spôsob vysušovania. Viac info: www.spisska-
novaves.eu / Inzercia. T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 TANEčNÁ šKOLA Jany Plichtovej, Markušovská 1 v SNV, 
organizuje kurzy: cELOROčNé: * všeob. rytmicko-pohybo-
vej prípravy pre deti od 4 do 7 r. * športového tanca pre 
deti a mládež od 7 do 18 r.; 3-MESAčNé: * tanca a spolo-
čenskej výchovy pre žiakov Zš - príprava na rozlúčku so Zš  
* tanca pre žiakov Sš - príprava na stužkovú 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 vystú-
penia na plesoch, zábavách, podujatiach. 
Info: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 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.

 hOBBy KREATíV srdečne pozýva samostatné deti  
6. 11. 2010 od 9.00 hod. na tvorivé dielne - výroba via-
nočných dekorácií za použitia rôznych výtvarných techník. 
V cene 12,50 € - materiál a občerstvenie. Prihlášky a bliž-
šie info: www.hobby-kreativ.sk; tel. 0918 994 867; osobne 
v predajni hobby Kreatív, Letná 59, SNV.

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

 VýROBA KĽúčOV, BRúSENIE & ZÁhRADKÁR. V predaji 
už cibuľky kvetov tulipány, hyacinty, ľalie. Akcia v októbri 
na nákup sudov na kapustu - 5 % zľava. Výroba autokľú-
čov, kľúčov hadíkových, zúbkovaných, vŕtaných. Brúsime 
nože, nožnice, šajby do mlynčekov. Zimná 59 (poniže  
OD Spišan) a Letná 46 (bývalá Sazka - športka). 
T.: 0907 259 489 

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

 KURZy KREATíVNEJ TVORBy - enkaustická maľba 
(maľba teplým voskom) a maľba na textil (savová metóda 
+ batika na studeno). T.: 0917 424 031 

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

stavebniny najka - bazár 
ul. odborárov 30, snv

Ponúka:
• plastové okná typizovaných rozmerov 

(okamžite k odberu), 
• všetky strešné fólie - zľava v októbri 15 %,

• drevený obklad a mnoho iných 
stavebných materiálov.

Tel. č.: 053/442 82 09, 0903 638 459
www.bazarstavebnin.sk

vykupujeme a predávame
v bazáre najka

• bielu techniku,
• nábytok, sedacie súpravy,

• kuchynské linky,
• vykurovacie telesá a iné.

Adresa: Ul. Odborárov 30, SNV
Tel. č.: 053/442 82 09, 0903 638 459

www.pletivonaplot.eu
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Prenájom reklamných plôch v OC MADARAS. Kontakt: servis@ocmadaras.sk

MINIGOLFMINIGOLFMINIGOLFOTVORENÉ

30.10.2010

HALLOWEEN 
PRIPRAVUJEME

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Súťaž o najkrajšiu detskú 

heloweensku masku

Módna prehliadka



*Nissan Connect je k dispozícii v nasledovných jazykoch: francúzština, angličtina, nemčina, ruština, holandčina, turečtina, španielčina, taliančina a portugalčina. Použité fotografi e sú ilustračné. 
Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Spotreba: 5,9–8,2 l/100km; CO2 emisie: 130–194 g/km.

Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111
E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

Pozri si nový Nissan Juke od 8. októbra 2010 v našej predajni a objednaj sa na testovaciu jazdu!

NOVÝ NISSAN QASHQAI I-WAY
S NAVIGÁCIOU NISSAN CONNECT

MESTUODOLNÝ. DOKONALE.

•  Nissan Connect* so zadnou parkovacou kamerou
•  18” disky kolies z ľahkých zliatin s novou 

exkluzívnou čierno-striebornou úpravou
• Presklená panoramatická strecha
• Strešné nosiče
• Stmavené sklá

Príďte si vyskúšať nový
NISSAN JUKE

už od 8.10.2010
v autosalóne

AUTOVES

www.skoda-auto.sk

Nová Škoda Fabia môže byť vaša aj prostredníctvom 
výhodného financovania na tretiny s nulovým navýšením.
Prvú tretinu zaplatíte teraz, druhú o rok 
a tretiu o dva roky. Príďte si 
čo najrýchlejšie otestovať vaše 
rodinné turbo k najbližšiemu 
predajcovi značky Škoda.

Mierka: 1 : 1 750 000

TSI AutomapaSlovenska
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Nech idete s rodinou kamkoľvek, s novou Škodou Fabia si to 
naozaj užijete. Pohodu na cestách vám zabezpečí balík výbavy 
XXL zvýhodnený až o 900 €. Výnimočné jazdné vlastnosti novej 
Škody Fabia TSI potvrdilo aj víťazstvo v teste MASTER-TEST 
INTERNATIONAL magazínu Auto motor a šport.

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:


