
Premiérka Premenila sľuby v skutky
Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová prijala pozvanie primátora mesta Spišská Nová Ves a vedenia spoločnosti Embraco Slovakia. 
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Prvým bodom programu návštevy Spišskej Novej Vsi 
bolo slávnostné prijatie primátorom mesta v obradnej 
sieni Radnice. 
Primátor Ján Volný sa vo svojom prejave vrátil i k pre-
miérkinej minuloročnej návšteve: „pri troskách sta-
rého povodňou zničeného mosta ste spontánne 
prisľúbili pomoc pri výstavbe nového a počas ne-
plánovanej návštevy najväčšieho zamestnávateľa 
v našom regióne embraco slovakia ste sľúbili po-
skytnúť vládny stimul pri vytvorení nových pracov-

ných miest. neuplynulo veľa času a vaše sľuby 
sa začali plniť. Za – na naše pomery – rekordný 
čas bol za finančné prostriedky z vašej rezervy 
postavený nový most na hlavnom ťahu do košíc. 
vďaka vládnej podpore dnes slávnostne otvoríte 
tiež novú výrobnú linku vo firme embraco slova-
kia, kde nájde zamestnanie 300 živiteľov rodín. 
pre naše mesto, pre celý región, je to významná 
pomoc. veľmi pekne za ňu ďakujeme. veríme, že 
vaša náklonnosť ku spišiakom bude pretrvávať aj 

naďalej a môžem vás ubezpečiť, že to bude vždy 
na osoh ľudí žijúcich v našom ťažko skúšanom 
regióne.“
Nasledovalo symbolické otvorenie cestného mosta 
na hlavnom ťahu Sp. Nová Ves – Košice. Jeho vý-
stavba bola financovaná z rezervy predsedníčky 
vlády. „som veľmi rada, že most stojí, že 900 tis. € 
od premiérky vlády sr má takýto hmatateľný výsle-
dok, pretože je to veľmi dôležitá tepna – spojnica 
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(pokračovanie na 3. strane)

Primátor mesta venoval premiérke sr dary, ktoré jej budú pripomínať náš región: spišské klapancie 
s „prekladovým“ spišsko-slovenským slovníkom a obraz spišskej kapituly a spišského hradu.  

 
Foto: edita sýkorová
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pre spišskú novú ves,“ uviedla premiérka Iveta 
Radičová.
Stavebné práce začali v 43. týždni minulého roku. 
Stavba nového premostenia trvala i napriek nepriaz-
nivému zimnému počasiu len neuveriteľných 45 dní. 
Do skúšobnej prevádzky sa ho podarilo spustiť 5. ja-
nuára 2011. Keďže niektoré práce sa ešte postupne 
ukončovali, nákladná doprava nad 5 ton ostala vy-
lúčená do mája 2011. Symbolické otvorenie mosta 
sa uskutočnilo za účasti skupiny historického šermu 
Páni Spiša a Spišského veterán klubu. 
Nasledovala inaugurácia výroby špičkového kompre-
sora EM pre domáce chladenie v závode Embraco 
Slovakia, s. r. o. „tento kompresor patrí vo svojom 
segmente, vo svojej výkonnostnej rade k najúčin-
nejším kompresorom na trhu, ktoré máme v po-
rovnaní s kompresormi, ktoré sme v segmente 
domáceho chladenia doteraz vyrábali. Je oveľa 
ľahší, je menej náročný na materiály, je účinnejší, 
je tichší. v dnešnej dobe, kedy ceny energií rastú 
a dostupnosť energetických zdrojov v európe 
bude v najbližších rokoch veľmi obtiažna, je to 
kompresor, ktorý je oveľa menej náročný na spot-

rebu elektrickej energie. v tom je jeho ekologič-
nosť a takisto ho používame s chladivami, ktoré sú 
priaznivé k životnému prostrediu,“ vysvetlil gene-
rálny riaditeľ Embraco Slovakia Norbert Brath. Ide 
o výsledok 13,5-miliónovej investície brazílskej ma-
terskej korporácie, ktorú podporila slovenská vláda 
investičnými stimulmi v hodnote 6,5 mil. €. Najväčšiu 
časť schválenej štátnej pomoci – 2,7 mil. € – tvorí 
dotácia na obstaranie majetku. Úľava na dani z príjmu 
dosiahne počas rokov 2012 – 2014 celkovú úroveň 
2,3 mil. € a príspevok na vytvorené nové pracovné 
miesta predstavuje 1,5 mil. €.
Nový kompresor do života uviedla premiérka 
kúskami ľadu. „teším sa, že naše rozhodnutie 
podporiť túto investíciu sa ukázalo ako správne,“ 
povedala I. Radičová.
Produkcia najmodernejších a k prírode šetrných 
kompresorov prinesie do konca roka prácu približne 
300 ľuďom, čím sa počet kmeňových zamestnan-
cov u najväčšieho zamestnávateľa regiónu zvýši na 
2 100.
Počas slávnostnej inaugurácie si prítomní zároveň 

pripomenuli 40. výročie spoločnosti Embraco za 
účasti prezidenta korporácie Joáo Carlosa Bregu.
Záver programu premiérky v našom meste pozostá-
val zo stretnutia s regionálnymi médiami v zasadacej 
miestnosti Radnice.
Aj napriek nabitému programu premiérka po skon-
čení neformálneho stretnutia s novinármi ešte 
ochotne zodpovedala naše otázky:
Pani premiérka, ako na Vás zapôsobilo naše 
mesto?
„spišskú novú ves naozaj veľmi dobre poznám, 
dokonca som tu niekoľko prázdnin strávila ako 
dieťa, keďže moja najlepšia priateľka z detstva tu 
mala svoju tetu - rodina Hanulovcov. asi by som aj 
trafila do ich domu. spišská nová ves je vstupnou 
bránou do slovenského raja a je to jedno z naj-
krajších miest, ktoré na slovensku máme. teraz to 
hovorím aj tak trošku alibisticky, nechcem uraziť 
iné regióny, ale spišský hrad aj s vašim mestom, 
slovenským rajom a s celým okolím a jeho histó-
riou tvorí krásny región slovenska.“
Čo by ste odkázali obyvateľom Spišskej Novej 
Vsi, prípadne popriali do budúcnosti?
„popriala by som im do budúcnosti, aby stratégia, 
ktorú vypracovalo mesto, týkajúca sa plánov až do 
roku 2018, sa naozaj stala realitou. Je to dobrý 
plán – zelené mesto, oživenie cestovného ruchu, 
viac pracovných príležitostí, zlepšenie kvality 
školstva, viac priestoru pre voľnočasové aktivity. 
strategický plán je naozaj dobrý, a preto hovorím 
dobrý, lebo sa odráža od reálnych východísk, ktoré 
v meste sú. takže si myslím, že má šancu naozaj 
byť nielen víziou, ale že budeme môcť vidieť aj 
jeho výsledky. vláda k tomu môže pomôcť možno 
niekedy opätovne zas nejakým tým stimulom, aby 
tu vznikali nové pracovné miesta.“

Za rozhovor premiérke 
ďakuje edita sýkorová, foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)
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ZO ZASAdNuTIA MESTSKéhO ZASTuPITEľSTVA

Poslanci sa na 4. riadnom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva zišli 16. júna 2011.

Platové náležitosti primátora
V súvislosti so zmenou zákona č. 154/2011 Z. z. 
poslanci MsZ schválili primátorovi mesta plat v cel-
kovej výške 3 780 €. V porovnaní s platom schvále-
ným MsZ v decembri minulého roku je nižší o 44 €. 
Plat primátora bol určený podľa výpočtu, v ktorom 
sa priemerná mzda zamestnanca za rok 2010 vo 
výške 769 € násobí koeficientom vo výške 2,89, 
ktorý je určený podľa počtu obyvateľov. Táto suma 
sa ešte podľa uznesenia MsZ zvyšuje o 70 %. Po-
slanci zároveň odsúhlasili zmenu platov oboch zá-
stupcov primátora, a to vo výške 70 % platu pri-
mátora.

Obsadenosť priemyselného parku
MsZ vzalo na vedomie informáciu o obsadenosti 
priemyselného parku. Celkovú plochu prenájmu 
predstavuje 14 613 m2 výrobných, skladových 
a administratívnych priestorov. V súčasnosti sa 
v ňom nachádza celkovo 29 domácich a zahra-
ničných spoločností a drobných živnostníkov. 
Pracuje tu 440 pracovníkov, z toho v priestoroch 
vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 251 pracov-
níkov a 187 pracovníkov v priestoroch, ktoré patria 
súkromným vlastníkom.
Výrobné haly využívajú zahraniční investori – firma 

TATRA TEXTIL, s. r. o., so slovensko-rakúskym kapi-
tálom a brazílska spoločnosť CRW Slovakia, s. r. o. 

rozvojový plán mesta
Poslanci MsZ schválili Rozvojový plán mes-
ta 2011 – 2020 podľa predloženého návrhu. 
Ide o výsledok kolektívnej práce, ktorá trvala viac 
ako 1 rok (začiatok 11. 5. 2010). Podľa zákona 
spĺňa všetky náležitosti. Stanovených je v ňom  
10 rozvojových priorít: Mesto ako centrum turiz-
mu Stredného Spiša, Zaujímavé miesto pre podni-
kanie, Pulzujúce mesto, Zelené mesto, Sociálne 
zodpovedné mesto, Mesto aktívnej sociálnej inklú-
zie Rómov, Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania 
detí, Bezpečné mesto, Mesto dopravnej mobility 
a Mesto dobrého spravovania. Samostatnou časťou 
je definovanie politiky rozvoja mesta. Zacielený je 
na obyvateľov a podniky. Kritériá politiky vychádzajú 
z potrieb mesta a reálneho výhľadu na dosiahnutie 
pozitívnej zmeny v danej priorite. Stratégia rozvo-
ja má 10 priorít, víziu v roku 2020, 12 cieľov,  
44 opatrení a 188 aktivít/akcií. Kompletné zne-
nie rozvojového plánu môžete nájsť na internetovej 
stránke www.spisskanovaves.eu.
Nasledovať bude vypracovanie Akčného plánu roz-
voja 2012 – 2014 v jeho vecnom, časovom a fi-
nančnom plnení v súlade s rozvojovým plánom ako 
základ pre vypracovanie Programového rozpočtu 
mesta na roky 2012 – 2014.

2. zmena rozpočtu
druhá zmena rozpočtu zvyšuje objem príjmov 
a výdavkov o 1,009 mil. €. Pôvodný rozpočet bol 
schválený vo výške 29,145 mil. € a jeho prvé navý-
šenie bolo o 1,885 mil. €.
Terajšie navýšenie rozpočtu pozostáva z 90 % do- 
tačných (grantových) prostriedkov, 10 % na-
výšených príjmov tvoria vlastné príjmy. Trans-
fery sa týkajú školstva, údržby vojnových hrobov, 
chránených pracovísk, projektov 7DEM s,r,o, 
a SAGE+, sčítania obyvateľov, čistenia potokov, ob-
čianskych hliadok. Investičné dotácie sú určené na 
dofinancovanie rekonštrukcií základných škôl a vý-
stavby Multifunkčného baníckeho energetického 
centra. 
Vlastné príjmy mesta pozostávajú z doplatku výnosu 
dane z príjmov za rok 2010 vo výške 37 tis. €, pre-
platkov za energie v objeme 31,3 tis. €, 7 tis. € 
za prenájom plochy počas Spišského trhu a do-
časné parkovanie, 7,5 tis. € vlastných príjmov 
škôl na prenesené kompetencie. Pozitívom je, 
že aj keď u bežných príjmov dochádza k navýšeniu  
o 220 tis. €, len 44 % z toho bude použitých na 
prevádzku, 56 % je určených na investície.

Stav pohľadávok
daňové pohľadávky k 31. 12. 2010 sú evidované 
vo výške 989 594 €, z toho 440 tis. € dlhujú fyzic-

Zmena platu primátora a jeho zástupcov. Rozvojový plán mesta 2011 – 2020 Synergia schválený. Rozpočet mesta zvýšený o ďalších 1,009 mil. €. 
dochádza k zmenám v úhradách za sociálne služby. Mení sa výška poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a výška stravného.

(pokračovanie na 4. strane)
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ké osoby a 549 tis. € právnické osoby. Najväčšie 
nedoplatky - 495 tis. € sú u dani z nehnuteľ-
ností, kde sú najväčší dlžníci práve právnické oso-
by (z toho 91 % pohľadávky firiem v konkurze). dru-
hú najväčšiu skupinu predstavujú nedoplatky 
za poplatok za komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad - 375 tis. €. Najväčšími dlžníkmi sú 
fyzické osoby (z toho 54 % pohľadávky Rómov bý-
vajúcich v lokalitách Hájik, Potočná ul., Lesná ul., 
Podskala a Hviezdoslavova ul. a občanov s trvalým 
pobytom uvedeným len ako Mesto Sp. Nová Ves). 
Nakoľko každoročne ku koncu roka je stav týchto 
pohľadávok oveľa vyšší ako v ďalších mesiacoch 
(splatnosť 3. splátky je 31. 10.), vznikla úvaha, že 
počet splátok bude znížený z troch na dve. 
Stav nedaňových pohľadávok mesta k 31. 12. 
2010 bol 2,647 mil. €. Nakoľko pohľadávka vy-
plývajúca z predaja pozemkov v lokalite pod Kauf-
landom vo výške 1,5 mil. € bola uhradená, stav 
nedaňových pohľadávok mesta k 1. 3. 2011 je 
961 tis. €. Tie tvoria pohľadávky za prenájom ne-
bytových priestorov vo výške 325 tis. € a za 
prenájom bytov v objeme 635 tis. € (77 % tvoria 
dlžníci bývajúci v lokalitách Potočná ul., Lesná ul., 
B. Němcovej a Sadová ul.). V súčasnosti mesto 
vlastní 444 bytov, z toho 212 bytov vykazuje 
nedoplatok. Tie sú často krát nevymožiteľné pre 
nemajetnosť dlžníka.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta
V súlade so zákonom č. 561/1991 bolo prijaté VZN 
č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčastiach rov-
nošaty príslušníka MsP Spišská Nová Ves.

zmena v úhradách za sociálne služby
Schválený dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhra-
dách za sociálne služby poskytované v zariade-
niach sociálnych služieb (ZOS) v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves prináša 
3 zmeny:
1. Spoplatnenie nových činností, ktoré sa vy-
konávajú nad rámec zákona o sociálnych služ-
bách:
- doprovod na lekárske ošetrenie, s výnimkou 
úrazu, akútneho stavu, imobilných prijímateľov, pri-
jímateľov zbavených spôsobilosti na právne úkony 
a držiteľov preukazu ŤZP 1 €/hod.,
- výmena posteľnej bielizne častejšie ako je sta-
novené vnútorným predpisom poskytovateľa sociál-
nej služby 1 €,
- upratovanie častejšie ako je stanovené vnútor-
ným predpisom poskytovateľa sociálnej služby 2 €,
- poskytnutie služby v dôsledku svojvoľného za-
vinenia a porušenia domáceho poriadku pod 
vplyvom alkoholu či iných omamných látok 
v členení:
• vykonanie základnej osobnej hygieny 1 €,
• prezlečenie posteľnej bielizne 1 €,
• pranie znečistených osobných vecí a posteľ-

nej bielizne 1 €,
• čistenie podlahy 1 €,
- ďalšie iné činnosti nad rámec štandardne posky-
tovaných služieb, na ktorých sa prijímateľ sociálnej 
služby dohodol s poskytovateľom 1,10 € na ho-
dinu.
2. Zjednotenie spoplatnenia 1-lôžkových izieb 
v domove dôchodcov.
3. Výška úhrady pre súčasných klientov ZOS 
na Slovenskej ulici, ktorí budú počas rekon-
štrukcie zariadenia v domove dôchodcov na 
Brezovej ulici sa ponecháva v pôvodne zmluv-

ne dohodnutej výške. Výška úhrady za ubytova-
nie nových klientov ZOS počas jej rekonštrukcie 
je stanovená na 0,13 € za 1 m2 podlahovej plochy, 
ak plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac 
klientov a na jedného klienta pripadá viac ako 8 m2 
podlahovej plochy obytnej miestnosti, úhrada za 
ubytovanie sa zvyšuje na deň a občana o 0,16 €. 

rozšírenie kanalizácie iBV Malé pole
Poslanci MsZ vzali na vedomie informatívnu sprá-
vu o stave príprav a realizácii individuálnej bytovej 
výstavby v lokalite Malé pole, Ferčekovce. Investor 
stavby DEVEX, spol. s r. o., tu realizuje prípravu 
územia pre výstavbu rodinných domov. V tejto fáze 
ide hlavne o výstavbu technickej vybavenosti.
Technické riešenie napojenia tohto územia na 
existujúce rozvody vody a kanalizácie je rieše-
né tak, že z tejto lokality sa napája až na Murá-
ňsku ul. K tomuto technickému riešeniu podali 
občania Ferčekoviec na MsÚ petíciu, v ktorej sa 
snažia o zmenu tohto riešenia, nakoľko ich rodinné 
domy boli v minulosti zatápané a domnievajú sa, že 
napojenie ďalšej kanalizačnej vetvy by mohlo spô-
sobiť ďalšie zatápanie. Aby sa obišiel kritický úsek 
je pripravená iná alternatíva - predĺženie kana-
lizácie o 430 m a napojenie na už existujúcu 
až pri jazdeckom areáli. Keďže toto technické 
riešenie prináša zvýšenie rozpočtového nákladu 
a investor stavby firma DEVEX nie je na toto rie-
šenie pripravený, mestské zastupiteľstvo uložilo 
v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoloč-
nosťou preveriť technický stav existujúcej kanali-
zácie na Muráňskej ul., eliminovať možnosti rizika 
zatápania rodinných domov a v zmysle výsledkov 
nájsť technické riešenie na pokračovanie výstavby 
kanalizácie. Návrh technického riešenia s mode-
lom financovania bude predložený na najbližšom 
rokovaní MsZ.

Príspevok v školách 
a školských zariadeniach
Schválený doplnok č. 2 VZN č. 5/2009 o určení 
výšky príspevku v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyplý-
va z nutnosti reagovať na ekonomický vývoj v kraji-
ne. Mení sa výška poplatkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole (MŠ) a výška stravného.
Mesto má v súčasnosti jeden z najnižších poplatkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. 
Prostredníctvom podielových daní prispieva mesač-
ne na 1 dieťa MŠ sumou 190 €. Účinnosťou zákona 
z roku 2008 sa znížil počet detí v triedach, preto 
mesto muselo znížiť kapacitné možnosti zhruba 
o 150 miest. Dotáciu teda dostáva na menší počet 
detí, pričom sa nezmenili prevádzkové a personál-
ne nároky. Z toho dôvodu sa mesačný poplatok 
v MŠ zvýšil na 10 €. V MŠ Potočná ul. ostáva 
pôvodná výška príspevku 3,50 €, nakoľko táto MŠ 
nemá optimálne podmienky na výchovno-vzdeláva-
ciu činnosť a v záujme mesta je max. zaškolenosť 
detí z osady Vilčurňa. Pre MŠ bolo doplnené nové 
ustanovenie, v ktorom je oslobodené od poplatku 
dieťa predčasne zaškolené, t. j. pred dovŕšením 
6-teho roku v prípade, že dieťa splní test školskej 
zrelosti – Kernov test a riaditeľ ZŠ vydá rozhodnutie 
o prijatí žiaka do ZŠ. Takto sa presúva dieťa do ka-
tegórie predškolákov, za ktorých uhrádza poplatok 
štát.
Pre pravidelnú činnosť v CVČ ostáva výška 
poplatku 1 € mesačne. doplnená do VZN bola 
nepravidelná činnosť CVČ s poplatkom 0 €, 
aby sa takejto činnosti mohli zúčastňovať všetky 

deti, ktoré o ňu prejavia záujem. Ide hlavne o deti, 
pre ktoré sa pripravuje záujmová vzdelávacia čin-
nosť na dopravnom ihrisku. Zjednotí sa tiež príspe-
vok na nepravidelnú činnosť v školských kluboch 
detí a CVČ.
Z dôvodu výrazného zvyšovania cien potravín už nie 
je možné z dotácie v 1. finančnom pásme určenom 
minsterstvom školstva zabezpečiť stravu v požado-
vanej kvalite a množstve. Mesto preto prešlo do  
2. finančného pásma a stravné sa zvýšilo o 0,06 €, 
pri diétnom stravovaní o 0,08 € za obed.

Vyradenie prebytočného majetku
Vyradený bol prebytočný majetok mesta v Správe 
školských zariadení. Ide hlavne o interiérové vyba-
venie materských škôl a školských jedálni v ne-
vyhovujúcom stave. Postupne sú nahrádzané aj 
staré učebné pomôcky, detské stavebnice a pod. 

Plán zasadnutí Msz
Schválený bol plán zasadnutí MsZ na II. polrok 
2011. Najbližšie by sa poslanci MsZ mali stretnúť 
14. 7., ďalej 16. 9. a 8. 12. 2011.

Plán kontrolnej činnosti
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na II. pol-
rok 2011 podľa predloženého návrhu.

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
V rámci tohto bodu programu okrem iného poslanci 
zobrali na vedomie informáciu o zverejnení zámeru 
spoplatnenia nájmu pozemkov v Priemyselnej zóne 
Podskala symbolickým nájomným 1 € po dobu 
5-tich rokov a zároveň schválili uznesenie týkajúce 
sa spoplatnenia nájmu vyššie uvedeným nájomným 
za účelom pritiahnutia investorov, a tým vzniku no-
vých pracovných miest. 

interpelácie a otázky
V záverečnom bode poslankyňa Mudr. Eva Nová-
ková tlmočila požiadavku vedenia MŠ Slovenská 
ohľadom úpravy školského dvora a zabezpe-
čenia preliezok, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné 
kritériá.
Mudr. Slavomír hrebenár na základe požiadaviek 
občanov navrhol, aby pologule oddeľujúce cyk-
listický chodník na letnej ul. boli farebne roz-
líšené, keďže starší alebo slabšie vidiaci občania 
do nich narážajú. 
Ing. Pavol Bečarik v rámci oblasti cestovného 
ruchu vyzdvihol príležitosť z neho urobiť druhý prie-
mysel na Slovensku a vedenie mesta je v tomto 
smere ústretové. Požiadal, aby problémy, ktoré sa 
riešia s mikroregiónmi, nikoho neodradili a dôrazne 
upozornil na zlý technický stav zariadení v Sloven-
skom raji. Navrhol z členského príspevku mesta 
v Mikroregióne Slovenský raj financovať napríklad 
opravy zariadení v Sokolej doline. Vyslovil dôveru, 
že budú nájdené spôsoby, ako podporiť riešenie 
tohto stavu napr. prostredníctvom ďalších projek-
tov. Požiadal o podporu projektu značenie cyk-
lotrás v úseku Ferčekovce, Rybníky, Medvedia 
hlava, Sp. Nová Ves. Zároveň uviedol, že pokiaľ 
nevyriešime problém s neprispôsobivými občanmi, 
turizmu sa dariť nebude. V tejto súvislosti navrhol, 
aby požiadali pred začatím sezóny všetky policaj-
né zložky o súčinnosť a aktívnu spoluprácu pri 
odstraňovaní kriminality.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – MsZ. edita sýkorová

(dokončenie z 3. strany)
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V rámci spoločného projektu podporeného 
z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská re-
publika - Slovenská republika 2007 - 2013 s kódom 
HUSK/0801/2.1.1/0242 absolvovali zástupcovia 
Mesta Spiš. N. Ves ako vedúceho partnera projektu 
a Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (Združe-
nie kultúry životného prostredia v Ostrihome) ako 
cezhraničného partnera od augusta 2010 sériu 
odborných seminárov. Semináre sa konali v Ma-
ďarsku i na Slovensku a zúčastnilo sa ich celkovo  
193 účastníkov.
Tí sa postupne oboznámili s históriou ba-
níctva a jeho vplyvom na životné prostredie, 
venovali sa otázkam environmentálneho vzde-
lávania, ekostavebníctvu či problematike kli-
matických zmien v súvislosti s energetikou, ale 
aj potenciálu využívania obnoviteľných zdro-
jov energie. V máji a júni zorganizovalo Mesto  
Sp. N. Ves posledné dva semináre, čím úspešne 
zavŕšilo celú sériu.

Študenti spoznávali tematické cesty
V dňoch 19. - 20. mája sa 30 študentov z SOŠ eko-
nomickej - OA a SPŠ na Markušovskej ceste v Sp. 
N. Vsi zúčastnilo 7. seminára na tému „Slovenská 
banská cesta a Slovenská železná cesta ako 
produkty cestovného ruchu“. Počas prednáško-

vého dňa sa stredoškoláci oboznámili s históriou 
baníctva na Spiši, životom a tradíciami baníkov, ale 
hlavne s možnosťami využitia banských a hutníckych 
technických pamiatok, ako industrializačného a kul-
túrneho dedičstva, pre rozvoj cestovného ruchu.

návšteva nitry
V rámci posledného 8. seminára venovaného téme 
„Obnoviteľné zdroje energie - možnosti vytvárania 
klastrov spolupráce inštitúcií s cieľom podpory 
rozvoja ich využívania“ vycestovali Spišskonovo-
vešťania a Ostrihomčania pod Zobor, kde v dňoch 
7. – 8. júna navštívili Energetickú agentúru v Nitre  
(www.eanitra.sk). Tá spolupracuje so samosprávou 
i obcami okresu pri vypracovávaní rôznych analytic-
kých a koncepčných dokumentov, ako napr. „Akčný 
plán trvalo udržateľnej energie mesta Nitra do roku 
2020“, v rámci ktorého si mesto ako jeden zo signa-
tárov tzv. Dohovoru primátorov (Covenant of Mayors) 
stanovilo ambiciózny cieľ znížiť množstvo CO

2 (skle-
níkového plynu) v ovzduší o 20 % do roku 2020.
Slovensko-maďarský projekt oficiálne ukončila zá-
verečná konferencia 27. júna v Spišskej Novej Vsi.
„obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne 
stanovisko európskej únie.“
 Útvar rozvoja mesta

a cestovného ruchu, msÚ
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Oz činnosti Pz Sr v SnV
3. 6. 2011 vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície 
OR PZ v SNV obvinil zo zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, jedov a prekur-
zorov, ich držania a obchodovania s nimi Mirosla-
va M., Radoslava F. a Mariána S. zo SNV, pretože  
7. 3. 2011 v čase okolo 17.30 hod. v pohostinstve 
Kamenný dvor pri sebe neoprávnene prechovávali 
sušinu rastliny konope, s ktorou taktiež obchodo-
vali.

6. 6. 2011 poverený príslušník OO PZ SNV obvinil 
z prečinu krádeže Milana G. zo SNV, ktorý v dobe od 
25. 8. 2010 do 24. 2. 2011 v mieste bydliska neo-
právnene odoberal elektrickú energiu tak, že napojil 
elektrický vodič z hlavnej domovej skrine, ktorý vie-
dol priamo do elektroinštalácie rodinného domu bez 
merania a istenia a v dôsledku čoho nebol odber el. 
energie vôbec zaznamenávaný. Svojím konaním pre 
spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s.,  
Košice, spôsobil škodu vo výške 541,35 €.

6. 6. 2011 na OO PZ SNV oznámila Anna F., vycho-
vávateľka Detského domova na Liptovskej ul., že ich 
chovanec mal. Igor S. z Gemerskej Polomy okolo 
9.00 hod. odišiel z vyučovania zo ZŠ na Levočskej 
ul. na neznáme miesto. Maloletého vypátrala hliad-
ka OO PZ SNV 6. 6. 2011 o 14.00 hod. na zástavke 
MHD oproti železničnej stanici v SNV. Vypátraná 
osoba bola odovzdaná oznamovateľke.

7. 6. 2011 poverený príslušník OO PZ SNV obvinil 
z prečinu podvodu Ľubomíra G. zo SNV, ktorý ešte  
3. 12. 2010 v čase okolo 13.00 hod. v predajni 
STOVA v SNV uviedol do omylu zamestnanca pre-
dajne tak, že si zapožičal búracie kladivo BOSCH 
GSH 27 s príslušenstvom s vedomím, že toto podľa 
dohody nevrátil. Svojím konaním tak pre Tehelňu 
STOVA, spol. s r. o., spôsobil škodu 1 458 €. 

Poverený príslušník OO PZ SNV 9. 6. 2011 vzniesol 
obvinenie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom 
porušovanie domovej slobody spáchaného formou 
spolupáchateľstva Magdaléne Š. a ml. Jane T. - obe 
bytom Smižany, ktoré ešte 6. 4. 2011 na Duklian-
skej ul. z drevárne na pozemku oploteného rod. 
domu ukradli 2 ks mot. kosačiek zn. HONDA a zn. 
ALKO, čím tak pre poškodeného Jána Č. zo SNV 
spôsobili škodu vo výške 1 000 €.

14. 6. 2011 oznámil Marián K. zo SNV, že sa dopo-
siaľ neznámy páchateľ vlámal do pivničných priesto-
rov na Ul. J. Matušku tak, že nezisteným predme-
tom a spôsobom odstránil visiaci zámok na dverách 
vedúcich do pivničných priestorov, odkiaľ odcudzil 
bicykel zn. GT, čím pre oznamovateľa spôsobil ško-
du 415 €, následne páchateľ vypáčil dvere v oblasti 
zámku do kočikárne, odkiaľ odcudzil bicykel zn. Kel-
lys Salamander, čím pre Radoslava N. zo SNV spô-
sobil škodu 533 € a krádežou ďalšieho bicykla zn. 
Kellys pre Patrika V. zo SNV škodu 385 €, celkovo 
vo výške 1 333 €. Poverený príslušník v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádeže v súbehu 
s prečinom porušovania domovej slobody.

z činnosti MsP v SnV
Na základe požiadania zdravotníckeho personálu 
Chirurgického odd. NsP v SNV 25. 5. 2011 o 19.00 
hod. hliadka zabezpečila Helenu M. zo SNV, kto-
rej pomoc bola nevyhnutná pri ošetrení Jána K. 
zo SNV. Ten javil známky opitosti a po privezení na 
chirurgickú ambulanciu odmietal podstúpiť dôleži-
té CT vyšetrenie aj napriek tomu, že ho ošetrujúci 
lekár potreboval, nakoľko išlo o život ohrozujúce 
poranenia.

Hliadka MsP 28. 5. 2011 o 00.05 hod. počas hliad-
kovania na Štefánikovom nám. oproti bývalej SPŠ 
baníckej spozorovala na ostrovčeku v strede vozov-
ky poškodenú zvislú dopravnú značku – prikázaný 
smer jazdy. V blízkosti značky bola nájdená poško-
dená tabuľka s ev. číslom a tiež úlomky z nárazníka 
a výfuku. Z miesta bolo zrejmé, že neznámy vodič 
pravdepodobne nezvládol riadenie, s vozidlom vy-

SéRIA SPRIEVOdNýCh 
SEMINÁROV uKONČENÁ

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
Jozef Dvonč považuje sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011 za proces, ktorý samospráva ukážkovo 
zvládla. Mestá a obce tento projekt desaťročia v úze-
mí zabezpečovali technicky i organizačne. „napriek 
tomu, že samotný proces sčítania bol od počiat-
ku sprevádzaný určitými nepresnosťami, a dokon-
ca sme boli aj svedkami rozporov na strane štátu, 
samosprávy ukážkovo zvládli to, čo sa od nás oča-
kávalo,“ konštatuje Jozef Dvonč. Predseda ZMOS 
ďalej dodáva: „aj pri sčítaní obyvateľov, domov a by-
tov 2011 sme preukázali svoju zodpovednosť, pruž-
nosť a vysokú profesionalitu. som veľmi rád, že 
miestna územná samospráva dokázala včas pou-
kázať na riziká, pružne reagovala aj na nepredvída-
né momenty a svedomito splnila svoje úlohy. preto 
všetkým, ktorí sa podieľali na tomto cenzuse, patrí 
moja úprimná vďaka za úspešné zvládnutie projek-
tu desaťročia.”
Mesto Spišská Nová Ves na zabezpečenie plnenia 
úloh o sčítaní v rámci svojej pôsobnosti zriadilo komisie 
pre sčítanie, určilo zamestnancov, ktorí plnili funkciu 
gestorov sčítania v meste, poskytlo súčinnosť obvod-
nému úradu pri vypracovaní časového harmonogramu 
prípravných a realizačných prác sčítania, vypracovalo 
a predložilo obvodnému úradu návrh na vyhotovenie 

117-tich sčítacích obvodov v rámci 28-mich zá-
kladných sídelných jednotiek v Spišskej Novej Vsi. 
Nasledoval výber 113-tich sčítacích komisárov a ich 
náhradníkov. Pracovníci mesta zároveň prevzali sčíta-
cie tlačivá, ktorých správnosť a úplnosť skontrolova-
li, doplnili a poskytli informácie sčítacím komisárom 
o obydliach a prístreškoch (rekreačné objekty, nú-
dzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých 
sa zdržiavajú osoby. V období medzi 30. a 31. májom 
boli sčítacím komisárom odovzdané zoznamy elektro-
nicky sčítaných obyvateľov, bytov a domov v sčítacom 
obvode z monitorovacieho systému. V meste Spiš-
ská Nová Ves využilo možnosť elektronického sčítania 
2 984 obyvateľov, čo je cca desatina sčítaných obča-
nov mesta. Do 6. 6. 2011 bolo zabezpečené doda-
točné sčítanie osôb, ktoré sa prihlásili v meste a neboli 
sčítané. Do 13. 6. 2011 poverení pracovníci MsÚ od 
všetkých sčítacích komisárov prevzali a skontrolovali 
všetky vyplnené sčítacie tlačivá a súčasne vyplnili iden-
tifikačný list sčítacieho obvodu v monitorovacom systé-
me. Výsledky zo sčítania 2011 budú zverejňované 
priebežne, komplexné výsledky budú v súlade s na-
riadením Európskeho parlamentu a Rady Európskych 
spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.

Zdroj: naša samospráva 6/2011 
msÚ, organizačné oddelenie, snv 

ÚSPEŠNé ZVlÁdNuTIE SČíTANIA

Projekt „Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra - dom bez-
hraničného priateľstva“ finišuje. Počas projektu bolo úspešne zrealizovaných 8 odborných 
seminárov.

dNI SlOVENSKO-MAĎARSKýCh hOSPOdÁRSKyCh KONTAKTOV

PODniKanie Bez HranÍc
Spišská nová Ves - 14. júla 2011 o 13.00 hod.

Salónik Hotel Šport, 2. poschodie - kontrakty • Reštaurácia Hotel Šport, 1. poschodie - prednášky: 
Podnikanie v regióne • Súčasná situácia v stavebníctve • daňová problematika 

Cieľom podujatia je vytvorenie podmienok pre bezplatné nadviazanie spolupráce podnikateľov 
prihraničných regiónov Slovenska a Maďarska. 
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y 2. 5. sa zúčastnili žiaci SOŠ ekonomickej aktivity 
konanej pri príležitosti dní Európy. Zástupcovia 
jednotlivých tried 1. - 3. ročníka si overovali svoje 
vedomosti a zručnosti o Európe v jazykovom kví-
ze zverejnenom na stránke eTwinningu a skladaní 
loga eTwinningu. Víťazkami sa stali M. Malučká 
a L. Malučká z 1.C.

11. 5. zorganizovala Spojená škola v Sp. Novej Vsi 
v priestoroch ZUŠ I. celoštátnu súťažnú prehliad-
ku v prednese poézie a prózy špeciálnych základ-
ných škôl pod názvom Gaňova Tarnava. Zúčast-
nilo sa jej 37 detí s mentálnym a viacnásobným 
postihnutím. Súťaž bola rozdelená do 3. kategórií 
a predstavili sa v nej žiaci od 1. po 9. ročník.

13. 5. sa v Kaštieli v Markušovciach uskutočnila 
vernisáž absolventskej výstavy ZuŠ v SNV. Vy-
stavovalo tu 47 absolventov výtvarného odboru.

Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím 
zorganizovalo 13. 5. v Galérii umelcov Spiša pre-
zentáciu diel klientov domovov sociálnych služieb 
Prešovského a Košického samosprávneho kraja 
pod názvom Svet je náš.

V našom meste sa 14. 5. konali preteky v love rýb 
umelou muškou pri príležitosti 7. ročníka memo-
riálu Ing. Ľubomíra Klučára. Súťaž prebiehala na 
Hornáde, ktorý sa inak označuje ako voda „P“, čo 
znamená, že sa tu nachádzajú pstruhové ryby.

Návštevníci spišskonovoveskej ZOO sa môžu od 
15. 5. tešiť z nového prírastku, ktorým je vysoká 
drevená žirafa. Postarali sa o to 2 rezbári, ktorí ju 
vyrezali zo spadnutého stromu z veternej smršte.

Tretí májový týždeň (16. – 22. 5.) už po 7. krát patril 
celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombí-
ka. Prvýkrát sa u nás do tejto akcie okrem škôl 
zapojili aj dobrovoľníci, ktorých ste mohli stretnúť 
v uliciach nášho mesta. Výťažok zbierky pomôže 
deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdela-
nie. Zbierka, ktorú organizoval UNICEF, prebieha-
la do konca júna.

Materské centrum Dietka usporiadalo 18. 5. be-
sedu na tému Očkovanie s pánom Fillom. Na 
prednáške bola k dispozícii aj petícia za slobodnú 
voľbu v očkovaní.

V máji na Slovensku maturovalo viac ako 60 tisíc 

šiel na ostrovček, poškodil dopr. značku a násled-
ne ušiel z miesta nehody. O zistených skutočnos-
tiach bol vyrozumený operačný dôstojník OR PZ 
v SNV. Za pomoci využitia kamerového záznamu 
bolo zistené, že k tejto nehode došlo o 23.54 hod. 
Následne hliadka MsP o 00.35 hod. spozorovala 
na Wolkerovej ul. odstavené vozidlo Volkswagen 
Golf červenej farby, ktoré malo poškodenú prednú 
aj zadnú časť a v prednej časti chýbala tabuľka s ev. 
číslom. Hliadka MsP zotrvala na mieste pri tomto 
vozidle do príchodu dopr. polície, ktorá túto dopr. 
nehodu ďalej realizovala.

Na požiadanie okresného výjazdu PZ SR hliadka 
MsP 3. 6. 2011 o 23.50 hod. asistovala ako ne-
zúčastnená osoba na Hurbanovej ul. Jednalo sa 
o distribúciu a následne zadržanie viacerých ba-
líčkov podozrivej látky (marihuany) spolu s podozri-
vými osobami. Asistencia prebehla bez závad. Vec 
v realizácii príslušníkov PZ SR.

3. 6. v noci sa uskutočnila razia na dílerov drog. 
Polícia krátko po 22.00 hod. zadržala na Hurbano-
vej ul. muža podozrivého z ich predaja. V jeho aute 
s rožňavskou poznávacou značkou našli niekoľko 
balíčkov so sušenou zelenou rastlinou. Medzi by-
tovkami potom odchytili aj skupinku mladých ľudí, 
ktorí si pravdepodobne od neho kúpili tovar. Medzi 
5-timi zadržanými bolo aj 1 dievča. Policajti zaistili 
aj notebooky a striekačky, ktoré poputujú na ex-
pertízu. Nakoľko sa prípad vyšetruje, polícia ďalšie 
informácie neposkytuje.

MORÁlNE OCENENIE JE PEKNé, 
AlE NIEKEdy TO NESTAČí

VýZNAMNé OCENENIE

Príležitosť dokázať svoju humanitu a nezištnosť mali 
darcovia aj 14. júna, kedy si pripomíname Svetový 
deň darcov krvi. V ten deň na Hematologicko-trans-
fúzne oddelenie (HTO) NsP v Spišskej Novej Vsi prišlo 
takmer 40 ľudí darovať krv bezplatne. Nechýbali me-
dzi nimi ani študenti spišskonovoveského Gymnázia 
na Školskej ulici, z ktorých mnohí prišli darovať krv 
prvýkrát. Stretli sme sa tam aj s niekoľkonásobnými 
bezpríspevkovými darcami krvi, držiteľmi diamantovej 
plakety MUDr. Jánskeho Mikulášom Klubertom, Er-
vínom Bodákom či Mariánom hačeským, ktorý sa 
môže pochváliť dokonca Kňazovického medailou za 
takmer 120 bezplatných odberov.
„Darovať krv chodíme pravidelne a dnes je to zná-
sobené aj ‚naším‘ sviatkom,“ odpovedali na otázku, 
čo ich priviedlo na HTO v Spišskej Novej Vsi. „nikdy 
nejdeme s tým, čo za to, je to jednoducho v nás, 
pomôcť, ak sa dá, chorým ľuďom. teraz sme zdraví 
a človek nikdy nevie, kedy sám bude potrebovať 
pomoc, trebárs aj takýmto spôsobom.“ Ako ďalej 
povedali, cenia si, že aj ich zamestnávatelia im vy-
chádzajú v ústrety a zmenu, počas ktorej idú na od-
ber, nemusia nahrádzať. Dvaja z nich pracujú vo firme 
GOHR, s. r. o., jeden v MPC, a. s., obe sídlia v okres-
nom meste. „niekedy sme chodili na hromadné od-
bery z práce,“ s nostalgiou spomínajú na minulé časy. 
„Dnes je to už len výnimočná udalosť.“ 
„vyslovujeme veľké ďakujeme všetkým darcom, 
iné im z našej strany nemôžeme dať, za ich krv, 
ktorá sa nedá ničím nahradiť, nedá sa chemicky vy-
robiť a ktorej je stále nedostatok. Hlavne v letných,  

prázdninových mesiacoch júl a august, kedy zazname-
návame najviac dopravných nehôd, úrazov a veľakrát 
musíme naliehavo vyzývať darcov, lebo potrebujeme 
krv ich skupiny,“ dodávajú zdravotníci z HTO.
Čo ich však teší, že stále viac a viac si cestu na ich 
oddelenie nachádzajú mladí ľudia. Samozrejme, je to 
aj zásluhou pedagógov, ktorí vedú svojich študentov 
k humanite a dobrovoľníctvu. Svoj podiel na získavaní 
mladých darcov, a nielen ich, má aj Územný spolok 
SČK, do pôsobnosti ktorého patrí aj okres Levoča 
a Gelnica, či už propagačnými článkami v regionál-
nych médiách alebo vyvesovaním plagátov. 
Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa darcovstva 
členovia Mládeže SČK a dobrovoľníci rozdávali v uli-
ciach mesta, na námestí a obchodnom centre Mada-
ras letáčiky s výzvou, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do 
bezplatného darovania krvi. V rámci tejto akcie neostali 
bokom ani niektorí členovia Územnej rady SČK a aj oni 
sa rozhodli v ten deň darovať svoju krv. 
„mrzí nás a sme z toho trochu rozladení, že po 
roku 1989 prišli dobrovoľní darcovia o takmer 
všetky výhody, ktoré boli takpovediac odmenou za 
ich nezištný prejav humanity a pomoci,“ okomen-
tovali súčasný prístup k nim zdravotníci. „napríklad 
cestovné v mHD zadarmo, preplácanie mzdy a po-
dobne. Držitelia bronzovej, striebornej, zlatej, dia-
mantovej plakety a kňazovického medaily by mali 
byť napríklad prednostne ošetrení u lekára, mohli 
by mať zľavu na vstupy na kúpaliská, do wellness 
centier a pod. aby sme si udržali našich darcov a ne-
zápasili s nedostatkom krvi, mali by sa nad touto 
otázkou seriózne zamyslieť naši volení predstavite-
lia, ministerstvo zdravotníctva, ba aj celá vláda.“

ing. kvetoslava kucharovičová, foto: autorka

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia udelil 3. 6. 2011 
minister životného prostredia SR József Nagy rezortné ocene-
nie Cenu ministra združeniu SEZO - Spiš za mimoriadne výsledky 
a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj en-
vironmentalistiky. 
Cenu za združenie prevzala starostka Spišských Tomášoviec Zu-
zana Nebusová.
Združenie bolo založené 19. 4. 2004. Cieľom bolo vytvoriť v re-
gióne podmienky na prípravu a realizáciu separovaného zberu 
odpadov, ktoré sú obce a mestá povinné zaviesť a realizovať od  
1. 1. 2010. 
Hlavnou myšlienkou bolo zaviesť efektívny a trvalo udržateľný sys-
tém separovaného zberu, ktorý je možné zrealizovať iba vo väčšom 
regióne. Združenie SEZO - Spiš tvorí 5 miest a 52 obcí regiónov 
Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica. eda

Bezplatné darcovstvo krvi na Spiši má svoju dlhoročnú tradíciu. Pravidelne darovať krv je 
vpísané do povedomia pracujúcich a zamestnancov bývalých veľkých podnikov a závodov, 
ale aj súčasníkov a mladých ľudí nie ako povinnosť, ale ako spôsob pomôcť tým, ktorí túto 
nenahraditeľnú tekutinu potrebujú pre prinavrátenie zdravia alebo záchrany života. 

SEZO - Spiš, združenie obcí získalo cenu ministra.

mikuláš klubert (prvý zľava) a ervín Bodák sú 
niekoľkonásobní darcovia krvi.

Darovať krv prišli aj gymnazisti na školskej ulici 
v spišskej novej vsi, mnohí z nich po prvýkrát. 
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yžiakov stredných škôl. Maturitné skúšky neobišli 
ani stredoškolákov v našom meste. Tých, ktorým 
sa zmaturovať nepodarilo, čaká náhradný termín.

20. 5. sa v ZŠ na Lipovej ul. konala Burza dar-
čekov pre zvieratá zo záchytnej stanice v Sp. 
Novej Vsi. žiaci na nej predávali darčeky, ktoré 
zhotovili počas vyučovania, za symbolickú cenu. 
Získaná finančná hotovosť bola darovaná Stanici 
pre odchyt túlavých zvierat. Tento dobrý skutok sa 
uskutočnil na základe iniciatívy žiačok A. a P. Pipa-
sových a V. Neupauerovej.

Neznámy podpaľač zapálil v sobotu 21. 5. nad-
ránom auto. Incident sa odohral pred obytným 
domom na Ul. F. Kráľa, kde páchateľ hodil do auta 
fľašu s horľavou látkou. Fiat Punto kompletne zho-
rel. Majiteľke vznikla škoda 1 770 €.

Na Košiarnom briežku sa cez víkend 21. – 22. 5. 
zišli pilčíci a rezbári zo Spiša. Svoje sily si zme-
rali v súťaži v 3 disciplínach – orezávanie kolíkov, 
na rýchlosť a na presnosť.

učitelia a žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha pripravili pre 
rodičov kultúrne popoludnie. Zrealizované bolo 
vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – 
Open Society Foundation v rámci projektu Umenie 
nás spája. Dotýka sa integrácie znevýhodnených 
skupín do našej spoločnosti a umožňuje deťom 
prejaviť svoje nadanie a talent. Pri tejto príležitosti 
sa konala aj zbierka z dobrovoľného vstupného. 
Výťažok bude použitý na nákup pomôcok pre deti, 
ktoré to najviac potrebujú.

Materské centrum Dietka pripravilo 21. 5. pre ro-
diny s deťmi „dietkovský blšák“. Deti si na ňom 
vymieňali svoje hračky. Počas podujatia boli pre 
ne pripravené tvorivé dielničky, súťaž v kreslení na 
chodníku i maľovanie na tvár.

Záchranári z horskej záchrannej služby Slo-
venský raj pomáhali 23. 5. v noci 2 anglickým 
turistom, ktorí sa stratili v Slovenskom raji. 31-roč-
ná žena a 32-ročný muž sa vydali veľmi neskoro 
popoludní na túru a v tme bez svetla zablúdili. Zá-
chranári ich našli nakoniec v Prielome Hornádu 
v blízkosti strediska Podlesok bez zranení.

Sliezska univerzita v Katowiciach a Galéria umel-
cov Spiša pripravili 18. 5. vernisáž výstavy Krajiny 
a príroda sveta, súčasťou ktorej bol aj koncert 
Inštitútu hudby. Výstavu olejomalieb vedecko-
vzdelávacích pracovníkov Katedry maľby Inštitútu 
umenia v rámci projektu „Postavy, konfrontácie, 
stretnutia“ ste si mohli pozrieť do konca mája.

Študenti Gymnázia na Školskej ul. sa učia angličti-
nu netradičným spôsobom. žiaci v rámci projektu 
Kniha čítaná čítajú beletriu v angličtine a porov-
návajú ju s filmovým spracovaním. S týmto nezvy-
čajným nápadom prišla učiteľka Anežka Barillová.

ZŠ sv. Cyrila a Metoda tento rok oslavuje okrúh-
le 20. výročie. Pri tejto príležitosti pripravila rad 
podujatí, ktoré vyvrcholili 26. 5. slávnostnou sv. 
omšou v Rím.-kat. kostole Nanebovzatia Panny 
Márie, po ktorej nasledovala slávnostná akadémia 
v Koncertnej sieni Reduty.

Budúce nevesty a ženísi mohli na svoj veľký deň 
načerpať inšpiráciu 27. 5. v OC Madaras na sva-
dobnej šou. Nechýbala tu prehliadka svadobných 
šiat či účesová tvorba.

Študentom SOŠ drevárskej sa už niekoľko 
rokov snažia pripravovať reálne podmienky na 
prácu. Ide o vyvrcholenie 4-ročného študijného 
cyklu, počas ktorého sa žiaci učia základom vy-
tvárania nábytku a dizajnu. V spolupráci so svojimi 
spolužiakmi robia vlastné diela. Tímová spoluprá-
ca simuluje budúce pracovné vzťahy a koordiná-
ciu práce. žiaci svoje diela potom prezentujú na 
tradičnej výstave maturitných prác. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. Výstava absolventských 
prác Priestor 2011 prebieha v Galérii umelcov 
Spiša do 6. 7. 2011.

SPraVODaJSTVO

NÁVŠTEVA Z AMERIKy

Naše mesto navštívila v máji členka správnej rady Yo-
ungstown – Spišská Nová Ves Sister Cities Program, 
Inc. loretta A. Ekoniak so svojou rodinou. Počas 
návštevy ich prijal 25. 5. 2011 na Radnici aj primátor 
nášho mesta PhDr. Ján Volný, PhD.
Na Slovensko prišla už po druhý raz. Prvýkrát tu bola 
v roku 1994. Pozrieť prišla svojich príbuzných, kto-
rých tu má, keďže pochádza z Poráča a jej manžel 

z Markušoviec. „mesto je veľmi pekné, aj počasie 
nám vyšlo. u nás teraz často prší,“ pochválila L. 
A. Ekoniak. V rámci svojej návštevy si okrem nášho 
mesta išli pozrieť aj blízke okolie. „pôjdeme sa po-
zrieť ešte na poráč, potom do markušoviec urobiť 
niekoľko fotiek kostola sv. michala. pozrieť by sme 
sa chceli ísť aj na spišský hrad a do štrby,“ uviedla 
L. A. Ekoniak.
Aj napriek tomu, že žije v USA, veľmi dobre rozprávala 
po slovensky. „Je veľmi ťažké učiť sa slovenčinu. 
môj syn a ja sme chodili do školy v pittsburghu tri 
roky. táto univerzita má letnú školu, kde učia okrem 
slovenského jazyka aj poľský, srbský, chorvátsky 
a maďarský jazyk,“ ďalej povedala L. A. Ekoniak.
Na Slovensku strávila s rodinou mesiac od 13. 5. 
do 11. 6. 2011. V júli počas konania Spišského trhu 
by mala naše mesto navštíviť 20-členná delegácia 
z partnerského mesta Youngstown.

edita sýkorová, foto: autorka

AdOPTuJTE SI ZVIERATKO
S adopciou začala ZOO už v roku 2007. Odvtedy sa 
„adoptívnymi rodičmi“ stali mnohé spišskonovoveské 
firmy, ale aj školy, združenia, poslanci a podnikate-
lia, ktorí prostredníctvom adopcie pokryli náklady 
na výživu adoptovaného zvieraťa po dobu jedného 
roka. ZOO tým výrazne pomohli, keďže chov vzác-
nych, chránených zvierat je finančne veľmi nákladný. 
Tieto náklady sa pohybujú v sume od 40 € (vtáky) do 
1 660 € (tiger ussurijský a lev púšťový) za rok podľa 
druhu zvieraťa. V minulom roku sa náklady na pre-
vádzku ZOO vyšplhali do výšky 196 188 €, pričom 
prevádzkové dotácie predstavovali sumu 102 901 €. 
Prostredníctvom adopcií získala ZOO sumu 4 765 €, 
niektorí adoptívni rodičia prispeli tovarom alebo služ-
bou.
Už tradične sa aj tento rok zapojil primátor mesta 
Phdr. Ján Volný, Phd., ktorý v rámci adopčného 
programu v minulých rokoch prispel na chov somára 
domáceho, kengury či činčily. „každý rok si zvyk-
nem adoptovať iné zviera. takýmto spôsobom ch-
cem poukázať na pestrosť druhov, ktoré máme 
v našej Zoo,“ uviedol primátor. Tentoraz si adopto-
val gibona bielorukého. „Gibon žije na stromoch. 
pohybuje sa veľkými skokmi a náš veľmi ambici-
ózny rozvojový plán mesta do roku 2018 má tiež 
symbol strom. nádejame sa, že sa bude mesto 
rozvíjať takými veľkými skokmi, ako robí toto milé 
zvieratko,“ vysvetlil J. Volný (vypracovaný Rozvojový 
plán mesta 2011 – 2018 Synergia pozostáva z de-
finovania Politiky smerovania rozvoja mesta, z Vízie, 
ako aj Rozvojových programov mesta).
do adopcie sa môže zapojiť každý podnik, škola 
či jednotlivec a podporiť tak svoje obľúbené zviera. 
Je to veľmi jednoduché. Stačí si vybrať zviera, 
o ktoré máte záujem, skontaktovať sa so ZOO a uhra-
diť čiastku potrebnú na pokrytie nákladov na kŕme-
nie zvoleného zvieraťa najmenej na 1 rok. Adoptovať 
sa však dá i na viac rokov dopredu. Výber je naozaj 
veľký. V ZOO sa nachádza okolo 70 druhov zvie-
rat. Medzi tie najatraktívnejšie patrí leopard škvrnitý 

či tiger ussurijský, ktorí sú zapísaní v tzv. Červenej 
knihe ohrozených zvierat. Tento rok sa ZOO rozrástla 
aj o nových „obyvateľov“. Priniesli do nej párik pavú-
čiakov stredoamerických a výrov skalných. Narodili 
sa tu kamerúnske kozy a kengura červenokrká. Mi-
nulý rok našu ZOO navštívilo 74 226 návštevníkov.
V Zoologickej záhrade odštartoval v máji v rámci 
kampane na záchranu ľudoopov zber starých a ne-
používaných mobilov. Kampaň vyhlásila Európ-
ska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA). 
Naša ZOO sa takýmto spôsobom podieľala spolu 
s inými slovenskými a spoločnosťou ASEKOL SK na 
projekte „Venuj mobil, zachráň ľudoopy“. Z technic-
kých príčin bol však tento zber až do odvolania po-
zastavený. edita sýkorová

22. 5. 2011 odštartovala v ZOO akcia na záchranu ľudoopov. Spojená bola s adopciou zvierat.

3. 7. Hurá na prázdniny
Všetky deti základných a stredných škôl budú mať v tento deň 
vstup do ZOO voľný, ak ukážu v pokladni ZOO vysvedčenie  
so samými jednotkami v školskom roku 2010/2011.

15. 7. Kampaň Big Milk
V dopoludňajších hodinách rozdávanie zmrzliny  
Big Milk zdarma a fotenie pri žartovnej polostene.
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y Centrum mesta 27. 5. ožilo horúcimi kubánskymi 

rytmami. V rámci Kubánskych dní vystúpila na 
Radničnom námestí kapela Azúcar Cubana. Ku-
bánsky večer potom pokračoval v Zio Bare v štýle 
veľkej oslavy latino hudby a salsy.

V nedeľu 29. 5. pripravilo Mestské kultúrne cen-
trum koncert populárnej hudobnej skupiny IMT 
Smile. Spišskonovoveskí fanšikovia si tak mohli 
vychutnať známe obľúbené hity, ktoré kapela odo-
hrala v rámci svojho Akustik tour. Koncertná sieň 
Reduty bola obsadená do posledného miesta.

31. 5. bol Svetovou zdravotníckou organizáciou 
vyhlásený za Svetový deň bez tabaku. Gymna-
zisti v uliciach nášho mesta ponúkali ľuďom za 
uhasenie cigarety banán alebo jablko.

V ZŠ Lipovej sa v posledný májový deň už po  
3. krát konala Vedecká konferencia žiakov  
9. ročníka zameraná na globálne ekologické 
problémy. Celkovo odznelo 16 príspevkov. Cie-
ľom projektu bolo oboznámiť sa s problematikou 
globálnych ekologických problémov, pochopiť 
ich, ale predovšetkým uvedomiť si, že každý z nás 
má zodpovednosť za ich vznik a možné následky.

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo 2. 6. 
vernisáž výstavy Ekovýkres, ekoplagát 2011. 
Ide o výstavu okresnej výtvarnej súťaže detí, obsa-
hovo zameranú na ochranu životného prostredia, 
spojenú s ocenením. Porota z 303 prác vybrala  
20 najlepších.

V MŠ lipová pripravili pri príležitosti Mdd pre deti 
rad podujatí. V piatok 3. 6. ich prišli pozrieť hasiči, 
ktorí im predviedli všetko, čo majú v náplni práce.

Okrem premiérky Ivety Radičovej naše mesto 
v piatok 3. 6. navštívil aj predseda ľS-hZdS 
Vladimír Mečiar. V úvode jeho pracovnej návšte-
vy ho na Radnici slávnostne prijal primátor mesta 
Ján Volný. Neskôr sa stretol s funkcionármi ľudovej 
strany. V sobotu prebehlo rokovanie predstaven-
stva o niektorých zásadných rozhodnutiach sme-
rujúcich k zmenám tak, aby boli lepšie pripravení 
na voľby.

Spišskonovoveskí hasiči sa cez víkend 4. – 5. 6. 
poriadne zapotili. V sobotu krátko pred 18.30 hod. 
horela garáž pri chate na Košiarnom briežku. Po-
žiar spôsobil škodu za približne 3 000 €. Pravdepo-
dobnou príčinou bol skrat, ale definitívne to určí až 
vyšetrovateľ. Hneď na to o 21.00 hod. hasiči pomá-
hali zdravotníkom na Wolkerovej ul. Museli zniesť 
150-kilového muža do sanitky, ktorý bol v ohrození 
života. Ďalší výjazd absolvovali po polnoci. Vo Fer-
čekovciach horela prístavba rodinného domu. 
Požiar spôsobil škodu za približne 2 500 €. Príčina 
požiaru zatiaľ nie je známa. V nedeľu o 9.00 hod. 
horela elektrorozvodňa pred rodinným domom 
v Smižanoch. K zásahu museli zavolať aj pracov-
níkov elektrární, nakoľko bola skriňa pod napätím. 
Predbežnú škodu vyčíslili na 1 000 €.

4. 6. sa na Čingove konali Majstrovstvá Sloven-
ska juniorov v love rýb na umelú mušku. Zú-
častnilo sa ich 14 rybárov, za naše mesto súťažil 
Marek Okresa, ktorý skončil na 6. mieste.

V spišskonovoveskom hostinci sa v nedeľu 5. 6. 
strhla bitka. Príčinou bol, ako inak, alkohol. Dvaja 
podgurážení mladíci, ktorým krčmárka odmietla 
naliať, napadli 2 bratov. Mladší z nich skončil so 
zlomenou rukou, staršiemu sa jeden z mladíkov 
zahryzol do pery, z ktorej mu odhryzol asi 3 cm 
kúsok. Ten po bitke nikde nenašli. Hospitalizovaný 
bol na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetic-
kej chirurgie, kde podstúpil operačný zákrok. Bra-
tia na útočníkov podali trestné oznámenie. Polícia 
začala trestné stíhanie vo veci pre ublíženie na 
zdraví a výtržníctvo. 

V Gymnáziu na Javorovej ul. sa rozhodli dať 
do používania nové laboratórium pre potreby 
chémie a biológie. Vedenie školy k tomu motivo-

hISTóRIA PROVINČNéhO dOMu

Ing. arch. Magdaléna Janovská zhodnotila na pred-
náške výsledky architektonicko-historického výskumu: 
„podarilo sa nám nájsť originál plány Franza Bartla na 
prestavbu viacerých starších objektov, z ktorých jed-
ným bola aj staršia spišskonovoveská radnica a Franz 
Bartl bol autorom prestavby pre účely sídla provincie 
Xvi spišských miest.“ Prieskum však poodhalil históriu 
budovy, ktorá siaha až do stredoveku. „Zaujímavosťou 
je aj taký datovací prvok, ktorý máme niekde v polo-
vici 14. stor. máme zadatované dendrochronologicky 
zo vzoriek drevenú výplň ostenia niky v suteréne. to 
je takým dôkazom, aj na základe analógie, že v tom 
čase už určite stál aspoň v jednej časti murovaný ob-
jekt,“ uviedla M. Jánovská.
Hlavne suterénne priestory slúžili mestu od počiatku. 
Bola tu vináreň, mestské väzenie a zachovala sa aj uni-
kátna suchá toaleta. Pôvodný Provinčný dom stál na 
oveľa väčšom pôdoryse ako dnes. V minulosti ho tvorili 
objekty, ktoré sú dnes samostatné. Prvý objekt patrí 
evanjelickej cirkvi a nachádza sa na Levočskej ul. 2. 
Druhým je objekt na Letnej ul. 51, ktorý vlastní rímsko-
katolícka cirkev.
Dnešný objekt Múzea Spiša čaká rekonštrukcia. Do jej 
plánov sú zapracované aj výsledky uvedeného výskumu. 
„nemôžem povedať, že by sme išli objekt vracať do 
obdobia provinčného domu úplne čisto. to sa už ani 
nedá, ale všetky časti a tie stavebné zásahy, ktoré 
hodnotovo znehodnocujú celý interiér, budú odstrá-
nené,“ informovala ďalej M. Jánovská. Súčasťou ko-
nanej prednášky bola aj prezentácia, ktorá obsahovala 
okrem dochovaných plánov jednotlivých rekonštrukč-
ných etáp aj dobové fotografie.
V roku 2010 sa rozhodol KSK podporiť projekt Mú-
zeum Spiša v SNV – Obnova Provinčného domu, 
sídla Múzea Spiša – vypracovanie realizačnej pro-
jektovej dokumentácie ako podkladu pre žiadosť 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Realizácia začala ešte 

v tom istom roku, kedy bol uskutočnený archeologický 
a pamiatkovo-historický výskum ako nevyhnutné pod-
klady a podmienka k realizácii projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie a následné vypracovanie 
realizačného projektu. Táto etapa je v súčasnosti pred 
ukončením. Múzeum čaká na výzvu európskych štruk-
turálnych fondov v programe ROP3.1. – Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov, ktorého termín, výška 
možného financovania a podmienky ešte stále nie sú 
jasné. Už teraz je však zrejmé, že to bude finančne i ča-
sovo náročný proces uskutočňovaný etapovite.
V prípade, že Múzeum Spiša bude úspešné a podaný 
projekt bude schválený, v prvej etape prebehne rekon-
štrukcia časti suterénu, prízemia, poschodia, podkrovia 
– budova z Letnej ul. a len časť do Levočskej ul. Pred-
pokladané náklady sa pohybujú vo výške cca 2,3 mil. €. 
„projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu (inžinierske 
siete, odvlhčenie budovy, kúrenie, elektroinštalácia, 
bezbariérový prístup, výmena okenných výplní, stre-
chy, vybudovanie podkrovia a realizácia nových ex-
pozícií vrátane študovne, prednáškovej miestnosti 
a interaktívnych miestností pre verejnosť). projekt ako 
celok je výnimočný a jeho ukončením nielen mesto 
spišská nová ves, ale celý región získa kultúrnu in-
štitúciu zodpovedajúcu európskemu štandardu, ale 
aj historickému významu, ktorý národná kultúrna pa-
miatka provinčný dom má ako objekt,“ uviedla riadi-
teľka Múzea Spiša Ing. Zuzana Krempaská.
V rámci programu Obnovme si svoj dom v podprograme 
1.1. bol úspešný projekt na II. etapu archeologického 
výskumu Provinčného domu 2011 z dotácie Minister-
stva kultúry SR. Z 11 podaných projektov Múzeum Spiša 
bolo úspešné v 6-tich cca vo výške 45 tis. €, čo mu po-
môže plniť hlavné činnosti ako akvizície, reštaurovanie 
zbierkových predmetov, v prezentačnej a publikačnej 
činnosti, ako aj starostlivosti o historické objekty.

edita sýkorová

Kedysi mestská radnica, dnes sídlo Múzea Spiša. Provinčný dom má bohatú históriu.  
Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea Spiša sa tu 25. 5. 2011 konala prednáška pod ná-
zvom Provinčný dom SNV – sídlo Múzea Spiša. 

20 ROKOV MESTSKEJ POlíCIE
Zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení ne-
skorších predpisov dal obciam a mestám priestor zriadiť 
si vlastné polície ako poriadkové útvary na zabezpečenie 
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného 
prostredia a na vykonávanie všeobecne záväzných na-
riadení, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí primátora 
mesta. Obecné a mestské polície sa snažili filozofiu 
a spôsob ich práce priblížiť najmä potrebám občanov 
vo svojich mestách.
MsP v SNV bola zriadená mestským zastupiteľstvom 
1. 5. 1991. Zákon o obecnej polícii z decembra 1991 
určil oprávnenia a povinnosti policajtov. Až na malé le-
gislatívne úpravy (napr. vzdelávanie, jednotná výstroj) 
platí dodnes. Spišskonovoveskú Mestskú políciu riadili: 
Ing. Eduard Osvald, neskôr bol poverený Tibor Horváth, 
následne bol náčelníkom Ing. Ján Vitko a opäť poverený 
Mgr. Dávid Antony. Po ňom najdlhšie vo funkcii zotrval 
Mgr. Ing. Ján Prostejovský a neskôr JUDr. Vladislav  
Chroust. 
Pod útvar mestskej polície patria Správa trhoviska, 
Správa parkovísk a Stanica pre odchyt túlavých  
zvierat.
Od roku 2002 bol postupne dopĺňaný a nainštalo-
vaný kamerový monitorovací systém, ktorý obsluhujú 
zamestnanci chráneného pracoviska. Vývoj a potreby ob-
čanov, dynamický rozvoj samosprávy a množstvo nových 
úloh postupne formovali aj náš poriadkový útvar nielen čo 
do kvantity, ale hlavne kvality výzbroje tak, aby dokázal 
zvládnuť náročné úlohy pri zabezpečovaní verejného po-

riadku v našom meste. 
Za 20-ročné obdobie bolo vykonaných desaťtisíce 
zákrokov, tisíce hodín služieb, ktoré nemali len re-
presívnu úlohu, ale plnili najmä preventívnu funk-
ciu.
„aj keď vo funkcii náčelníka som krátky čas, rád by 
som sa  poďakoval vedeniu mesta za permanentnú 
finančnú, materiálnu a ľudskú podporu. Ďakujem 
všetkým zložkám integrovaného záchranného sys-
tému, hlavne policajnému zboru, okresnej prokura-
túre a okresnému súdu za dobrú spoluprácu. moje 
úprimné poďakovanie patrí všetkým príslušníkom 
mestskej polície, ale aj ostatným zamestnancom nie-
len za zodpovedné plnenie úloh pri zabezpečovaní ve-
rejného poriadku, ochrane občanov a iných osôb pred 
ohrozením ich života a zdravia, ale najmä za to, že svo-
jím správaním aj konaním si získali rešpekt a dôveru 
našich občanov. najlepším hodnotením je a bude spo-
kojnosť občanov,“ dodáva JUDr. Michal Komara, PhD., 
náčelník Mestskej polície v Sp. Novej Vsi.
Za nami je 20 rokov nie ľahkej práce. Pred MsP Sp. Nová 
Ves sú ďalšie výzvy - zvýšiť profesionalitu a odbornosť, 
zdokonaliť komunikáciu s občanmi, zvýšiť všímavosť 
v rámci výkonu služby k nedostatkom. 
Mestská polícia sa postupne stala políciou „prvého 
kontaktu“. Ak má dnes občan pocit, že ho niečo trápi, 
ohrozuje, obmedzuje alebo jednoducho iba irituje, volá 
na tiesňovú linku 159, kde sa mu ozve: „mestská polícia, 
prosím...“ red.
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Ide o banské dielo, ktoré odvodňuje opustený ban-
ský systém bane Gretľa prirodzeným odtokom. Po 
ukončení ťažby bolo ústie štôlne zaistené mrežou proti 
možnému vstupu osôb. Pravdepodobne v roku 2006 
vykrádači kovových komponentov odcudzili, o. i., aj že-
leznú banskú výstuž - čo následne privodilo zával úvodnej 
časti štôlne. Zával zahatal výtok banskej vody a vyvolal jej 
následné hromadenie v podzemnom priestore.

V rokoch 2008 - 2009 došlo k viacerým nekontrolo-
vaným prievalom nahromadenej banskej vody s pria-
mym ohrozením obyvateľov spomenutej časti mesta 
a ich majetku.
Z iniciatívy primátora správca banského diela vy-
konal dočasné opatrenia - vyvŕtal odvodňovací vrt 
a ústie štôlne zaistil protiprievalovou hrádzou. Tieto opat-
renia však celkom neeliminujú možnosť zvýšenia úrovne 
hladiny podzemných banských vôd a znečistenia zdrojov 
pitnej vody v okolí opustených podzemných banských 
priestorov. O jestvujúcom riziku svedčí skutočnosť z roku 
2010, kedy po nadpriemerných dažďových zrážkach 
došlo k enormnému zintenzívneniu prítokov vôd do 
podzemia s následným zatopením funkčnej bane na 
ložisku sadrovca a anhydritu v Novoveskej Hute.
Z uvedených dôvodov je terajšia situácia považo-
vaná aj naďalej za vážnu, preto primátor mesta po-
žiadal ministra hospodárstva o urýchlené riešenie 
dlhodobo neakceptovateľného stavu odvodňova-
cieho systému Novej štôlne. 

mgr. ivana tomajková, ing. marián kellner 
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yvali úspechy študentov v prírodovedných olympi-
ádach. Na zriadenie laboratória poskytol finančné 
prostriedky Košický samosprávny kraj.

6. 6. sa uskutočnil v aule Gymnázia na Školskej ul. 
pracovný workshop riaditeľov stredných, zá-
kladných a materských škôl z mesta i okresu, 
na ktorom boli predstavené IKT – produkty firmy 
MCEDU a UIPŠ v Bratislave.

Štúdio Spišského divadla uviedlo 8. 6. premiéru 
divadelného predstavenia Petra Scherhaufera 
American dream. V hlavnej úlohe sa predstavila 
herečka Spišského divadla Slavomíra Fulínová.

žiak 8. ročníka ZŠ Nad Medzou Marek Koňak sa 
stal víťazom celoštátneho kola 39. ročníka Ge-
ografickej olympiády v kategórii F. Odmenou mu 
bude účasť na celosvetovom kole v San Franciscu.

9. 6. predseda Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Ing. Ladislav Dula s pod-
predsedníčkou Mgr. J. Prochotskou odovzdali 
Ďakovný list predsedu JDS RNDr. K. Vajnorské-
ho riaditeľovi Spišského divadla Mgr. Emilovi 
Spišákovi, ako prejav vďaky za aktívnu pomoc pri 
skvalitňovaní života dôchodcov v našom meste.

Absolventi literárno-dramatického odboru ZuŠ 
pripravili 9. 6. filmové predstavenie 2. krát v histórii 
tejto školy. Divadelnú komédiu Kto si čo navarí od 
francúzskeho autora Marca Comelettiho sfilmovali 
pod vedením učiteľky Andrey Šafránovej DiS.art. 
žiaci sa pripravovali 3 mesiace a film natočili za  
2 dni. 

10. 6. si Miestna organizácia Matice slovenskej 
v spolupráci s Divadelným súborom Hviezdoslav 
v krátkom pásme v Dome Matice slovenskej pri-
pomenul 150. výročie Memoranda národa slo-
venského i jeho osobnosti. K tejto významnej 
udalosti bola vydaná poštová známka.

V piatok 10. 6. v noci privolala skupinka mladých 
ľudí záchranárov na Letnú ul., kde si chcel muž 
pod vplyvom alkoholu podrezať žily kvôli svojej 
ťažkej životnej situácii. Po ošetrení ho previezli na 
psychiatriu.

V pondelok 13. 6. sa v Koncertnej sieni Reduty 
konali promócie absolventov 1. stupňa štúdia 
Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce sv. 
Alžbety v Bratislave. Titul bakalár si odnieslo  
41 čerstvých absolventov.

CVČ v spolupráci s odd. školstva pri MsÚ a členmi 
predmetových komisií zorganizovalo 14. 6. v Kon-
certnej sieni Reduty 7. ročník slávnostného 
vyhlasovania najlepších riešiteľov olympiád 
a predmetových súťaží okresného kola. Tento 
školský rok sa riešenia olympiád zúčastnilo približ-
ne 1 000 žiakov ZŠ v 19-tich kategóriách. Pozvaní 
boli žiaci a pedagógovia z mesta i blízkeho okolia.

V Koncertnej sieni Reduty sa 15. 6. uskutočnil 
galakoncert českej speváckej legendy Marie 
Rottrovej. Ako hosť vystúpil spevák a skladateľ 
Jaroslav Wykrent. Koncert usporiadalo Mestské 
kultúrne centrum SNV.

žiaci základných škôl si preverovali základné te-
oretické vedomosti o ochrane ľudského zdravia 
a pomoci pri nešťastiach, ktoré nadobudli z krúž-
kov, v stredisku Civilnej ochrany vo Ferčekovciach. 
Môžu tak byť nápomocní záchranárom pri nešťas-
tiach.

Pri realizácii protipovodňových opatrení a čistení 
miestneho potoka v časti Stojan boli 16. 6. pri 
zemných prácach nájdené 2 mínometné graná-
ty z obdobia II. svetovej vojny. Mestská a štátna 
polícia uzavrela priestor a privolaný pyrotechnik 
z Košíc ich prevzal na zneškodnenie. 

Vo štvrtok 16. 6. večer niekto úmyselne poškodil 
potrubie na námestí, kde momentálne prebieha 
rekonštrukcia. Voda striekala do výšky 5-tich met-
rov. Policajti zavolali vodárenskú spoločnosť, kto-
rej zamestnanci vodu zastavili.

Primátor mesta Ján Volný požiadal ministra hospodárstva Juraja Miškova o urýchlené rieše-
nie pretrvávajúceho ohrozenia obyvateľov a majetku v časti mesta Spišská Nová Ves „Pod 
Tepličkou“ prievalom banských vôd z Novej štôlne (ústie 610 m n. m.). 

Rodičom, odbornej verejnosti Spišskej Novej Vsi nie je 
projekt 7DEM s,r,o, neznámy. Od svojho rozbehnutia sa 
uskutočnili vzdelávacie aktivity pre vyučujúcich, manaž-
ment škôl, vznikli metodické materiály. Vyvrcholením a pre-
zentáciou výsledkov sa stala pedagogická konferencia 
30. - 31. 5. 2011. Pozvanie prijali pedagógovia z partner-
ských miest Nitra a Havlíčkov Brod, pedagógovia zo škôl 
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, riaditelia stred-
ných škôl. 30. mája odzneli v Koncertnej sieni Reduty re-
feráty týkajúce sa inovácií vo vzdelávaní. S príspevkom 
vystúpili generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického cen-
tra Bratislava Paeddr. Ivan Pavlov, Phd., vysokoškolský 
pedagóg Univerzity J. Selyeho dr.h.c. doc. Ing. Sándor 
Albert, CsC., Paeddr. lenka holíková. Hosť z Havlíč-
kovho Brodu, Marek Topolovský, prezentoval projekt integ-
rácie žiakov - cudzincov. Správu a skúsenosti s projektom 
7DEM s,r,o, predniesla projektová manažérka Phdr. ľu-
bica Šefčíková, o prínose projektu hovorila riaditeľka ZŠ 
Lipová Mgr. Zlatuša habasová. Problematiku vzdelávania 
ukončil zástupca primátora mesta Phdr. Miroslav Semeš, 
Phd., ktorý svoj príspevok zameral na komplexné hod-
notenie stavu a perspektív vzdelávania v meste Spišská 
Nová Ves. Nasledujúci deň bol venovaný otvoreným 
hodinám. Pedagógovia z projektových tímov predstavili 

svojím kolegom inovačné metódy a formy vyučovania. 
V diskusiách sa hovorilo konkrétne, vecne, odborne. Tí, 
ktorí sa projektu zúčastnili, vedia, koľko času obetovali 
jeho príprave, spracovaniu materiálov, samoštúdiu, uče-
niu sa, učeniu iných. Koľko energie museli vynaložiť, aby 
sa mohlo dospieť do fázy, keď sa mohlo vystúpiť a povedať 
o výsledkoch. To, že projekt bol spolufinancovaný zo 
zdrojov ES v spolupráci s ASFEÚ v rámci operačného 
programu Vzdelávanie v celkovej sume 165 969,59 € 
s prispením zdrojov žiadateľa 8 298,48 € je informácia 
administratívneho charakteru. -šš-

KOľKO STOJí VZdElÁVANIE

STAV POd TEPlIČKOu NÁM 
NIE JE ľAhOSTAJNý

Do konca súčasného programovacieho obdobia ostá-
va už len dva a pol roka a o mesiac sa začne s vyjed-
návaním o novom finančnom rámci po roku 2013. Slo-
vensko je v súčasnosti v oblasti eurofondov siedmou 
najhoršie čerpajúcou krajinou a hľadá spôsoby, ako 
tento stav zmeniť. Aktuálny stav využitia úniových fi-
nančných prostriedkov z celkovej alokácie na obdobie 
2007 – 2013 je na úrovni necelých 17 %. Premiérka 
Iveta Radičová počas návštevy komisára pre regio-
nálnu politiku Johannesa hahna za hlavnú príčinu 
tohto stavu označila „neuveriteľnú byrokratizáciu 
a zložitosť administrácie”. Vláda teda prijala súbor 
opatrení, ktoré by proces čerpania mali zrýchliť. 
Ako však uviedol zdroj blízky rokovaní o takýchto pra-
vidlách, či budú naozaj účinkovať sa ukáže najskôr 

koncom tohto a začiatkom budúceho roka. Opatrenia 
sa týkajú štyroch hlavných oblastí – administratívnej 
náročnosti prípravy podnikov, objektívnosti a transpa-
rentnosti schvaľovania predložených projektov, admi-
nistratívnej záťaže prijímateľov a realizácie a kontroly 
verejného obstarávania. Po novom by mal napríklad 
vzniknúť systém centrálneho dožadovania dokladov 
do praxe, čiže riadiaci orgán ich nebude požadovať od 
žiadateľov, ale od inštitúcií, ktoré ich vydávajú. Ide o po-
tvrdenia zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní 
či daňových úradov. Viac pozornosti sa bude venovať aj 
zefektívneniu verejného obstarávania, kde podľa zdroja 
dochádza k častým, väčšinou banálnym chybám.

Zdroj: euractiv.sk, 
naša samospráva 6/2011

SlOVENSKO hľAdÁ SPôSOBy AKO 
ZRýChlIť ČERPANIE EuROFONdOV
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ŠTVRTý ROČNíK GRAFFITI SPIŠ SKRÁŠlIl GARÁžE

MESTO PONÚKlO MANAžéRSKu POMOC 
MIKROREGIóNu SlOVENSKý RAJ

„spišská nová ves sa stáva mekkou graffiti na sloven-
sku.“ Takýmito slovami hodnotili účastníci Graffiti festu 
17. - 19. 6. 2011 v našom meste, ktorý sa tentokrát konal 
na stenách garážových boxov na sídlisku Západ I. Tieto 
plochy boli vytipované hlavne z dôvodu veľmi nevkus-
ného a miestami aj vulgárneho výtvarného vyjadrovania „ 
tiež grafiťákov“. „po minulých ročníkoch, kedy sme zo-
brazovali témy športu, školstva a výročie skupiny the 
Beatles a Johna lennona, bola téma slovenský raj - 
turistika,“ dodáva Ing. Emil labaj, riaditeľ Mestského 
kultúrneho centra. Vyše 20 výtvarníkov z Prahy, Košíc, 
Prešova, Kežmarku, Trenčína a domácich sa zhostilo 
tejto témy veľmi úspešne. Väčšina grafiťákov zvolila svoj, 
osobitý štýl výtvarného vyjadrenia. Centrálnou a spájajú-

cou celkovú kompozíciu je postava turistu ovešaného fo-
toaparátmi. Pôsobí realisticky a vtipne. Pod úspech tohto 
podujatia sa podpísalo krásne sobotné počasie a záujem 
verejnosti, ktorá si v hojnom počte prišla pozrieť týchto 
sympatických a skromných výtvarníkov priamo pri práci. 
Vďaka finančnej podpore Mesta Spišská Nová Ves bude 
tento vstup do nášho krásneho mesta estetickejší a atrak-
tívnejší pre oči turistov i domácich obyvateľov. Mestské 
kultúrne centrum ako organizátor tohto netradičného 
podujatia už teraz pripravuje ďalší ročník Graffiti Spiš, 
v ktorom bude pokračovať na stenách garáží sídliska Zá-
pad I. Všetkým majiteľom garáží ďakujeme za morálnu 
podporu, odvahu a záujem o skrášlenie nášho životného 
prostredia.  mkC

V súvislosti so schválením Rozvojového plánu mesta pre 
r. 2011 – 2018, konkrétne s prioritou „Mesto ako cen-
trum turizmu Stredného Spiša“ boli vedením mesta Spiš-
ská Nová Ves vykonané už niektoré kroky. V máji tohto 
roku sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané 
na problémy a príležitosti rozvoja cestovného ruchu 
v území Slovenského raja za účasti poslancov Zastu-
piteľstva Košického samosprávneho kraja, zástupcov 
Úradu Košického samosprávneho kraja a Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Zúčastnení 
diskutovali o rozvojových prioritách v oblasti cestovného 

ruchu v rámci územného celku Slovenský raj a o možnos-
tiach a forme spolupráce pri príprave a realizácii konkrét-
nych aktivít s Úradom Košického samosprávneho kraja 
a s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice. 
Na stretnutí bol zhodnotený stav a hlavné problémy/ba-
riéry rozvoja cestovného ruchu v území Slovenský raj. 
„naše aktivity v rámci združenia mikroregiónu sloven-
ský raj nechceme obmedziť len na každoročné pla-
tenie členského poplatku, ktorý tvorí polovicu celého 
rozpočtu združenia. uvedomujeme si naliehavosť si-
tuácie, a preto sme vedeniu mikroregiónu slovenský 
raj ponúkli odborné vedenie a koordinovanie prostred-
níctvom nášho útvaru rozvoja mesta,“ hovorí primátor 
mesta Spišská Nová Ves Ján Volný. Vedenie mikro- 
regiónu zatiaľ túto ponuku nevyužilo. „spišskonovoveš-
ťania majú do slovenského raja bezplatný vstup 
práve na základe členstva mesta v mikroregióne. 
stačí sa len preukázať občianskym preukazom. no, 
to nestačí, musíme zabezpečiť bezpečnosť a spoľah-
livosť všetkých technických zariadení v slovenskom 
raji nielen pre našich občanov, ale aj pre všetkých náv-
števníkov. to sa nám bez zmeny financovania opráv 
technických zariadení nepodarí. Je potrebné združiť 
prostriedky z členského poplatku, ale aj zo vstupného 
do slovenského raja a postupne z tohto balíka zabez-
pečovať všetky problémové oblasti bez ohľadu na to, 
v ktorom katastri sa nachádzajú. slovenský raj vnímajú 
turisti ako jeden celok, ich nezaujíma, ktorá roklina 

komu patrí,“ dodáva primátor Ján Volný. 
V súčasnosti opravu technických zariadení by mali za-
bezpečovať obce, ktoré ich majú v majetku a ktoré vybe-
rajú vstupné od návštevníkov. No mnohé zariadenia sú 
v majetku tých obcí, ktoré poplatok za vstup nevyberajú 
a preto nedisponujú dostatočným objemom prostriedkov 
na ich opravu (napr. Letanovce). 
Pred spustením letnej turistickej sezóny Správa Národ-
ného parku v spolupráci s Horskou záchrannou službou 
Slovenský raj boli iniciátormi stretnutia so starostami pri-
ľahlých obcí Slovenského raja a prítomným prezentovali 
prostredníctvom fotografií havarijný stav technických 
zabezpečovacích zariadení v Národnom parku Slo-
venský raj. Stav drevených a kovových rebríkov, stu-
pačiek, reťazí, skôb, železných mostov a značenia je 
v jednotlivých roklinách/turistických lokalitách nevy-
hovujúci, mnohé sú v dezolátnom až havarijnom stave. 
Starostovia boli zároveň upozornení, že pokiaľ tieto nedo-
statky nebudú v krátkom čase odstránené, dôjde k zne-
prístupneniu niektorých úsekov pre verejnosť. „všetky 
prostriedky, ktoré sa vďaka slovenskému raju vyzbie-
rajú, majú byť do národného parku vrátené späť,“ upo-
zorňuje riaditeľ SNP SR Bedřich Hájek. 
V júni tohto roku bola takto uzavretá náhradná trasa Kyseľ 
(žltá značka) k Obrovskému vodopádu práve z dôvodu 
poškodeného technického zariadenia (zlomený reb-
rík). Na uzávere tejto trasy sa dohodli Horská záchranná 
služba Slovenský raj a Obec Letanovce. 

Úspešný projekt propagácie Slovenského raja
Mesto Spišská Nová Ves uspelo s podaným projek-
tom „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestov-
ného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu 
Slovenský raj“ a v rámci ROP získalo na realizá-
ciu projektu nenávratné finančné zdroje vo výške 
284 407,20 € (95 %), pričom celkové oprávnené 
výdavky sú 299 376 €. Zvyšných 14 968,80 € (5 %) 
bude kofinancovaných na základe zmluvy o združení 

finančných prostriedkov Mikroregiónom Slovenský raj. 
V rámci projektu bude vypracovaná marketingová stra-
tégia pre destináciu Slovenský raj a okolie, v náklade 
200 000 ks a v 6-tich jazykoch (SK, EN, D, HU, PL, F) 
bude vydaný prospekt „Národný park Slovenský raj“, 
katalóg „Aktivity a služby v Mikroregióne Slovenský 
raj“ bude zabezpečený v náklade 100 000 ks v 6-tich 
jazykoch. Pre návštevníkov národného parku budú k dis-
pozícii populárnou formou spracované pravidlá v náklade 
115 000 ks a v 6 jazykových mutáciách, nakrútený bude 
i 40-minútový film. Pre touroperátorov sa uskutoční 
letný a zimný 3-dňový workshop spojený s konferen-
ciou, infocestou, sprievodným programom. Zabezpe-
čená bude i aktualizácia webu Mikroregiónu Slovenský 
raj a upgrade informačného systému (intranet, rezer-
vačný systém, databázy). Termín ukončenia realizácie 
projektu je určený na 31. 5. 2013. 

areál fauny a flóry na Lesnici
Pracovníci Správy Národného parku Slovenský raj v sú-
časnosti oslovujú potencionalnych sponzorov na 
zabezpečenie projektovej dokumentácie pripravo-
vaného projektu výstavby Areálu fauny a flóry na Lesnici. 
O zdroje na jeho zabezpečenie sa budú uchádzať v rámci 
plánovanej výzvy z eurofondov. Odbornú pomoc prisľúbili 
experti z Bavorska. „realizáciou tohto areálu vznikne 
popri Dobšinskej ľadovej jaskyni a Hrabušiciach ďalší 
silný bod cestovného ruchu s nástupom na čingove 
a košiarnom briežku,“ dodáva riaditeľ SNP SR Bedřich 
Hájek. Správa Národného parku bola doposiaľ v rámci 
Operačného programu životné prostredie úspešná 
v dvoch výzvach. V súčasnosti pripravujú vybudovanie 
reprezentačného sídla Správy NP SR na Štefánikovom 
námestí 9 v Spišskej Novej Vsi. Kvôli nedoriešeným zá-
ležitostiam okolo verejného obstarávania na stavbu mu-
seli požiadať o predĺženie termínu realizácie projektu  
o 18 mesiacov.

Vyhliadková veža na Medvedej hlave 
Členovia Regionálneho klubu slovenských turistov prišli 
s ideou postavenia vyhliadkovej veže. „s touto myšlien-
kou sme sa obrátili na vedenie mesta spišská nová 
ves a obce smižany. pomoc nám prisľúbili lesy mesta 
spišská nová ves. autorom projektu je ing. arch. vít 
svoboda. vežu by sme chceli postaviť v lokalite med-
vedia hlava. v súčasnosti hľadáme ďalších sponzorov, 
vybavujeme potrebné povolenia. verím, že sa nám po-
darí tento projekt realizovať najneskôr do budúcoroč-
nej letnej sezóny,“ spresnil Jozef Surgent, dlhoročný 
člen Klubu slovenských turistov a značkár turistických 
chodníkov.

andrea Jančíková 
kancelária primátora
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Rokovania sa zúčastnili zástupcovia mesta, železníc SR, 
Úradu Košického samosprávneho kraja, Správy ciest KSK, 
Obvodného úradu Sp. Nová Ves, Okresného dopravného 
inšpektorátu Sp. Nová Ves a Komisie výstavby a dopravy pri 
MsZ v Spišskej Novej Vsi.
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
Mestského úradu v Sp. Novej Vsi zabezpečuje spracova-
nie Technickej štúdie „Križovatka Západ 1 – peší a cyk-
listický prechod cez železničnú trať a preložka cesty 
II/533“. Jej spracovateľom je projektantka Ing. Jana du-
najská, dISTA Poprad. Navrhnutých bolo viacero alterna-
tív. Na rokovaní odprezentovala riešenie, podľa ktorého by 
sa jestvujúca dvojsmerná komunikácia smerujúca od sídl. 
Západ 1 k priecestiu zmenila na jednosmernú. Na jednom 
pruhu by tak ostalo miesto pre vybudovanie chodníka a cyk-
listickej trasy. Cesta 3. triedy smerom z centra mesta k prie-
cestiu by sa takisto zúžila, čím by vzniklo aj tam miesto pre 
chodník a cyklotrasu. V rámci tohto riešenia bola tiež na-
vrhnutá obojsmerná preložka cesty II/533, ktorá by odklá-
ňala vozidlovú dopravu smerujúcu od sídl. Západ 1 priamo 
k závodu Noves a na železničné priecestie. Toto riešenie 
si projektant odsúhlasil s dopravným inšpektorátom v Spiš-
skej Novej Vsi. Nakoľko má však ísť len o dočasné rie-
šenie, keďže na tomto úseku bude prebiehať modernizácia 
železničnej trate, ukázalo sa z pohľadu financií ako ne-
efektívne. Navrhnuté boli teda ďalšie dve možnosti: 1. roz-

šíriť priecestie s vyrovnaním tzv. esíčka (cesta smerom od 
Západu k závodu Noves), aby nebolo také ostré a vytvore-
nie vyvýšených ostrovčekov na oboch stranách priecestia;  
2. vytvoriť samostatnú chránenú cestu cez železnicu.
Vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného po-
riadku MsÚ Ing. arch. Teodor Štubňa uviedol: „Cieľom 
projektového riešenia je zabezpečiť bezpečný prechod 
pre chodcov buď v rámci existujúceho cestného koridoru 
s jeho miernym rozšírením, alebo vytvorenie novej samo-
statnej chránenej cesty cez železnicu. čo sa týka reali-
začných horizontov, je nutné povedať, že od roku 2005 
má košický samosprávny kraj aj vo svojich plánoch riešiť 
túto bodovú závadu istým koncepčným spôsobom. táto 
úloha je stále zakotvená v košickom samosprávnom kraji 
a je platná.“

Cesty II. a III. triedy sú vo vlastnícte a správe KSK. O koridor 
hlavnej železničnej trate sa starajú žSR. Vo vlastníctve mesta 
sú len chodníky a časť zelene v tomto území.
Na základe požiadaviek občanov sa aj napriek zložitým vlast-
níckym pomerom v území mesto rozhodlo prísť s iniciatívou 
a riešiť tento dlhodobý problém technickou štúdiou. Cieľom 
mesta je dosiahnuť realizáciu v spolupráci s KSK a žSR.
Z rokovania pre projektanta vyplynulo teda viacero úloh. „na-
šou prvoradou úlohou bude zabezpečiť na tomto prie-
cestí bezpečnosť pre chodcov a cyklistov. pokúsime sa 
nájsť čo najvhodnejšie riešenie. Dostali sme dnes veľa 
nových impulzov, ktoré sa pokúsime v ďalšom riešení  
využiť a s tým ďalším riešením budeme znovu oboznamo-
vať mesto a príslušné kompetentné orgány, aby sa mohli 
znovu k tomu vyjadriť. Chceme, aby toto miesto bolo do-
pravne bezpečné, aby tu nevznikali kolízie,“ informovala 
na záver J. Dunajská.
Vedenie mesta preferuje definitívne komplexné rieše-
nie s mimoúrovňovou križovatkou v rámci modernizácie 
trate, preto sa primátor PhDr. Ján Volný, PhD. obrátil na 
Ministerstvo dopravy SR, aby sa začalo prioritne s rekon-
štrukciou trate na východe a riešilo sa to prednostne ako 
kolízny bod. Pokiaľ by sa modernizácia zdržala, pristúpilo 
by sa k spomínanému dočasnému riešeniu s vybudovaním 
vyvýšených ostrovčekov.
 edita sýkorová, foto: autorka

MESTO PREFERuJE dEFINITíVNE RIEŠENIE
Bezpečnosť prechodu cez železničnú trať pri sídl. Západ 1 trápi nielen obyvateľov tohto sídliska už niekoľko desiatok rokov. V stredu 15. júna 
2011 sa konalo pracovné rokovanie z dôvodu konzultácie možných alternatív riešenia jej pešieho a cyklistického prechodu vo vzťahu k že-
lezničnej a cestnej doprave.

PROGRAM dOdÁVOK POTRAVíN V ROKu 2011 
V SlOVENSKEJ REPuBlIKE
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre 
obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. 
V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 
a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a zá-
ručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila 
aj Slovenská republika. 
hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám 
v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych or-
ganizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná 
hladká múka a bezvaječné cestoviny. 

Poberatelia pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách; 
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postih-

nuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej 

starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti; 
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

a príspevku k dávke; 
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré 

sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresa-

huje 305 € (nepracujúci poberatelia starobného, predčas-
ného, invalidného dôchodku).

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 

10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšenič-
nej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 
10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach 
po 0,5 kg. 
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom  
„Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky 
a 20 kg bezvaječných cestovín. 

ako dostanem pomoc
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín 
preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/roz-
hodnutím nasledovne: 
• v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, 

osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, 
predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej 
núdzi a príspevku k dávke, predložia k nahliadnutiu po-
tvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny; 

• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na 
ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu po-
tvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny;

• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku 
nepresahuje 305 € (nepracujúci poberatelia sta-

robného, predčasného, invalidného dôchodku), 
predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne 
o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie So-
ciálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. 1. 2011 
alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného 
dôchodku.

Príjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a záro-
veň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať. 

Kto bude potraviny rozdávať
Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve cha-
ritatívne organizácie: 
• Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 

082 01 Lipany
• Služby Božieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 

962 44 Lackov
Charitatívne organizácie budú spolupracovať pri distribúcii 
potravín s ďalšími organizáciami, spolkami, obcami, úradmi. 

ako, kde a kedy sa budú potraviny rozdávať
V meste Spišská Nová Ves všetky subjekty, ktorých sa podľa 
vyššie uvedeného potravinová pomoc týka, sa môžu obrátiť na 
Personálnu agentúru VOSPAlEK, s. r. o., na duklianskej 
ulici č. 23 cez pracovné dni v čase od 9.00 do 11.00 hod., 
tel. č.: 053/429 87 31, kde dostanú informácie ohľadne vý-
daja potravín z Potravinovej Banky Slovenska, o. z.

Cez priecestie po jednej ceste prechádzajú autá, 
chodci aj cyklisti.

tepelných zariadení EMKOBEl, a. s., Sp. N. Ves 
v letnom období 2011

hARMONOGRAM 
OdSTÁVOK

Termíny odstávok tepelných zariadení HVIEZDOSLA-
VOVA, VÝCHOD 1 - Ul. F. Kráľa, VÝCHOD 2 - Slovenská 
ul., FABINIHO UL., MESTSKÝ ÚRAD, MIER 6 - Wolke-
rova ul. 26 budú z dôvodu investičných prác ozná-
mené dodatočne. 

MIER 1 - Komenského ul. 4. - 8. 7. 2011

MIER 2 - Wolkerova ul. 4. - 8. 7. 2011

MIER 3 - Tr. 1. mája 37 11. - 15. 7. 2011

MIER 4 - Štúrovo nábrežie 11. - 15. 7. 2011

MIER 5 - Tr. 1. mája 20 18. - 22. 7. 2011

NÁZOV TEPElNéhO 
ZARIAdENIA

TERMíN 
OdSTÁVKy

BANÍCKA UL. 18. - 22. 7. 2011

TARČA 1 – Agátová ul. 25. - 29. 7. 2011

TARČA 2 – Dubová ul. 25. - 29. 7. 2011

TARČA 3 – Topoľová ul. 1. - 5. 8. 2011

LEVOČSKÁ UL. 1. - 5. 8. 2011

NÁZOV TEPElNéhO 
ZARIAdENIA

TERMíN 
OdSTÁVKy

SPraVODaJSTVO
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	posky-
tuje	priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	
podnety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompe-
tentných.	Vzhľadom na priestorové ob-
medzenie rubriky uprednostníme 
pred anonymnými príspevkami tie, 
ktoré sú odosielateľmi podpísané!  

Ďakujeme!	

 „ako je na tom projekt verejného osvetlenia, 
ktorého realizáciou sa malo výrazne ušetriť 
nemalé množstvo financií? o projekte sa pí-
salo minulý rok. Ďalej sa chcem opýtať, čo je 
pravdy na prekategorizovávaní cesty 2. triedy 
číslo 536 na cestu 1. triedy? Ďalšia otázka: 
aký má mesto vplyv na vydávanie nových 
mapových podkladov? mám na mysli, či je 
mesto nejako zainteresované v aktualizácii 
máp pre Gps navigácie (nové názvy ulíc, 
nové komunikácie, nové objekty...). posledná 
otázka: Začína sa leto a chcel by som upo-
zorniť na adolescentov zhromažďujúcich sa 
okolo židovského cintorína (hlavne zo strany 
železničnej trate do levoče). nie je problé-
mom ich hlučné zhromažďovanie sa, ani ich 
konzumácia alkoholu, a to aj mladistvými, ale 
následné zahadzovanie fliaš a odpadkov do 
širokého okolia. poprosil by som mestskú po-
líciu o občasné večerné obchôdzky.“

 Juraj, e-mail, 19. 5. 2011

S rekonštrukciou verejného osvetlenia na ná-
mestí sa začalo 21. týždeň. Zmena kategórie 
cesty č. 536 súvisí s realizáciou juhovýchod-
ného obchvatu mesta, teda, ak sa bude tento 
realizovať, je takáto zmena možná. Aktualizácia 
GPS je vecou dodávateľa systému, v prípade 
požiadavky potrebné podklady poskytneme.

Ing. Jela Bednárová 
vedúca odb. výstavby, 

územ. plánovania a dopravy, MsÚ

posledná otázka: 
O tomto probléme vieme a už ho aj riešime. 
Mestská polícia pravidelne hliadkuje v širšom 
okolí za železničnou traťou a v piatky a soboty 
hliadková činnosť je a bude aj so služobným 
psom. Judr. Michal Komara, Phd.

 náčelník MsP v SNV

Táto časť je z hľadiska čistoty veľmi proble-
matická. Minimálne 2 x v roku uvedenú loka-
litu čistíme. Mesto to stojí nemalé finančné 
prostriedky. Aj v minulých dňoch sme na uve-
denom mieste likvidovali nepovolenú skládku 
odpadu.

Paeddr. Ján Olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, MsÚ

„prišla mi sms, že v júni končí analógové vy-
sielanie v snv. Zaujíma ma, čo nahradí vy-
sielač Blaumont, resp. či bude tento vysielač 
vysielať digitálne.“ slavo, e-mail, 23. 5. 2011

Na základe prechodu z analógového vysielania 
na digitálne sa predpokladá jeho spustenie pre 
Sp. Novú Ves z vysielača Poprad (Hranovnica) 
k 1. 7. 2011. Podľa informácií prevádzkovateľa 

SPŠ STROJNíCKA V PROJEKTE 
EuRóPSKA ŠKOlA

Aj tento rok 30. 5. až 4. 6. 2011 navštívili naše mesto 
a zároveň školu 14-ti nemeckí študenti a 2 profesori. 
Pre hostí bol pripravený zaujímavý program. Spoznali 
školu, boli prijatí na Radnici, vystúpili na kostolnú 
vežu a prezreli si naše mesto z výšky. Tento rok po-
časie prialo, a tak sa nemeckí študenti tešili aj z turis-
tických zážitkov vo Vysokých Tatrách a Slovenského 
raja. Navštívili aj hrad Krásna Hôrka a Dobšinskú ľa-
dovú jaskyňu, absolvovali zaujímavú exkurziu vo firme  

Embraco. Študenti z Alsfeldu mali možnosť spoznať 
historické pamiatky Spiša, jeho okolia. Zúčastnili sa 
tiež tradičného behu mestom, bowlingu a iných špor-
tových aktivít.
Spoločne so študentmi SPŠS spolupracovali na pro-
jekte „život mladého Európana“, ktorý dokončili 
v Nemecku, kde prebehla 5. - 10. 6. 2011 druhá časť 
výmenného pobytu. 
V Nemecku na našich študentov čakal bohatý a zau-
jímavý program. Navštívili firmu Volkswagen-Bauma-
tal, v meste Kassel si prezreli planetárium a technické 
múzeum. V Giessene mali možnosť navštíviť „Mate-
matikum“. V poobedňajších hodinách absolvovali 
množstvo športových aktivít ako vodné lyže, kanoe 
či futbal. 
Študenti si vo vzájomnej komunikácii preverili svoje 
vedomosti z nemeckého a anglického jazyka. Mali 
možnosť spoznať kultúru a život inej krajiny, nadvia-
zali možstvo nových priateľstiev a obdržali certifikát 
o účasti na výmennom pobyte. sPŠs

Pri  príležitosti kresťanského sviatku navštívenia Panny márie na mariánskej hore v levoči (ma-
riánska púť) v dňoch 2. a 3. júla 2011budú zavedené mimoriadne vlaky osobnej dopravy na trati 
spišská nová ves – levoča.

Stredná priemyselná škola strojnícka je ako jediná škola z metropoly Spiša zapojená do projektu  
Európska škola. udržuje dlhoročný kontakt a každoročne organizuje výmenné pobyty so strednou ško-
lou Max-Eyth Schule v nemeckom Alsfelde, ktoré je zároveň partnerským mestom Spišskej Novej Vsi.

MlAdí VEdCI SlOVENSKA
V dňoch 29. - 31. mája 2011 sa vo Vodárenskom mú-
zeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., usku-
točnilo celoštátne finále Stockholm Junior Water 
Prize (SJWP) - Cena za najlepší vodohospodársky 
študentský projekt 2011.
Súťažných 39 projektov posudzovala sedemčlenná 
hodnotiaca komisia zložená z popredných odborníkov 
na vodohospodárstvo a hydrológiu z Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s., Slovenského hydrome-
teorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave.
1. miesto SJWP - Cena Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a. s., za mimoriadne kvalitný žiacky 
projekt z Košického kraja získal Michal Rimbala, štu-
dent SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi, s prácou 

história verejnej kanalizácie v mojej obci a návrh 
sfunkčnenia vetvy AF. Konzultantom bol Ing. Ondrej 
Majerník. Srdečne blahoželáme. sPŠs

Spišská Nová Ves - Levoča 
Vlak Sp. N. Ves odchod Levoča príchod
8501 7:37 7:54
8503 9:15 9:32
8505 11:41 11:58
8507 13:10 13:27
8509 15:27 15:44
8511 17:25 17:42
8513 19:35 19:52

Spišská Nová Ves - Levoča 
Vlak Sp. N. Ves odchod Levoča príchod
8515 5:32 5:49
8517 7:06 7:23
8519 7:50 8:07
8503 9:15 9:32
8507 13:10 13:27
8521 14:17 14:34
8523 16:04 16:21

Levoča - Spišská Nová Ves 
Vlak Levoča odchod Sp. N. Ves príchod
8500 8:25 8:42
8502 10:34 10:51
8504 12:19 12:36
8506 14:38 14:55
8508 16:35 16:52
8510 18:34 18:51
8512 20:26 20:43

Levoča - Spišská Nová Ves 
Vlak Levoča odchod Sp. N. Ves príchod
8514 6:23 6:40
8516 7:27 7:44
8500 8:25 8:42
8504 12:19 12:36
8518 13:44 14:01
8520 15:25 15:42
8508 16:35 16:52

Sobota - 2. júLa 2011 Nedeľa - 3. júLa 2011

CESTOVNý PORIAdOK - MARIÁNSKA PÚť 
(platí od 2. do 3. júla 2011)

Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levočských Lúkach!
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by tento signál mal byť prijímateľný i v Sp. Novej 
Vsi. V prípade technických komplikácií sa rokuje so 
spoločnosťou Towercom o možnom využití i vysie-
lača Blaumont. Vysielač Blaumont by mal byť pred-
bežne v analógovej forme vysielania v prevádzke 
do 31. 8. 2011. O konkrétnych krokoch budeme 
verejnosť informovať. Marcel Blahut 

vedúci televízie Reduta

„môžem vedieť, či niekto kontroluje pieskoviská 
pri podnikoch, čiže pohostinstvách? majitelia asi 
nie. Chodila som na také za Zimný štadión. Je 
tam dobre, lebo to majú oplotené a deti nebe-
hajú na cestu. no asi tam majú niečo, lebo najprv 
jedna dcéra dostala ekzém na ústa, potom ne-
jakú pleseň, herpes plus afty a už to má aj druhá. 
Chodí tam ešte jedna rodina, čo má malé diev-
čatko, a tá má zas niečo po tele. Dá sa to nejako 
dať skontrolovať?“
 anonym, e-mail, 23. 5. 2011

Súkromné detské ihriská a pieskoviská nespravu-
jeme a ani nemáme právo ich kontrolovať. Podľa 
nášho názoru je o danej skutočnosti potrebné in-
formovať majiteľa, aby podnikol potrebné kroky.

Paeddr. Ján Olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, MsÚ

„prečo nie je zo strany mesta snaha zabezpečiť 
na novom cintoríne stabilné oplotenie, ktoré by 
aspoň z časti zabránilo vandalom a zvieratám 
znevažovať dôstojnosť tohto miesta? myslím si, 
že argument, že na novom cintoríne sa plot robiť 
neoplatí, lebo ho vždy ,niekto‘ zničí je neopod-
statnený.“  Zuzana, e-mail, 23. 5. 2011

Máme maximálnu snahu ochrániť pietne miesta 
na novom cintoríne pred vandalmi. Nové oplotenie 
sme v minulosti už viac ako 5 x zrealizovali. Jeho ži-
votnosť i pri maximálnej snahe o ochranu a technic-
kom riešení nebola dlhšia ako 2 týždne. Takže sme 
už skôr rezignovali. Pripravujeme stavbu nového 
cintorína, kde uvažujeme s trvalejším oplotením pre 
celý areál. Do času, kým sa stavba nezrealizuje, 
s investíciou do oplotenia neuvažujeme!

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

 „Chcela by som sa opýtať, kde môžeme nahlásiť 
neplatičov za psa? Bude s tým už niekto niečo 
robiť?“ adriana, e-mail, 31. 5. 2011

Nahlásiť držiteľov psov je možné na Mestskom 
úrade, oddelení správy daní a poplatkov, Štefáni-
kovo nám. č. 1, tel. č. 415 22 14. Zaoberáme sa 
každým podnetom od občanov.

Ing. ľubomír Pastiran, vedúci odboru 
financií, školstva a sociálnych vecí, MsÚ

„Ja by som sa chcela opýtať, či mesto nebude 
otvárať nové jasle, keďže je problém pre ma-
mičky, ktoré chcú ísť do práce, umiestniť dieťa 
do jaslí, pretože je nedostatok miest.“

erika m., e-mail, 1. 6. 2011

V súčasnosti sa neuvažuje s rozšírením počtu det-
ských jaslí. Vo svojej samosprávnej pôsobnosti má 
mesto dvoje jaslí s kapacitou 40 miest, na ktoré 

prispieva zo svojho rozpočtu sumou 2 493 € na 
jedno dieťa ročne. Pre porovnanie Zvolen, Ban-
ská Bystrica a Trenčín majú jedny jasle, Považská 
Bystrica a Košice dvoje, Prievidza a Prešov ne-
majú jasle vôbec. žiadosti do jaslí sú vybavované 
priebežne počas roka. V prípade potreby sa deti, 
ktoré dovŕšia dva roky, môžu prijať do materskej 
školy, čo je z finančného hľadiska pre rodičov vý-
hodnejšie. 

Mgr. Jozef Brezovský 
Správa školských zariadení

„Chcem sa opýtať kompetentných mesta či sa 
budú na trase od križovatky kaufland smerom 
na sídlisko Západ i stavať nové chodníky pre 
peších chodcov. tie doterajšie vo veľkej miere 
využívajú cyklisti a mám pocit, že za chvíľu my, 
,peší‘, budeme po tejto trase lietať. na ceste autá 
a na chodníkoch bicykle. čo sa dá s tým robiť, 
aby nás cyklisti neohrozovali, hlavne, keď idú za 
nami? ešte si na nás aj zakričia, aby sme sa od-
stúpili.“ Darina, e-mail, 3. 6. 2011

Samozrejme, že aj my cítime potrebu tento frekven-
tovaný ťah vybaviť osobitným priestorom pre cyk-
listov. Problematiku sme s majiteľom komunikácie 
(KSK) riešili už v minulosti. Bolo dohodnuté, že pre 
cyklistov bude vymedzená časť komunikácie me-
dzi bielou plnou čiarou a obrubníkom komunikácie. 
Dodržiavanie tohto dohovoru je v súlade so záko-
nom 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky 
9/2009. O kontrolu dodržiavania týchto predpisov 
sme požiadali mestskú políciu.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„1. kedy bude opravená cesta na čingov? Cesta 
k oC madaras sa dá prežiť, ale tie hlboké jamy, 
ktoré sú pri jazde na čingov sa už hádam ani 
nedajú obísť... Je komunikácia v správe mesta 
alebo ksk? 2. niekedy v zime opravovali po-
trubie na Bezručovej ulici pri vchode č. 3 pod 
chodníkom - zo zadnej strany smerom od ih-
riska. máme za sebou už pol rok a tento chodník 
je v dezolátnom stave dodnes. všetci naokolo 
majú prístupový chodník ako sa patrí na území 
mesta, tak prosím, aby zodpovední za demo-
láciu chodníka pri oprave potrubia dali do po-
riadku aj túto situáciu, keď už dali do poriadku 
to, čo je pod ním. 3. Cesta na križovatke oC 
kaufland a proelektro sa začína pomaly, ale 
isto prepadať v časti, kde je osadená v zemi ka-
nalizácia. Dá sa povedať na spoji medzi cestou, 
ktorá sa robila minulý rok na nový most. prosím 
kompetentných, aby to dali do poriadku už teraz 
a nie vtedy, keď tam niekomu ostane v ceste ko-
leso z motorového vozidla, nakoľko sa to začína 
podivne otvárať a prepadať.“ 

pavol, e-mail, 6. 6. 2011

1. Táto cesta nie je v majetku a ani v správe Mesta 
SNV. V týchto dňoch by už mala byť opravená. 
2. Upozorníme PVS na neodstránenú závadu 
na verejnom priestranstve. 3. Vieme o závade 
na mestskej komunikácii pri OC ProELEKTRO. 
Opravu dvoch porúch na komunikáciách sme ne-
zrealizovali vedome, lebo presne v tejto trase sa 
bude v najbližšom čase napájať vodovod pre nové 

obchodné prevádzky pod OD ProELEKTRO. 
Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 

výstavby a dopravy, MsÚ

„veľakrát sa mi stalo, že ma ohrozovali cyklisti na 
chodníku aj tam, kde nemali čo robiť (pešia zóna 
mimo cykl. chodníka). nehovoriac už o jazde cyk-
listov po chodníkoch na Zimnej ulici. mám dojem, 
že sa mestská polícia veľmi spolieha na kame-
rový systém, ale ako má dolapiť cyklopiráta, keď 
mestskí policajti sedia pred obrazovkou a nie sú 
v teréne. Chcem tak veľa, ak sa chcem bezpečne 
prejsť po korze? a čo na chodníkoch mimo ka-
merového systému?“ Gerda, list

žiaľ, máme aj takých cyklistov, ktorí nerešpektujú 
chodcov. Nespoliehame sa len na kamerový sys-
tém, ktorý neobsluhujú príslušníci mestskej polície, 
ale je to chránené pracovisko, kde pracujú zdra-
votne postihnuté osoby a ihneď signalizujú pešej 
hliadke každé porušenie. O tomto probléme vieme 
a v ďalšom období budú osobitné kontroly smero-
vané na dodržiavanie predpisov zo strany cyklistov 
v celom meste. Judr. Michal Komara, Phd. 

náčelník MsP v SNV

„môžem sa kompetentných opýtať, dokedy 
bude veľký podchod v levočskej bráne zata-
rasený reštauračným zariadením? niekedy je 
problém prejsť cez zúžený priestor malej brány, 
najmä v čase pohrebov a cirkevných sviatkov. 
podľa môjho názoru by bolo rozumné zriadiť pe-
šiu zónu v smere levočská brána – cintorín. pa-
miatkarov to nemrzí?“ Gerda, list

Nájom sa uzatvára na dobu určitú a zatiaľ náš zria-
ďovateľ KSK podpísal s nájomníkom zmluvu do 
roku 2013 (k financovaniu múzea pomôže každé 
euro). V prípade, že sa bude realizovať projekt re-
konštrukcie Múzea Spiša, môže byť nájom vypo-
vedaný aj skôr. Súčasná situácia je však taká, že 
Levočská ulica, ako aj fasáda múzea zo strany Le-
vočskej ul. sú v zlom stave (chodník, cesta, elek-
trické vedenia vzduchom, fasády...). Múzeum by 
privítalo, keby mesto realizovalo projekt remeselnej 
uličky v časti Levočskej ulice a plán rekonštruk-
cie múzea už počíta s prinavrátením vstupu do 
múzea aj z Levočskej ulice, ako aj so zapojením 
dvora v rámci organizovania spoločných kultúrnych 
podujatí s Mestom SNV. Určite by to veľmi oživilo 
a skultúrnilo túto časť mesta. 

Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka Múzea Spiša

„Bývam na agátovej 1927 a pod mojimi oknami 
smerom k Hornádu stojí už niekoľko rokov opus-
tená 7-podlažná budova (kedysi ubytovňa Finiš). 
Zaujímalo by ma, kto je majiteľom a aký je zámer 
s touto budovou.“ petr Z., e-mail, 15. 6. 2011

Podľa informácie uvedenej na katastrálnom por-
táli www.katasterportal.sk vlastníkom niekdajšej 
ubytovne š. p. Finiš, čo je objekt Sadová č. 1, je 
spoločnosť JP ESTATE, s. r. o., Slovenská č. 45, 
Prešov. Podľa platného stavebného povolenia jej 
zámerom je jeho rekonštrukcia (obnova) na 55-by-
tový objekt. Ing. Marián Kellner, vedúci odb. 

organizač. a správy majetku, MsÚ

LiSTáreň
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OTVORENIE lETNéhO 
KÚPAlISKA

Tento rok letné kúpalisko privítalo pr-
vých návštevníkov už v prvý júnový ví-
kend. V horúcich letných mesiacoch 
je k dispozícii denne od 9.00 do 
19.00 hod. V prípade nepriaznivého 
počasia je možnosť využiť krytú pla-
váreň. Oproti minulému roku sa 
zmenilo vstupné, ktoré zdraželo 
o 0,10 €. dospelí tak za vstup zapla-
tia 2,30 €, dôchodcovia a deti od 
3 do 15 rokov 1,60 €. Záujemco-
via si môžu zakúpiť permanentku na  
10 vstupov za 20,70 €, to zna-
mená jeden vstup zdarma.
Pred otvorením prebehla v objekte 
kúpaliska rekonštrukcia sociálnych 
zariadení. Opravy však prebiehajú aj 

vo vonkajších priestoroch. „postupne by sme chceli, buď do konca roka alebo 
začiatkom budúceho roka, vynoviť aj brody. verím, že sa nám podarí aj v naj-
bližšom období bazény klasicky nenatierať farbou, ale už použiť fóliu,“ uviedol 
riaditeľ STEZ Ján Magdoško.
Letné kúpalisko je súčasťou krytej plavárne s možnosťou využívania sauny. V jeho 
areáli sa nachádza 50-metrový bazén s hĺbkou vody 180 cm, ktorý je prístupný 
širokej verejnosti v letných obdobiach. V minulom roku zabudované trysky zabez-
pečia väčšiu čistotu vody. Pre deti sú k dispozícii tri malé bazény s teplotou vody  
27 °C. Návštevníci tu nájdu i miesta na rekreáciu v podobe plážového ihriska, ako aj 
množstvo bufetov a reštauráciu, ktorá je súčasťou Hotela Preveza. V minulom roku 
spišskonovoveské kúpalisko navštívilo 70 000 návštevníkov.
Novinkou tejto sezóny je Fit leto 2011. Záujemcovia si budú môcť každú sobotu 
od 17.00 do 17.30 hod. bez poplatku v cene vstupenky zacvičiť vo vode na kúpa-
lisku aquarelax & aerobic a za poplatok 2,50 € o 18.00 hod. vyskúšať cvičenie pod 
holým nebom v štýle zumba, tae bo, fitdance, orient dance, salsa.   eda

Do redakcie nám prišiel podnet od obyvateľky síd-
liska Západ I poukazujúci na bezohľadnosť niekto-
rých vodičov. Preto sme sa rozhodli časť príspevku 
aj s odpoveďou spolu s fotografiami zverejniť.
z listu: ... Jedná sa o problém s parkovaním (tak 
ako všade v meste), ale tento ma trocha iný podnet. 
Ide o to, že na Stolárskej ulici je školské zariade-
nie: Materská škola a Detské jasle. V súvislosti s tým 
vznikla na tejto ulici zaujímavá situácia, a to, že v čase 
od 15.00 do 16.30 hod. - t. j. čas, kedy si rodičia 
chodia pre deti do škôlky, každý zaparkuje, ako mu 
príde, „veď on tam je iba na 5 min.“, no výsledkom 
toho sú zabraté 2 parkovacie miesta alebo ťuk-
nutie iného auta. 

Problém s parkovaním, samozrejme, nie je iba 
v tomto čase, ale všeobecne, kedy vodiči parkujú 
bezohľadne, dokonca rovno tam, kde sa končí chod-
ník a v prípade, že chce mamička zísť s kočíkom na 
cestu - má jednoducho smolu.
Taká je kultúra šoférov na sídlisku Západ I!
Moja žiadosť smeruje k požiadavke urobiť vodo-
rovné označenie na ceste, t. j. čiary pre par-
kovanie, čo dúfam prijme vodičov k normálnemu 
parkovaniu, aj keď to nie je záruka, nakoľko niek-
torí, aj keby tam mali osobného navigátora, tak ne-
zaparkujú poriadne... 
Stanovisko MsÚ: „oprávnené požiadavky na rea-
lizáciu vodorovného dopravného značenia (vDZ), 

ako jednej z metód na úsporu parkovacích miest, 
smerujú na naše oddelenie z celého mesta. množ-
stvo požiadaviek sa nedá zo súčasného rozpočtu 
zrealizovať. preto i v minulosti sme sa obmedzili 
na značenie plôch, kde sa parkovať nesmie (je ich 
menej ako parkovacích miest). uvoľnenie trás pre 
mamičky s kočíkmi cestou vDZ je prvým krokom 
k usmerneniu parkovania na sídlisku Západ. vy-
značenie celých parkovísk je technicky riešiteľné 
a jediným obmedzením sa javí súčasný nedosta-
tok finančných prostriedkov. keďže je to závažná 
požiadavka, budeme sa ňou zaoberať,“ uvádza Ing. 
Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, 
MsÚ. redakcia

PROBléMy S PARKOVANíM NA Sídl. ZÁPAd I

1. príklad: ako sa má mamička s kočiarom dostať 
na druhú stranu? (asi by sa tam hodil priechod pre 
chodcov...)

2. príklad: státie na dvoch parkovacích miestach. 
(nie stále vinou vodiča, pretože predtým stáli autá 
úplne inak - určite by to vyriešili čiary.)

3. príklad: úplne arogantní vodiči. (v čase dopravnej 
špičky, keď ľudia chodia pre deti do materskej školy, 
zaberú dve parkovacie miesta a s kľudným svedomím 
povedia: „veď ja len na 5 minút.“ a občan, ktorý tu 
býva, nemá kde zaparkovať.)

Foto: luck
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Info: 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com
0917 746 338 •kastielmarkusovce@gmail.com

Centrálna budova, letná uliCa 28

Pre deti  

andré MinninGer: Záhada internetového upíra. 
traja pátrači - Jupiter, peter a Bob - dostali zaujímavú po-
nuku od známeho programátora pri testovaní jeho novej 
3D fantasy videohry.
P. b. Kerr: oko lesa. piate pokračovanie džínových 
dobrodružstiev Deti čarovnej lampy privedie Johna a phi-
lippu hlboko do amazonského pralesa. 
Kristin earHart: robin a jarný festival. myšiak 
robin sa na mestskom festivale nečakane stratí. podarí 
sa smieškovi nájsť svojho verného priateľa alebo je ro-
bin navždy preč?

Pre dosPelýCH - beletria  

Maxim e. MatKin: aj ja teba. autor na pozadí život-
ného príbehu ponúka pár životných právd. ukazuje nám, 
čo stojí za to vidieť, urobiť a povedať.
iva KuČerová: Muži, manželstvá a iné prob-
lémy. vtipný príbeh o tom, ako zvládnuť a prežiť sva-
dobné prípravy s pochybnosťami či pripravovaná svadba 
je správny krok.
Michael ConnellY: deväť drakov. Detektív Bosch 
pri vyšetrovaní vraždy narazí na stopu čínskej mafie. Do-
stane výstrahu, že v číne uniesli jeho dcéru.

Pre dosPelýCH - náuČná literatúra

Peter berWanGer: Moja záhrada: praktické 
rady. v tejto knihe nájdete všetky potrebné informácie 
od naplánovania záhrady až po starostlivosť o ňu.
Martina HáJKová: vodná záhrada. máloktorá 
okrasná záhrada býva úplná a dotvorená, pokiaľ v nej 
chýba vodná plocha. 
Kamil HudeC: najčastejšie choroby záhradných 
rastlín. Základom ochrany rastlín je správne určenie 
choroby.

PoboČKa Mier, KoMensKÉHo 25

Pre deti  

alain Jost: dobrodružstvo s myškami. Hlboko 
v lese žije v dutine starého stromu myšia rodinka Hryz-
kovcov, s ktorou prežijete vzrušujúce dobrodružstvá.

Pre dosPelýCH - beletria  

ursula K. le Guin: lavinia. v historickom románe 
z čias starovekého talianska kráľovská dcéra lavinia roz-
práva svoj životný príbeh o vášni, láske, vojne... 

Pre dosPelýCH - náuČná literatúra

ladislav JirouŠeK: spiš, perla slovenska. táto 
fotografická publikácia vzdáva hold celému spišu, ktorý 
je neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historic-
kých, prírodných a ľudových pamiatok.

oZnaM
spišská knižnica v spišskej novej vsi oznamuje 
svojej čitateľskej verejnosti, že v termíne 
4. - 22. 7. 2011 bude vrátane pobočky mier 
zatvorená, kvôli revízii knižničného fondu.

KuLTÚra

letná 50, Spišská Nová Ves

TOP 60 MÚzea SPiŠa 
V SPiŠSKeJ nOVeJ VSi 

do 15. 9. 2011
Netradičná prezentácia jedinečnej 

NAJ architektúry nášho regiónu 
a 60 NAJ zbierkových predmetov 

múzea, ktoré počas 60-tich rokov zbierali 
a skúmali NAJ múzejníci.

eXPOzÍcia PrÍrODY 
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2011 
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu 

a históriu regiónu. V paleontologickej časti expozície je 
vystavených 

106 ks skamenelín živočíchov a rastlín, ktoré 
dokumentujú vývoj prírody v dávnych 

geologických dobách.
Časti expozície - archeológia, baníctvo 

a história mesta prostredníctvom zbierok 
prezentujú bohatú históriu ľudskej spoločnosti 

od praveku po novovek.

SPOLOČnOSŤ 
M. r. ŠTeFániKa 

BrezOVá POD BraDLOM
KLuB MrŠ SPiŠSKá nOVá VeS

pozýva členov a sympatizantov 
21. 7. 2011 o 16.00 hod.

Spomienkové dokumenty na osobnosť M. R. Štefánika
Program: M. Feraru „Štefánik - Neuveriteľný osud“

 P. Kanis Štefánik - Príbeh hrdinu „Vlasť“

Kaštieľ Markušovce

nOČná PreHLiaDKa KaŠTieĽa 
23. 7. 2011

Netradičná prehliadka kaštieľa odetého do šera sviečok 
a fakieľ obohatená o príbeh inšpirovaný skutočnými, niekedy 
možno až neuveriteľnými záhadami a legendami, ukončená 

hudobnou produkciou v parku kaštieľa.

GaLafest
30. 7. 2011

Festival hudby a remesiel s celodenným programom 
obohateným o vystúpenie ľudových skupín s netradičnou 

prehliadkou kaštieľa a Trhom ľudových remesiel. 
Vyvrcholením bude koncert vážnej hudby pod holým nebom. 
Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Program:
od 11.00 hod.
 • Trh remesiel a remeselná škola
 • ARToázy alebo Ukáž, čo vieš
 • prehliadky stálych expozícii kaštieľa
 • detské prehliadky kaštieľa
od 14.00 hod.
 • kreatívne popoludnie pre deti
 • program na hlavnom pódiu
od 20.00 hod.
 • nočné prehliadky kaštieľa

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

zoltán Oelschläger 
VÝTVarnO-DreVOrezBárSKe 

Práce z MÔJHO ŽiVOTa
do 18. 9. 2011

Autorská výstava - rezbárske plastiky.

TrOJLÍSTOK SPiŠ
Múzeum Spiša v SNV a Zoologická záhrada v SNV 

pripravili pre detských návštevníkov zľavnenú 
vstupenku v hodnote 3 €, ktorá im umožní 

vstup do Múzea Spiša v SNV, Kaštieľa Markušovce 
a letohrádku dardanely a Zoologickej záhrady. 

Tešíme sa na vašu návštevu.

JÚL 2011

Knižné
novinky 

spišskej knižnice  
v spišskej novej vsi

letná 28

Zmena výpožičných hodín 
počas letných prázdnin (júl - august)
sídlo centrály - letná 28
pondelok – piatok: 8.00 - 17.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené
Pobočka mier - Šafárikovo námestie 7
pondelok – piatok: 9.00 - 11.30 hod., 12.00 - 17.00 hod., 
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené 

júl 2011 

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

do 6. 7. 2011, Spišské osvetové stredisko 
v Spišskej Novej Vsi
EKOVÝKRES, 

EKOPlAGÁT 2011
Výstava prác žiakov, obsahovo zameraná  

na ochranu životného prostredia.

20. 7. - 11. 9. 2011, 
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, 

jubilAnTi 2011
Výstava výtvarných prác jubilujúcich 

neprofesionálnych výtvarníkov.
Vernisáž výstavy 20. 7. 2011 o 16.30 hod. 

rozdelenie ulíc  
v lokalite Ferčekovce

medzi členov  
Mestského výboru č. 3  

pre monitorovanie
ing. Ondrej Majerník - t. č.: 0907 225 585,  
Muráňska ul., Karpatská ul. 
ing. ernest Jakubčo: Podunajská ul.,  
Detvianska ul., Oravská ul., Trenčianska ul., 
Rajecká ul., Magurská ul., Pohronská ul.
anna Dzurillová: Nitrianska ul.,  
Záhradkárska osada
ing. Ľudmila Grigerová: Inovecká ul., 
Laborecká ul.
ing. Jaroslav Škovran: Tatranská ul.
ing. Bohumír Škuta: Považská ul., Turčianska 
ul., Gemerská ul., Zemplínska ul., Čergovská ul.
ing. Marián užák: Dunajská ul.
ing. Milan Varga ml.: Liptovská ul., Pieninská 
ul., Šarišská ul., Gemerská ul.
rSDr. Juraj Beňa: Spišská ul., Trnavská ul.
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KrÍŽOVKa, OznaMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. koncernu Faurecia, 2. Krakov, 3. kvitnú-
cich jabloní. Zo správnych odpovedí sa výhercom stáva RSdr. l. Styk zo Sp. Novej Vsi, ktorý získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

noša

muž

presne
4. tajnička

decht

Svätý 
Anton 

do r. 1996

Autor: 
František 
Cvengroš

zväzok 
vojen. 
loďstva

zdrobním 
mletím

okrem 
iného

veveričke 
podobný 

malý 
hlodavec

Pomôcky: 
Bobot, 
Lorenz

ruský 
vojvodca

vlastnou 
rukou sťa ochranný 

nátervlhkosť lipový 
porast

citoslovce 
povzdychu

Sloven. 
tenisový 

zväz

vzácne, 
tvrdé 

drevo, tík

grécky 
bájkár

ženské   
meno
opak  
dobra

pohybový 
ústroj tela

1. tajnička

EČV okr. 
Košice

obec 
v  okr. 

Trenčín

ukonč 
tavením

zbav ostria

dobre

doktor

liehovina 
z ryže

albién
štát v USA

nepriprav

neničia 
oheň

stal sa 
jasnejším

nádoba 
na guláš

kanadská 
speváčka 
(Céline)

výklenok 
v stene

podhrdlina

rakúsky 
zoológ 

a ornitológ

mužské 
meno

3. tajnička neistota 
pred vys- 
túpením

predzv. 
záchvatu

banská 
trhavina

vojenská 
zmluva
strava 

(zastar.)

hmotnosť

2

len

český 
dirigent

pripravuj 
jedlo

obyvateľ 
Kurdistanu

šarha

cirka, 
zhruba

vinič
4 v Ríme

umelý 
človek

cín

grécky 
boh slnka

nikel EČV okr. 
Trnava

2. tajnička

druh koňa
vzácnosť,  

jedi- 
nečnosť

Talian, 
po česky

Partnerské mestá: Havlíčkův Brod, Česká republika 
Toto okresné mesto sa nachádza v severnej časti Českomoravskej vrchoviny na Sázave v kraji Vysočina v Čechách. V polovici 13. storočia ho založil (1. tajnička) na dôležitej 
stredovekej obchodnej ceste nazvanej Haberská stezka. Od roku 1308 po veľkom prílive nemeckých baníkov sa niekoľko storočí volalo Nemecký Brod. V roku 1422 tu vojská 
Jána žižku porazili vojská cisára žigmunda a mesto vypálili. Od roku 1637 to bolo kráľovské mesto a v roku 1639 bolo opäť vypálené, tentoraz Švédmi. Terajší názov mesto 
nesie od roku 1945 podľa Karla Havlíčka Borovského, ktorý v ňom dlhé roky pôsobil. Medzi stavebné pamiatky patrí Nová radnica, pôvodne tzv. Stará rychta, ďalej Stará 
radnica, v ktorej je dnes knižnica. Nachádza sa tam tiež Kostol nanebovzatia Panny Márie a Stamicov dom. Zaujímavé sú aj mestské hradby s baštami, (2. tajnička), fontána 
s Tritonom, povesťami opradený symbol zrady na radničnej veži - kostra hlásnika Hnáta, pomník K. H. Borovského, gymnázium Carolinum, kde študovalo mnoho významných 
osobností, napr. aj B. Smetana. Havlíčkův Brod má dnes asi 25 000 obyvateľov pracujúcich napríklad v tamojšom pivovare (3. tajnička), mlynoch, pekárňach a ďalších závo-
doch a firmách. Mestu nechýba možnosť športového vyžitia. K tomu účelu slúži športový areál Kotlina so zimným štadiónom a krytým plaveckým bazénom s vodnými atrakciami, 
doplnený saunou, fitcentrom a squashovou halou. Svoju tradíciu tu má hlavne (4. tajnička). Celý športový komplex je v parku Budoucnost, ktorého sústava rybníkov lemovaná 
zaujímavou flórou láka k príjemnej prechádzke. Partnerská zmluva s naším mestom bola podpísaná v roku 1995 a vzťahy sa upevňujú najmä vo sfére kultúry a športu.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

27. 6. - 3. 7. 2011 
Farmácia, Fabiniho 15, tel.: 053/442 15 60

4. - 10. 7. 2011
Slávka, Chrapčiakova 1, tel.: 053/416 61 22

11. - 17. 7. 2011
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39

tel.: 053/321 99 16

18. - 24. 7. 2011
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1

tel.: 053/429 96 10

25. - 31. 7. 2011
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19

tel.: 053/321 99 20

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

Slovenský zväz astronómov amatérov v SnV 
organizuje do konca r. 2011 pravidelnú súťaž pre šikovných malých aj veľkých,  

ktorí sa zaujímajú o astronómiu alebo chcú o nej vedieť niečo viac. 

Tretie kolo je zamerané na Mesiac - jediný prirodzený satelit našej planéty:
1.  Prečo vidíme na oblohe meniace sa fázy Mesiaca?
2. Aký praktický význam má pre našu Zem obiehanie Mesiaca okolo nej?
3.  Kto ako prvý nakreslil mapu Mesiaca z pozorovaní ďalekohľadom?
4.  Ako sa volá jav, ktorý spôsobuje, že má Mesiac k Zemi otočenú stále tú istú stranu?
5. Ktorá sonda prvýkrát odfotografovala odvrátenú stranu Mesiaca?
6. Predpokladaná voda (kapsule ľadu v kráteroch mesačných pólov) a jej štiepenie na vodík a kyslík pomocou so-

lárnych panelov by umožnilo osídlenie Mesiaca. Komu patrí výrok: „Miesto žabomyších vojen na Zemi radšej 
skúmajme to, čo môže ľudstvu prispieť k rozvoju alebo minimálne prežiť?“

7. Aký kov by ste v mesačnej kôre nenašli? Čo by sa z nej dalo ťažiť?
8. Minulý mesiac sme pozorovali unikátne zatmenie, kedy bol celý Mesiac v tieni Zeme 101 minút. Na ďalšie - po-

dobné - si počkáme 7 rokov. Prečo nenastáva zatmenie Mesiaca pri každom splne?
Mailujte správne odpovede do konca júla na astronomiasnv@gmail.com a získajte pekný plagát.

Viete, že...
• Jedným z dvojice pozemšťanov, ktorí v r. 1972 navštívili Mesiac zatiaľ ako poslední, bol Eugen Cernan - americký 

astronaut, ktorého matkou bola Češka a otcom Slovák? Astronomickému ústavu akadémie vied v Ondřejove da-
roval československú vlajku, ktorú mal pri sebe na Mesiaci?
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FilMový Klub MKC 
milí priaznivci Filmového klubu, 
ponúkame vám možnosť zakúpiť 
si členský preukaz, ktorý platí do 
konca roka 2011 na celom sloven-
sku, stojí 3 € a na každý klubový film 
máte zľavu. 
vstup pre neklubistov je neobme-
dzený, ale za drahšie vstupné. te-
šíme sa na stretnutie s vami každý 
piatok pri dobrom filme v kine mier.

1. - 3. 7. piatok, sobota, nedeľa 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

SKÚS Ma rOzOSMiaŤ
Danny macabee nosí falošný snubný 
prsteň preto, aby mohol získavať ženy 
a pritom nikdy nenadviazať ozajstný 
vzťah. keď však stretne ženu svojich snov, 
nastanú problémy a Danny musí rýchlo 
zinscenovať falošný rozvod. usa, roman-
tická komédia, r. 2011, 116 min., sloven-
ské titulky, mp-12. 

rOzPráVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
8. - 10. 7. piatok, sobota, nedeľa 
o 17.00, vst.: 2,00 € 

KunG Fu PanDa 2
Dračí bojovník po spoločne so svojími ka-
marátmi tygricou, Zmijou, opicou a ďaľ-
šími ochraňujú údolie mieru. ale poov 
nový úžasný život je v ohrození. objavil 
sa strašný zloduch, ktorý chce použiť 
tajnú nezastaviteľnú zbraň, aby ovládol 
čínu a zničil kung fu. usa, animovaný,  
r. 2011, 90 min.

8. - 10. 7. piatok, sobota, nedeľa 
o 19.00, vst.: 2,30 € 

PrieST
postapokalyptický sci-fi thriller odohrá-
vajúci sa v alternatívnom svete, ktorý je 
spustošený nekonečnými vojnami medzi 
ľuďmi a upírmi. usa, r. 2011, 87 min., slo-
venské titulky, mp-15.

19. - 21. 7. utorok, streda, štvrtok 
o 19.00, vst.: 2,20 € 

ciGáň
adamovi, 14-ročnému rómskemu chlap-
covi z osady, zabijú otca. nik nevie, čo sa 
stalo. niet svedkov, niet dôkazov. mama 
po pohrebe dlho nesmúti. Chce zabez-
pečiť deti, a tak sa vydá za otcovho brata 
– úžerníka a zlodeja žiga. adamovi sa zo 
dňa na deň zmení život. sr/čr, dráma, 
r. 2011, 107 min., mp-12. 
 
22. - 24. 7. piatok, sobota, nedeľa 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

 TVOJ SnÚBenec, 
MÔJ MiLenec

na oslave svojich tridsiatich narodenín sa 
rachel začína trápiť pocitom, že jej život 
zatiaľ nevychádza podľa jej predstáv. má 
síce skvelú prácu v prestížnej právnickej 
kancelárii, to jej ale k šťastiu nestačí. usa, 
romantická komédia, r. 2011, 110 min., 
české titulky, mp-12.

rOzPráVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
23. - 25. 7. sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,00 € 

riO
animovaná komédia o krásnom mod-
rom papagájovi ara. Jedného dňa sa roz-
hodne, že poletí za dobrodružstvom do 
„mesta karnevalu“ rio de Janeira, počas 
ktorého nájde dámu svojho srdca a na-
vyše sa naučí i to, čo sa mu nedarilo celý 
život. usa, 96 min.

26. - 27. 7. utorok, streda o 19.00, 
vst.: 2,00 € 

rÝcHLO a zBeSiLO 5
 akcia v riu. nohou šliapu na pedál plynu 
na doraz, jednou rukou šoférujú a v tej 
druhej držia zbraň. sú jednoducho rýchli 
a zbesilí. akčný, 100 min., slovenské ti-
tulky, mp-12.

SLOVenSKÝ DaBinG 
28. 7. - 3. 8. štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa, pondelok o 17.00, 
utorok 2. 8. o 19.00, 
streda 3. 8. o 17.00, vst.: 2,50 €, 
pondelok 1. 8. zľava vst.: 2,00 €

HarrY POTTer 
a DarY SMrTi 2

príbeh je zameraný na Harryho úsilie 
zničiť posledný Horcrux a jeho prioritou 
bude, samozrejme, zničiť lorda volde-
morta. Jeho priatelia začínajú zomierať 
a Harry má pochybnosti či to vôbec do-
káže. vB/usa, dobrodružné fantasy,  
r. 2011, 90 min., mp-12.

rODinná KOMÉDia 
- ČeSKÝ DaBinG

5. - 8. 8. piatok, sobota, nedeľa, 
pondelok o 17.00, vst.: 2,20 € 
8. 8. pondelok zľava vst.: 2,00 €

Pán POPPer 
a JeHO TuČniaci

príbeh pána poppera, ktorý je úspešným 
newyorským podnikateľom. ale ako sa 
mu darí v podnikaní, tak sa mu nedarí 
v osobnom živote, kde má problémy 
urovnať vzťahy so svojou rodinou a uteká 
od všetkých zásadných rozhodnutí, ktoré 
by mal urobiť. usa, komédia, 100 min., 
mp-12.

5. - 7. 8. piatok, sobota, nedeľa 
o 19.00, vst.: 2,20 € 

 PauL
Graeme a Clive prišli do ameriky na do-
volenku, behom ktorej chceli precestovať 
všetky miesta, preslávené údajným výsky-
tom uFo. Cesta prebiehala podľa plánu, 
pokým nenarazili na titulného hrdinu. 
usa, komédia, r. 2011, 104 min., sloven-
ské titulky, mp-12.

Pripravujeme: macko Pu,  
vreskot 4, Odcházení

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

bližšie informácie na www.snv.sk

MKc KinO Mier

KinO BanÍK

1. - 4. 7. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 4. 7. 2011, vst.: 1,80 €

BiuTiFuL
príbeh ukazuje životnú cestu uxbala, kon-
fliktného bývalého narkomana, ktorý hľadá 
zmierenie so svojím otcovstvom, láskou, 
duševnom, zločinom, vinou a smrteľnos-
ťou... španielsko/mexiko, 2010, dráma, 
147 min., mp-15, čt, Continental.

5. - 7. 7. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
KráĽOVSTVO 

zVerSTieV
v podsvetí melbourne zúri tvrdý boj s ne-
vypočítateľnou políciou. lupič a výtržník 
pope Cody je v hľadáčiku mužov zákona, 
ktorí by ho najradšej videli mŕtveho, stojí 
za ním však jeho rodinný klan. austrália, 
2010, krimi /dráma, 113 min., mp-15 , čt, 
asFk.

8. - 10. 7. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 1,50 €

FiMFáruM
Záverečná, už tretia časť bábkových 
adaptácií rozprávok Jana Wericha prináša 
tri nové príbehy: ako obri na šumave vy-
hynuli, o klobúku s pierkom, rozum 
a šťastie. čr, 2011, stereoskopický báb-
kový film, 75 min., mp-12, český dabing, 
magicBox.

8. - 11. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 11. 7. 2011 vst.: 2,00 € 

VO ŠTVOrici PO OPici 2
tento krát sa phil, stu, alan a Doug vydajú 
na cestu do exotického thajska. to, čo sa 
stane vo vegas, má ostať vo vegas, ale to, 

čo sa prihodí v Bangkoku, si nemožno ani 
predstaviť. usa, 2011, komédia, 102 min., 
mp-15, st, Continental.

12. - 14. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

nicKYHO rODina
Film ukazuje, ako mladí ľudia z rôznych 
krajín pod vplyvom Wintonovho činu, za-
čali spontánne konať skutky dobročin-
nosti a tiež hľadať doteraz nenájdené 
deti z Wintonovho zoznamu z r. 1939. 
slovensko/česká republika, 2010, doku-
mentárny film, 96 min., mp-12, slovenský 
dabing, Continental.

15. - 18. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

neznáMY
Dr. martin Harris sa prebudí po štvor-
dňovej kóme v nemocnici v Berlíne. nič 
si nepamätá a najhoršie ešte len príde – 
vlastná manželka ho nespoznáva. Jeho 
identitu prevzal cudzí muž, ktorého nikdy 
predtým nevidel. usa, 2011, akčný thriller, 
113 min., mp-15, st, Continental.

19. - 20. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

V Perine
na malebnom námestí stoja oproti sebe 
dva domy. v jednom sa nachádza čis-
tiareň peria a v druhom má svoj kabinet 
vykladačka snov - pani Hilda. medzi oby-
vateľmi oboch domov vládne nepriateľ-
stvo na život a na smrť. česká republika, 
2011, muzikál, 103 min., mp-12, Conti-
nental.

21. - 25. 7. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 
dňa 25. 7. 2011 vst.: 2,00 € 

MacKO Pu
s pôvabom, vtipom a sentimentom pô-
vodných kreslených filmov sa v novom 
príbehu o známom filozofujúcom mackovi 
pu publikum opäť stretáva nielen s ním, 
ale aj s jeho priateľmi. usa, 2011, animo-
vaná rodinná komédia, 63 min., mp, slo-
venský dabing, saturn.

21. - 25. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 25. 7. 2011 vst.: 2,00 €

KŠeFT za VŠeTKY PracHY
mitchell je šikovný chlapík, ktorý si vie 
poradiť v každej situácii. keď ho pus-
tia z väzenia, zaprisahá sa, že s podsve-
tím už nikdy nebude mať nič spoločné. 
Jeho plán znie: nájsť si normálnu prácu 
a viesť normálny život. usa/veľká Britá-
nia, 2010, thriller, 103 min., mp-15, čt, 
Film europe.

26. - 27. 7. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,10 €

PrieST
postapokalyptický sci-fi thriller odohrá-
vajúci sa v alternatívnom svete spustoše-
nom nekonečnými vojnami medzi ľuďmi 
a upírmi. príbeh sa sústreďuje na legen-
dárneho kazateľa – bojovníka z poslednej 
vojny upírov. usa, 2011, horor, 87 min., 
mp-15, st, itafilm.

28. 7. - 1. 8. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €, 1. 8. 2011 vst.: 1,80 €

rODinKa

rodinná rada rieši napríklad problém: 
ako sa zbaviť dobrej, ale príliš zvedavej 
susedky? ako splodiť potomka? ako do-
padli Zdeněk a káča na tanečných kur-
zoch pre pokročilých? česká republika, 
2010, rodinná komédia, 80 min., mp-7, 
Continental.

29. - 31. 7. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,20 € 

KunG Fu PanDa 2
po si plnými dúškami užíva život legendár-
neho Dračieho bojovníka. všadeprítomnú 
pohodu však narušia správy o zlosynovi, 
ktorý plánuje krádež mocnej zbrane, 
pomocou ktorej by mohol dobyť čínu 
a zničiť umenie kung fu. usa, 2011, ani-
movaná komédia, 90 min., mp, slovenský 
dabing, tatrafilm. 

Pripravujeme na august:
Útek zo sibíri – dobrodružná dráma
autorozprávky – animovaný
Piráti z karibiku 4: v neznámych 
vodách – dobrodružný
rýchlo a zbesilo 5 (Fast Five) 
– akčná dráma
X-men: Prvá trieda – akčné sci-fi
voda pre slony – dráma
Harry Potter a Dary smrti ii 
– dobrodružné fantasy
Profesionálna manželka – komédia
Czech made man – komédia
tvoj snúbenec, môj milenec  
– 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: 053/416 62 22

eMKobel, a. s., snv tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

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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KuLTÚra

     Štvrtok, 14. júl 2011

 17.00  Slávnostné otvorenie 
   JAGO - skupina historického šermu Spišská Nová Ves 
   ČAROVNÉ OSTROHY - tanečná umelecká skupina  
  - superfinalisti Talentmánie 
   LA GIOIA Bratislava - populárne piesne v štýle belcanta

      Piatok, 15. júl 2011

 10.00  Cimbalová hudba SPIŠIACI zo Spišskej Novej Vsi 
 13.00  Hudobná skupina TREND Spišská Nová Ves 
 14.30  Dychová hudba ŽELEZNIČIAR Spišská Nová Ves 
 16.30  THE COLT - country rocková hudobná skupina 
  Spišská Nová Ves 
 19.00  Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves 
 
  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00  THE BEATLES REVIVAL (ČR)
   - populárna česká kapela spieva hity 
  legendárnej skupiny The Beatles 
 22.30 - 1.00  Hudobná skupina MONTANA - hráme do tanca

      Sobota, 16. júl 2011
 10.00  Spevácke skupiny LIPA, ROZMARÍN, 
  SENIOR Spišská Nová Ves 
 12.00  Spievajte s nami…
   - piesne, tance, hry s deťmi - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 
 13.30  ĽUDOVÁ HUDBA Romana Barabasa Spišská Nová Ves 
 14.30  VAOLA - rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves 
 16.30 KARAVANA - populárna reggae skupina Spišská Nová Ves 
 19.00  HEĽENINE OČI - punk folk Prešov 
 
  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00  ABBA REVIVAL BAND (ČR) 
   - neopakovateľné hity skupiny ABBA - Mamma Mia, 
  Waterloo, S.O.S. a ďalšie... 
 
 22.00 - 1.00 HIC MUSIC - hudobná skupina 
  HRÁME DO TANCA 

 PIVKOBRANIE 2011 pred Redutou
14. 7. 2011  - 19.00  Ľudová hudba Romana Barabasa
15. 7. 2011  - 15.00  TIMID - country kapela Spišská Nová Ves
 - 19.00  STARMANIA - populárna skupina hrá  
  staré známe československé hity
16. 7. 2011  - 9.00  SYNTAKT - hudobná skupina z Poltára
 - 19.00  FEST - rocková skupina hrá svetové oldies hity
Celé podujatie sprevádza Ľudová hudba Romana Barabasa.

2011

14. 15. 16. júl56.
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DivaDlo Kontra
divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. Jediné na Spiši, ktoré získalo ocenenie 

dosky 2007 „Objav sezóny“. uvádza svetový ambiciózny repertoár, hry, 
ktoré môžeš vidieť len u nás. V dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68. 

22. a 23. 7. o 20.00 hod. 

conor McPherson: SV. MiKuLáŠ
Príbeh o tom, čo znamená byť človekom, prečo je 
lepšie hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa do here-
čiek a večer čo večer rozsýpať na parapete ryžu...
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 3 €
Predstavenie podporilo Mesto Spišská Nová Ves.

25. a 26. 7. o 20.00 hod.

conor McPherson: ruM a VODKa
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár 
pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víken-
du, v ktorom sa môže prihodiť všetko! 
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 3 €
Predstavenie podporil Košický samosprávny kraj.

V mesiaci august pripravujeme večer S. Becketta, kde uvedieme všetky Beckettove hry 
v našom repertoári a tiež náš stály hit - anglický gotický horor Žena V ČiernOM.

Kapacita sedadiel v divadelnej sále na jedno predstavenie je 30 miest.
Je lepšie rezervovať si miesto vopred! Rezervácie - denne: 0907 908 986 

V mesiaci 

júl špeciálne 

zľavy na 

predstavenia 

- len 3 € ...

...a k tomu 

dostaneš 

grátis drink 

- pravú írsku 

whiskey!

KuLTÚra

20. 7. 2011 (streda) o 17.00 hod. - kino pre verejnosť, 
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

V PERinE 
Slovenská premiéra: 16. 6. 2011. Žáner filmu: rodin-
ný. Krajina pôvodu: Česko. Réžia: F. A. Brabec. Hrajú: 
Karel Roden, Lucie Bílá, Jiří Mádl, Boleslav Polívka, Eliška 
Balzerová.

23. 7. 2011 (sobota) o 16.00 hod. 
- Areál TJ Slovan Smižany

SmižiAnSKy lETnÝ fESTiVAl 
SPišSKÝch KAPiEl

Vstup zdarma.

24. 7. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod. - kino pre verejnosť
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

mAcKO Pu
Animovaný film z dielne Disney. 

29. 7. 2011 (piatok) o 20.00 hod., Spoločenská sála KD
júlOVÁ SEmTEX DiScOPARTy

účinkuje: DJ Jaro Lipták. Vstupné: 2,50 €

júl V KAšTiEli 
Výstava najúspešnejších fotografií v umeleckej a počíta-
čovo manipulovanej fotografii, absolventské práce ZUŠ. 
Výstava sprístupnená: utorok - piatok 
od 9.00 do 17.00 hod. organizuje: ZUŠ, OKC

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
oKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, tatranská 80, 

tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
www.smizany.sk • www.okcsmizany.eu.sk

júl 2011

KuLTÚrne LeTO 2011 - PÓDiuM PreD reDuTOu

3. 7. 2011
16.00 dIVAdlO BABAdlO Prešov
 rozprávka DanKa a JanKa 
17.00 dyChOVÁ hudBA POPRAdČANKA  
 Poprad 

10. 7. 2011
16.00 dIVAdlO NA KOlESÁCh Svätý Jur
 naJSLaDŠia rOzPráVKa 
17.00  Spevácke skupiny lIPA,  
 ROZMARíN, SENIOR  
 Spišská Nová Ves

24. 7. 2011
16.00 dIVAdlO NA hOJdAČKE žilina
 rozprávka ŽaBÍ Princ 
18.00 hudobná skupina TRENd  
 Spišská Nová Ves 

31. 7. 2011
16.00 dIVAdlO CIlIlING Prešov
 rozprávka KOcÚr V ČiŽMácH 
17.00 ľudOVÁ hudBA 
 ROMANA BARABASA 
 Spišská Nová Ves

31. 7. 2011, sídlisko Mier pred Kinom Mier
17.00 dIVAdlO CIlIlING Prešov - rozprávka zázraČnÉ KaPSY 

sobotňajšie letnÉ Kino

neDeľnÉ ProMenÁDne PoDujatia

JÚL S eurÓPSKYMi FiLMOVÝMi KOMÉDiaMi

2. 7. 2011 GooD bye lenin
Rodinná komédia, Nemecko, r. 2003, 115 min.
Originálnym a veľmi humorným spôsobom sa k nedávnej histórii  
bývalého východného Nemecka vrátil režisér Wolfgang Becker. 

9. 7. 2011 onCe
írsko, 86 min., dabing. hrajú: Markéta Inglová (ČR), 
Glen hansard. Hudobný príbeh o láske a porozumení medzi 
mladou Češkou, ktorá prichádza do Anglicka za prácou a mladým začínajúcim hudobníkom. 

23. 7. 2011 aKo sa ZbaviŤ Priateľov a ZostaŤ ÚPlne sÁM
Komédia, VB/uSA, 105 min. Réžia: Robert B. Weide. Ako sa neutopiť za veľkou mlákou...

30. 7. 2011 KvasKa
hudobná komédia, ČR, 106 min. Scenár a réžia: Mirjam landa. hudba: daniel landa
Hlavný hrdina príbehu Micky sa ocitne, nie svojou vinou, vo väzení. Pri živote ho drží len jeho veľká 
láska k muzikálovej hviezde Karin. Aby sa s ňou mohol zoznámiť, ujde z väzenia a rozhodne sa zúčastniť 
konkurzu na nový muzikál. 

začiatok vždy 

o 21.15 hod.

Pripravujeme: 9. 8. 2011 o 16.00 hod., Koncertná sieň reduty, vernisáž za účasti autora
sPišsKÝ salÓn KreslenÉHo HuMoru č. 19
KAZANChEV KONSTANTyN (Ukrajina)

GaLÉria uMeLcOV SPiŠa 
Zimná 46, spišská nová ves

pozýva širokú kultúrnu 
verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci júl 2011

stále eXPoZÍCie
• JoZeF Hanula kresba/maľba 
• uMelCi sPiŠa
• ZáHrada uMenia 

výstavY 
Priestor 2011 
výstava maturitných prác absolventov soš dre-
várskej v spišskej novej vsi odborov - dizajn 
a tvarovanie dreva, konštrukcia a tvorba nábytku 
a interiéru, propagačné výtvarníctvo. 
 výstava potrvá do 6. 7. 2011. 

ŠteFan KubÍK - soCHY/KresbY
spomienková výstava pri príležitosti nedožitého 
70-teho výročia narodenia akad. soch. štefana 
kubíka, rodáka zo spišského podhradia. 

vernisáž 7. 7. 2011 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 20. 9. 2011.

Peter Fabo - Meno, Mesto, Zviera, veC
Fotografická výstava mapuje prácu autora s ar-
cheológiou vlastného archívu. 

vernisáž 12. 7. 2011 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 18. 9. 2011.

akceptujeme kultúrne poukazy.

www.gus.sk
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Zverenci trénera Mgr. Mareka dovčíka počas sezóny neprehrali ani jeden zápas a po 
tretí raz získali na záverečnom turnaji majstrovský titul. 

ŠPOrT

12-HODinOVÝ nOČnÝ BaSKeTBaLOVÝ Ma-
raTÓn: Týmto sa ospravedlňujeme za chybné 
uvedenie organizátora súťaže v minulomesačnom 
Ičku. Organizátorom bola Stredná priemyselná škola 
v SNV.
BeH: Beh k srdcu SNP: Polmaratón sa usku-
točnil 21. 5. v Martine. Zúčastnilo sa ho 141 bež-
cov a bežkýň. Víťazom sa stal Erkolo z Maďarska  
(1:08 hod.). Štefan Sumerling dobehol v kategórii 
„B“ ako druhý (1:16 hod.). Starostovská desiatka: 
Bežecký pretek sa konal 4. 6. v neďalekej Hôrke. 
Zišlo sa na ňom 54 vyznávačov behu. Ako prvý do-
behol Dubašák z Popradu (34:29 min.). Hlavná kate-
gória: 6. miesto: Marek Sumerling ACS Kompresory  
(41:00 min.). Kategória „B“: 11. miesto: Vladimír 
Klika MK Tatran (45:51 min.). Kategória 50-roční:  
6. miesto: Milan Hrušovský STEZ (44:08 min.). Beh 
na chatu pri Zelenom plese: 6. ročník tohto behu sa 
uskutočnil 11. 6. Na 3. mieste vo svojej kategórii skon-
čila Eva Berníková Cyklosun Plus (58:26 min.). Medzi 
mužmi „A“ obsadil 72. miesto Roman Škerlík JAMES 
Spiš (52:44 min.). Junior Michal Krajňák skončil na 
15. mieste (1:03 hod.). Kysucký maratón: 11. 6. 
reprezentoval naše mesto len Július Smolár z MK Tat-
ran, s časom 4:11 hod. skončil na 8. mieste.
BaDMinTOn: Vo vynovenej telocvični ZŠ Ing.  
O. Kožucha sa 3. 6. uskutočnil badmintonový turnaj 
Grand Prix „B“ v kategóriách U13, U15. Zúčastnilo 
sa ho 23 mladých registrovaných badmintonistov zo  
6 klubov (PBA Prešov, KBC Košice, BK ZŠ Sabi-
nov, BK ZŠ Lendak, BK CVČ Sp. Podhradie, BK ZŠ 
Ing. O. Kožucha Sp. N. Ves). Najlepšie obstál Tomáš 
Barbuščák, ktorý obsadil 5. miesto v kategórii U13.
ŠKOLSKÉ MaJSTrOVSTVá Sr: Športovcom zo 
ZŠ Hutnícka sa v šk. roku 2010/2011 podarilo až  
4. krát prebojovať do najvyššieho kola majstrovstiev 
SR. Naše mesto a kraj reprezentovali: 
BASKETBAl: M. Šomšák, P. Sarna, R. Kupec,  
R. Tomašek, P. Melo, P. Hamrák, A. Dugas, K. Šimo, 
D. Smorada, E. Mačuga pod vedením Mgr. Ericha 
Korfantu. 
MIdIVOlEJBAl: N. Bodáková, S. Antlová, S. Com-
bová, S. Mulíková, K. Zaťková, A. Dulíková, M. Macej-
ková pod vedením Mgr. Milana Hnáta. 
GyMNASTICKý ŠTVORBOJ: W. Štrauch, T. Ham-
ráček, J. Hoza, P. Neupauer, T. Hurajt, M. Roháč 
- pripravovala Mgr. Mária Hronská. MALÝ FUTBAL: 
N. Machajdík, D. Kačmárik, M. Bača, M. Knižka,  
M. Suslov, S. Hrušovský, A. Gáll, P. Kocúr, T. Hamrá-
ček pod vedením Mgr. Ivany Bodákovej.
MeDzinárODnÝ OLYMPiJSKÝ TáBOr: Usku-
toční sa 5. – 10. 7. v Tatralandii v Lipt. Mikuláši. Zú-
častnia sa ho 4 žiačky ZŠ Ing. O. Kožucha na základe 
dlhoročnej spolupráce na poli olympionizmu a vďaka 
výborným výsledkom na celoslovenskom finále vo ve-
domostnom kvíze o olympionizme, kde sa umiestnili 
na 3. mieste. Zúčastnia sa ho tiež účastníci z Česka, 
Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Ukrajiny.
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ZVíťAZIlI NA MINIEuROPE 2011 

Medzinárodný basketbalový turnaj v luxembursku 
začal pre zverencov trénera Mareka Dovčíka úspešne. 
Po víťazstve v skupine, kde zdolali postupne družstvá 
z Kodane, Budapešti, Mechelenu, Modlingu a reprezen-
tačné družstvo Andorry, postúpili do semifinále turnaja 
označovaného ako MiniEurope 2011. 
V semifinálovom stretnutí zdolali Mechelen a vo finále 
Antverpy. Po pätnástich rokoch, kedy v Luxembursku 
zvíťazili hráči Bohuša Stupáka (Igor Pešta, Štefan Beča-
rik, Peter Novák, Peter Rerko a ďalší), priviezli mladí 
Spišiaci na Slovensko opäť zlato z tohto prestížneho 
žiackeho turnaja. Medzi najlepších hráčov turnaja bol 
vyhlásený hráč BK 04 AC LB Patrik Sarna. 

Výsledky
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Kopenhágen  35 : 21
Honvéd Budapešť - BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves  14 : 55
Mechelen - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves  35 : 48
Modling - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves  21 : 38
Andorra - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves  30 : 34
Semifinále: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
- Mechelen  40 : 30
Finále: Gembo Antwerp - BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves  41 : 52
 
Konečné poradie
 1. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
 2. Gembo Antwerp
 3. SISU Kopenhagen
 4. Jako Pitzemburg Mechele
 5.  Estudio Madrid
 6.  Basket Dragons Mödling
 7.  Sluc Nancy
 8.  BK Litomerice
 9.  Equipe Nationale d‘Andorre
 10.  Budapesti Honvéd
 11.  Basket Esch
 12.  High Five, Tilburg
 (mape)

Výsledky chlapcov zo Spišskej Novej Vsi:
04 AC LB Sp. Nová Ves - BKM Poprad 83 : 44  
(57 : 16), Dovčík 13, Bigoš 12, Košala 12, Sarna 11, 
Susa 8, Ovčiarik 6, Markulík 5, Dzurňák 5, Dubiňák 4, 
Mihálik 3, Majerčák 2, Fulka 2.
04 AC LB Sp. Nová Ves - MBK Victoria žilina 88 : 64 
(39 : 34), Košala 27, Sarna 23, Fulka 11, Bigoš 10, Mar-
kulík 4, Dzurňák 4, Dubiňák 4, Mihálik 3, Susa 2.
IMC Slovakia P. Bystrica - 04 AC LB Sp. Nová Ves 
59 : 102 (27 : 49), Sarna 24, Dovčík 20, Košala 14, 
Bigoš 14, Markulík 12, Mihálik 8, Susa 4, Dubiňák 3, 
Fulka 3.
04 AC LB Sp. Nová Ves - Basketbal Levice 83 : 64 
(49 : 30), Sarna 32, Košala 17, Bigoš 14, Markulík 9, 
Susa 3, Mihálik 2, Dzurňák 2, Fulka 2, Ovčiarik 2.
BK Inter Bratislava - 04 AC LB Sp. Nová Ves 45 : 87 
(20 : 55) - Košala 20, Sarna 15, Markulík 14, Bigoš 13, 
Dovčík 9, Susa 6, Dzurňák 4, Ovčiarik 4, Dubiňák 2. 
ALL STARS „A“ – Patrik Sarna (SNV), Róbert Košala 
(SNV), Martin Michálek (P. Bystrica), Miroslav Horský 
(Levice), Daniel Bigoš (SNV).
ALL STARS „B“ – Lukáš Surovčík (žilina), Michal 

Kuzmiak (Bratislava), Frederik Chovan (Poprad), Šimon 
Ďuriš (žilina), Matej Janiga (P. Bystrica).
Najlepší strelec: Patrik Sarna (SNV)
Najperspektívnejší hráč: Michal Kurek (Poprad)
družstvo tvorili: Karol Šimo, Lukáš Polák, Daniel Mar-
kulík, Dávid Mihálik, Patrik Sarna „C“, Jozef Dzurňák, 
Jakub Dovčík, Dávid Fulka, Marek Dubiňák, Andrej Ov-
čiarik, Tomáš Ratkovský, Filip Susa, Matej Majerčák, Ró-
bert Košala, Daniel Bigoš.  (mape)  

Konečná tabuľka 
1. BK 04 AC lB 

Sp. Nová Ves
5 5 0 443 : 276 10

2. MBK Victoria 
žilina

5 4 1 419 : 291 9

3. IMC Slovakia 
P. Bystrica

5 3 2 336 : 362 8

4. Basketbal Levice 5 2 3 320 : 296 7

5. BKM Poprad 5 1 4 262 : 406 6

6. BK Inter 
Bratislava

5 0 5 265 : 414 5

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

III.	ročník	MLÁDEŽníCkEHo	
TUrnAJA	Vo	FUTBALE	
„o	poHÁr	MsV	č.	3“.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 
2. 7. 2011 o 10.00 hod. 

na asfaltovom ihrisku vo Ferčekovciach.
Súťažia dve družstvá chlapcov (do 25 r.)

z Ferčekoviec 
a dve družstvá chlapcov (do 25 r.)  

z Novoveskej Huty. 

Tešíme sa na vašu účasť.

 Informácie: 0907 225 585,  
Ing. O. Majerník, predseda MsV č. 3
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Po skvelej futbalovej jeseni panovala na Spiši tradičná 
postupová nálada. Nádej na postup žila v podstate do 
domáceho stretnutia proti posilnenej rezerve zo ži-
liny.
„možno, ak by sa podarilo víťazne zvládnuť aspoň je-
den z kľúčových stretnutí doma proti najväčším kon-
kurentom z podbrezovej a Bardejova, naša šanca by 
žila dlhšie. súťaž sme mali veľmi dobre rozohranú, 
z toho, že náš cieľ nevyšiel, sme, samozrejme, skla-
maní, no nerobíme z toho tragédiu. viem, že naši 
priaznivci budú tiež sklamaní, no myslím si, že za 
výkony do nejakého 25. kola, keď sme ešte boli na 
čele tabuľky, sa hanbiť nemusíme,“ uviedol manažér 

klubu Patrik Brezovaj. 
„Celkovo by som však chcel hráčom, trénerom, čle-
nom realizačného tímu a všetkým, ktorí sa podieľajú 
na fungovaní celého nášho klubu, nielen mužstva 
dospelých, za tento ročník poďakovať! nezabúdajme 
dnes na naše úspešné jesenné ťaženie, pohárové ví-
ťazstvo proti košiciam či futbalovú ‚slávnosť‘ s trna-
vou,“ dodal P. Brezovaj. 
V poslednom stretnutí Spišskonovovešťania zdolali 
doma D. ždaňu vysoko 5 : 1 a v konečnej tabuľke ob-
sadili štvrté miesto. Tento zápas bol zároveň posledný 
pod vedením trénera Bartolomeja Ogurčáka. Príprava 
na nový súťažný ročník odštartovala už 27. júna. 

Futbalová sezóna skončila aj pre ligových dorastencov 
Spišskej Novej Vsi, ktorí sa so slovenskou dorastenec-
kou elitou rozlúčili.  (mape)

V nedeľu 29. 5. 2011 sa v Košiciach konali Majstrov-
stvá východoslovenského atletického zväzu dospe-
lých a dorastu. 
Na pretekoch sa zúčastnili aj atléti nášho mesta z klubu 
TJ TATRAN Spišská Nová Ves a dovedna si domov pri-
niesli 8 medailí. 
O prvú, a hneď zlatú medailu, sa postaral v šprinte na 
100 metrov v novom osobnom rekorde 10,72 šprintér 
Tomáš Benko. 
Druhú zlatú medailu pre klub získala na rovnakej trati 
Stanislava Klučárová. V behu na 1 500 metrov mu-
žov získal striebornú medailu náš dorastenec Matej 
hojnoš, ku ktorému sa v behu na 800 metrov mužov 
víťazstvom, a teda zlatou medailou, pridal dorastenec 
Filip Kapsdorfer. 
Svoje druhé zlato získala Stanislava Klučárová 
v behu na 400 metrov. V šprinte na 200 metrov sa opäť 
blysli naši šprintéri, keď Tomáš Benko získal svoje 
druhé a Stanislava Klučárová svoje tretie zlato. 
Kvarteto v zložení Hojnoš, Petrášek, Kapsdorfer a Benko 
si v štafete na 4 x 100 metrov vybojovalo strieborné me-
daily. 

Vynikajúci úspech dosiahli hráčky VK SNV, keď si v ka-
tegórii midivolejbalu (4-kový volejbal) vybojovali 1. miesto 
na Majstrovstvách SR 2011 a obhájili tým prvenstvo 

z vlaňajška. Na dobre pripravenom záverečnom turnaji, 
ktorý sa hral v júni 2011 na tráve v Košiciach-Barci, sa 
zúčastnilo 8 družstiev dievčat z celého Slovenska. Spi-
šiačky vyhrali suverénnym spôsobom skupinu, keď ich 
potrápili iba dievčatá z Nových Zámkov, s ktorými stratili 
jediný prehratý set na celom turnaji. V semifinále a finále 
potom už hrali bez zaváhania, s prehľadom a víťazne.
Skupina: VK SNV - Krupina  2 : 0 (21, 17) 
VK SNV - Bratislava  2 : 0 (18, 15)
VK SNV - Nové Zámky  2 : 1 (22, -21, 10)
Semifinále: VK SNV - Považská Bystrica  2 : 0 (17, 18)
Finále: VK SNV - Svidník  2 : 0 (16, 21) 
Výborný úspech komentuje tréner spišskonovoveských 
žiačok Mgr. Milan hnát: „Dievčatá mali veľkú vôľu 
vyhrať, pretože cítili, že na to majú. Hrali vynikajúco 
a dali trénerovi pekný darček k narodeninám. Hráčky 
si museli zvyknúť na exteriér, pretože sa hralo vonku 
na tráve, kde fúkal vietor a svietilo slnko. všetky diev-
čatá hrali výborne a z jednotlivkýň ešte navrch vynikla 
natália Bodáková na nahrávke a kamila Zaťková na 
bloku. Celé majstrovstvá sr 2011 hodnotím ako vy-
darenú akciu, aj výkonnostne, aj organizačne, aj keď 
platí pravidlo, že ťažšie sa titul obhajuje, ako získa.“
 ing. igor murko, foto: mgr. milan Hnát

Ďalší úspech spišskonovoveského mládežníckeho volejbalu. žiačky VK SNV obhájili titul Majsteriek 
SR 2011 vo volejbale štvoríc (midivolejbal) a z Košíc-Barce si priniesli opäť zlaté medaily.

KONIEC FuTBAlOVEJ SEZóNy 

MAJSTROVSTVÁ 
VýChOdO-
SlOVENSKéhO 
ATlETICKéhO ZVÄZu

žIAČKy VK SNV MAJSTERKAMI SR 2011 
V MIdIVOlEJBAlE

ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

KrYTá PLaVáreň t.: 053/416 63 53
Otvorená denne (pondelok až nedeľa) od 9.00 do 20.00 hod.

LeTnÉ KÚPaLiSKO t.: 053/416 63 62
Otvorené - od 10. 6. 2011 (piatok) denne od 9.00 do 19.00 hod.

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

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

utorok 13.00 - 18.00
streda 13.00 - 18.00
nedeľa  8.00 - 18.00

Sauna t.: 053/416 63 54
utorok 14.00 - 20.00 muŽi

streda 14.00 - 20.00 Ženy

nedeľa
 7.30 - 12.00

13.00 - 19.00
muŽi
Ženy

Parná Sauna
Počas otvorenia letného kúpaliska zatvorená.

Cenník - krytá plaváreň a letné kúpalisko celodenný vstup 
Dospelí 2,30 € 
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 62 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,60 € 
Zľavnené vstupné 10 vstupov 20,70 €

Jednorazový vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 0,40 €.

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 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 2. 7. sobota 10.30 snv - lokomotíva košice, dospelí
 5. 7. utorok 17.00 snv - Giraltovce, dospelí
 7. 7. štvrtok 17.00 snv - sp. Podhradie, dospelí
 9. 7. sobota 17.00 snv - michalovce, dospelí
12. 7. utorok 17.00 snv - D. kubín, dospelí

16. 7. sobota  9.00 - 16.00 memoriál alexandra nagya, 
futbalový turnaj starí páni

16. 7. sobota 17.00 snv - moldava, dospelí
23. 7. sobota 17.30 snv - súper neznámy, prípravný zápas
30. 7. sobota 17.30 snv - súper neznámy, 1. kolo 2. liga východ

Hore zľava: kamila Zaťková, simona Combová, milan Hnát 
- tréner, martina macejková, simona antlová. kľačí: natália 
Bodáková. ležia zľava: nikola mulíková, adriana Dulíková. 
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ŠTyRI BEhy V JEdEN dEň
Po nočnej búrke z 31. mája na 1. júna sa príjemne 
ochladilo a obloha nehrozila lejakmi, ako to bolo 
v predchádzajúcom roku. Organizátori poduja-
tia Mesto Spišská Nová Ves, Komisia pre mládež 
a šport pri MsZ, CVČ Adam, ŠK STEZ, Školský 
úrad, odd. školstva, mládeže a športu, MsÚ a agen-
túra Progress Promotion si mohli vydýchnuť. Beh 
prvý: Bežecký pás o 10.00 hod. rozbehla viceprimá-
torka Lea Grečková a po nej nasledoval riaditeľ ZŠ 
Hutnícka ul., Ľ. Sedlák. Práve on v závere podujatia 
prebral šek so sumou 3 203 € určenou na vybave-
nie triedy pre deti s autizmom. Na získanie tejto 
sumy bola odbehnutá vzdialenosť 91 700 metrov. 
Pomohli k tomu žiaci všetkých základných škôl mesta 

Spišská Nová Ves, taktiež športovci: volejbalistky, 
hokejistky, krasokorčuliari, členovia TJ Tatran, atléti 
AŠK Slávia, basketbalisti aj basketbalistky, žiaci ho-
kejových a futbalových tried, šortrekári, lyžiari, štu-
denti SPŠ strojníckej a Gymnázia na Školskej ulici. 
Výpočet treba doplniť o členov hasičského záchran-
ného zboru a príslušníkov policajného zboru. 
Beh druhý: 392 účastníkov - žiakov všetkých zá-
kladných škôl Spišskej Novej Vsi i Spojenej školy 
symbolickým behom okolo námestia potvrdilo myš-
lienku olympionizmu, že nie je dôležité zvíťaziť. Dô-
ležité je prekonať pohodlnosť a dobehnúť do cieľa. 
Poobedňajší program sa odohrával na pódiu, kde 
okrem behu na páse, hrali skupiny Harem Heroes 
a Komajota a boli prezentované najúspešnejšie špor-
tovkyne a športovci mesta. Na autogramiáde maj-
sterky sveta v kolkoch dana Klubertová a lenka 
Tranová potešili svojich priaznivcov podpisovými 
kartami. Primátor mesta im zároveň odovzdal 
Cenu primátora za vynikajúce športové úspechy 
na Majstrovstvách sveta dorastencov a doraste-
niek v kolkoch v Sarajeve 2011. Majsterky SR 
hokejistky hC OSy fanúšikom podpisovali pamätné 
listy opatrené odtlačkom príležitostnej poštovej pe-
čiatky pripomínajúcou získanie majstrovského titulu. 
Tretím behom tohto dňa bol 21. ročník Večerného 
behu mestom Spišská Nová Ves. Možno povedať, 
že začína mať medzinárodný charakter, veď sa ho zú-
častnili aj pretekári z Poľska, Maďarska, Nemecka. 

494 bežcov súťažilo v 14 kategóriách. 
Štvrtý beh sa uskutočnil prvýkrát v rámci Večer-
ného behu mestom. Organizovali ho členovia ŠK 
STEZ. 77 šortrekárov pretekalo v troch kategóriách. 
Jednou zo súťažiacich bola aj Renáta Karabová, 
účastníčka Svetového pohára na kolieskových kor-
čuliach v Soule, kde v silnej konkurencii obsadila 
13. miesto. Záver patril vyhláseniu víťazov. Nedeko-
rovaným víťazom sa stalo všetkých 1 410 bežcov na 
páse, ktorí dokázali solidárnosť a vôľu pomáhať tým, 
ktorí pomoc potrebujú. Mesto sa otvorilo, námestie 
stíchlo.  š.š.

POPlATKy ZA hOKEJ
Do redakcie sme obdržali viaceré podnety týkajúce 
sa zvýšenia členského poplatku za hokej zo 100 na 
240 €. Neskôr Hokejový klub upravil výšku na 200 €. 
Pre informáciu uvádzame názory za obe strany:
„každý hovorí, že mládež by mala viac športovať, ja 
som tiež toho názoru, tak som môjho syna dal na 
hokej, doteraz sme platili členský poplatok 100 €. 
tento rok to zdvihli na 240 €. Ďakujem pán Bube-
ník a spol. (viď Hk snv), to je ten správny krok na 
prácu s mládežou.“ 

Ľubo, e-mail

„... aj tak sa mi zdá, že je to veľa zo 100 na 240 €. 
Je strašne málo detí, štvrtáci nie sú ani 10-ti, mys-
líte, že pri tej cene prídu? a čo výstroj, všetko si 
musíme kupovať sami. Zamyslite sa nad tým, pri 
našich platoch sa to jednoducho nedá a až tak 
veľa ste pre mládež neurobili. Je čoraz menej detí, 
prečo nerobíte nejakú propagáciu? len si meníte 
hore funkcie a nič viac!“ 

Hokej mládež, e-mail, 21. 5. 2011

„tiež mám syna, ktorý hrá hokej, ak mám zaplatiť 
Hk snv 240 € za sezónu, tak už zrejme dohral. 
výstroj pre chlapcov tiež musia financovať rodi-
čia, a to tiež, ako určite viete, nie je najlacnejšia 
položka. vo vašej odpovedi píšete, že poplatky 

v iných Hk sa zvyšovali alebo budú zvyšovať až 
o 50 %, v snv je to, ak viem dobre počítať zvýše-
nie o 150 %. netuším, čo urobilo vedenie klubu 
pre deti a mládež za posledné štyri roky, za čo 
im máme ďakovať, ale ak to takto pôjde ďalej, tak 
nebude pre koho niečo robiť. Hokej budú hrať iba 
deti solventných rodičov a tie, čo by ozaj chceli, 
nebudú mať na to. takže určite je zámerom mesta 
a Hk snv to, aby deti viac športovali?“

Hokej – deti a mládež, e-mail, 26. 5. 2011

Ing. Marián Bubeník, prezident HK SNV, v tejto súvis-
losti uviedol: „myslím si, že pán ‚Ľubo‘, môže mne, 
ako aj celému vedeniu Hk s čistým svedomím po-
ďakovať za to, čo sme pre mládež v hokejovom 
klube urobili za posledné štyri roky (odkedy som 
prezidentom Hk) a čo aj naďalej pre našu hoke-
jovú mládež robíme. situácia v dotáciách od štátu 
aj od mesta vo financovaní mládeže sa už v minu-
lom roku zhoršila, a preto vedenie Hk muselo pri-
kročiť k zvýšeniu členských poplatkov. keď si to 
pán Ľubo rozmení na drobné, tak jeho poplatok za 
syna nečiní ani 1 euro za hodinu, počas ktorých sa 
venujú jeho synovi aj iným tréneri a funkcionári Hk. 
nech mi dá vedieť, kde je to lacnejšie. rodičia ne-
platia nič ani za dopravu a stravu pri výjazdoch na 
zápasy a v členskom je zahrnutá aj 1 permanentka 

na hokejovú sezónu a-mužstva.
pre porovnanie sme zisťovali, aké poplatky sú aj 
v iných hokejových kluboch a uvádzam aj náklady 
na mládežnícke družstvá za minuloročnú sezónu 
2010/2011.

náklady:
žiaci (1. - 9. ročník) 51 060 €
Dorast 56 900 €
Juniori 52 800 €
Celkom 160 760 € 

Príjmy:
Dotácia na mládež z mesta 53 000 €
Príjmy na mládež z CVČ 23 000 €
Dotácia od SZĽH 30 000 €
Príspevky od rodičov 16 000 €
Celkom 122 000 €

rozdiel skoro 39 000 € musel získať a prefinanco-
vať hokejový klub. toho roku očakávame, že výška 
nákladov na mládež bude 198 000 € a príjmy z do-
tácií od mesta, sZĽH a hlavne z Cvč nám výrazne 
klesnú.
Hk snv prijal opatrenie, že ak sú v Hk z jednej ro-
diny dve deti, druhé platí len polovicu a sociálne 
prípady budú riešené individuálne.
poplatky za niektoré hokejové kluby: žiadne po-
platky neplatili žiaci v poprade, okrem dorastencov 
a juniorov, ale tam mesto dalo na žiakov dotáciu 
cca 230 000 € a v košiciach v klube s rozpočtom 
cca 3,3 mil. € platia rodičia tiež okolo 400 €. pokiaľ 
máme správne informácie na sezónu 2011/2012 
aj v kluboch uvedených v tabuľke sa budú ešte 
poplatky zvyšovať, niekde aj o 50 %.
pokiaľ mám novú správnu informáciu, tak v prešove 
zvyšujú poplatok pre tento rok na 50 €/mesiac. 
poplatky sa v našom klube teraz zvyšujú len na 
úroveň, ktorá tu bola pred rokmi, keď som prevzal 
vedenie hokejového klubu.“ 

Tabuľka s porovnaním poplatkov u iných hokejových klubov: 

HK
SnV Žilina Piešťany Prievidza Prešov

družstvá
1. - 3. ročník 0 € 204 € 150 € ? 0 €
4. - 9. ŠHT 240 € 396 € 340 € 300 € 200 - 300 €

dorast 240 € 480 € 400 € 300 € 300 €
juniori 240 € 600 € 170 € 288 € 300 €

 
sezóna 

2011/2012
sezóna 

2010/2011
sezóna 

2010/2011
sezóna 

2010/2011
sezóna 

2010/2011
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žiaci Gymnázia Školská 7 v Spišskej Novej Vsi 
sa spolu so svojimi učiteľmi v dňoch 2. až 5. júna 
2011 zúčastnili podujatia s názvom Olympijský týž-
deň 2011, ktoré sa uskutočnilo v partnerskom meste 
Spišskej Novej Vsi – v Kisújszállási. V podujatí zamera-
nom na olympizmus si svoje sily zmerali s rovesníkmi  
z Maďarska a Poľska. V súťaži, ktorá pozostávala z vo-
pred pripravených prezentácií, vedomostného kvízu 
a športových súťaží (volejbal, basketbal, futbal a bad-
minton), Spišiaci nezaváhali a zaslúžene vybojovali  
1. miesto.
Štyri dni v partnerskom meste sa však neniesli iba 
v súťažnom duchu. Gymnazisti strávili sobotu pre-
hliadkou Egru, kde navštívili hrad, baziliku aj mú-

zeum so zameraním na olympizmus. Práve v tomto 
múzeu im organizátori pripravili príjemné prekvapenie 
– možnosť vyfotografovať sa s olympijskou pochod-
ňou z olympiády v Pekingu. Prehliadka okolia ďalej 
pokračovala túrou v údolí Szalajka a večerným kúpa-
ním na termálnom kúpalisku Demjén.
Olympijský týždeň 2011 bol pre študentov gymnázia 
neopakovateľným zážitkom. Nielen, že sa domov vrá-
tili ako víťazi turnaja s medzinárodným obsadením či 
bližšie spoznali historické mesto Eger, ale nadviazali 
aj mnohé priateľstvá so študentmi či už z Poľska alebo 
Maďarska. V praxi tak overili nádhernú myšlienku 
olympizmu – upevňovanie vzťahov medzi národmi.

andrea Zajacová

Prvé zlato na svetovom šampionáte získali na domácej 
ploche v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Ne-
pelu. Slovenky vyhrali dôležitú semifinálovú bitku s Čes-
kom (2:1 pp). Vo finále sa im po predošlých prehrách 
s Kanadou (Ratingen 2007, Plzeň 2009)  tentoraz da-
rilo viac. Nie len vo finálovom zápase s Kanadou bola 
oporou družstva výborná brankárka Zuzana Tomčíková. 
Hrdinkou zápasu s Kanadou bola strelkyňa víťazného 
gólu Mária Herichová. V kádri ženskej hokejbalovej re-
prezentácie boli i naše hráčky z hC OSy: obrankyňa 
Barbora Kežmarská a útočníčka Viktória Ihňaťová.

Sumár finále: 
Kanada - Slovensko 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

zostava Sr
Brankárky: Zuzana Tomčíková (LG Zlatokopky Brati-
slava), Daniela Zuziaková (AJETO Martin), Nikola Ka-
liská (žHK ISKRA Banská Bystrica)
Obrankyne: Iveta Karafiátová, Petra Pravlíková (obe 
LG Zlatokopky Bratislava), Ivana Gajdošová, Denisa 
Lalíková, Michaela Matejová (všetky AJETO Martin), 
Edita Raková (žHK 2000 Šarišanka Prešov), Barbora 

Kežmarská (hC OSy Spišská Nová Ves), Petra Or-
szághová (žHK Poprad), Gabriela žitňanská (žHK IS-
KRA Banská Bystrica),
Útočničky: Jana Kapustová, Nikola Celárová, Mar-
tina Veličková, Mária Herichová (všetky LG Zlatokopky 
Bratislava), Petra Pavlovičová, Mária Gajdošová (obe 
AJETO Martin), Anna Džurňáková, Ľudmila Bednárová, 
Lenka Krajňáková (všetky žHK Poprad), Martina Sta-
šová, Zuzana Kolcunová (obe žHK 2000 Šarišanka 
Prešov), Viktória Ihnaťová (hC OSy Spišská Nová 
Ves), Miriam Mikesková (REBELS Topoľčany) 

OlyMPIJSKý TýždEň 2011

MÁME ĎAlŠIE MAJSTERKy SVETA

Spišskonovoveskí atléti klubu TJ TATRAN SNV majú za 
sebou skoro polovicu pretekov patriacich do seriálu 
GRANd PRIX SlOVAKIA (neoficiálna slovenská ex-
traliga). Doposiaľ sa v súťaži predstavili naši poprední 
atléti: Tomáš Benko, Stanislava Klučárová, Filip 
Kapsdorfer, Matej hojnoš, Igor Murko a Viktor 
Petrášek. 
Prvé kolo sa konalo v Nových Zámkoch, kde sa 
darilo najmä dvojici Benko a Klučárová, kde T. Benko 
skončil v behu na 100 metrov na druhom mieste ča-
som 10,89 a S. Klučárová zvíťazila v behu na 400 
metrov časom 58,52. 
V druhom kole sa v Novom Meste nad Váhom 
k predošlej dvojici pripojil aj strednotratiar F. Kapsdor-
fer, ktorý v behu na 800 metrov skončil na 16. mieste 
v novom osobnom rekorde 2:09,72. Bodovali i šprin-
téri - Tomáš Benko v behu na 100 metrov skončil na 
bronzovej priečke časom 11,03, na 200-metrovej trati 
skončil siedmy časom 22,87. Stanislava Klučárová 
zaknihovala dve druhé miesta, a to na 100 metrov ča-
som 12,72 a na 200 metrov časom 25,85. 
Tretí míting sa konal tradične v Trnave a predstavil sa 
na ňom iba šprintér Tomáš Benko, ktorý si tam testoval 

formu po sústredení v rakúskom Kufsteine. Hoci po-
časie šprintom neprialo, zvíťazil v behu na 100 metrov 
a na dvojnásobnej trati bol tretí. 
Bodovo sa však najviac darilo atlétom na mítingu 
v Košiciach. Veľmi dobré výkony dosiahli naši do-
rastenci v behu na 800 metrov, kde sa predstavili Vik-
tor Petrášek, Matej Hojnoš a Filip Kapsdorfer, ktorý 
časom 2:09,56 skončil na treťom mieste a vylepšil si 
svoj doterajší osobný rekord o 0,18 stotín sekundy. 
Na mítingu štartoval aj náš jediný junior Igor Murko, 
ktorý v behu na 100 metrov skončil na 17. mieste 
časom 12,89 a v diaľke, skokom dlhým 562 cm, 
obsadil 6. miesto. V behu na 100 metrov, ktorý bol 
zároveň memoriálom mgr. miroslava Chudého, 
klub reprezentovali až piati pretekári Tomáš Benko, 
Igor Murko, Matej Hojnoš, Filip Kapsdorfer, Viktor 
Petrášek. Najlepšie si z tejto pätice počínal v naj-
kratšom šprinte náš najskúsenejší šprintér T. Benko, 
ktorý zvíťazil časom 10,93 a odniesol si tak domov 
cennú trofej. Svoju dobrú formu potvrdil aj v behu na  
200 metrov, kde skončil na druhom mieste časom 
22,10 a pomaly sa tak blíži k svojmu osobnému re-
kordu na tejto trati. V ženských kategóriách nás repre-

zentovala Stanislava Klučárová v behu na 200 metrov. 
Skončila druhá a v diaľke a zaknihovala štvrté miesto.
 

ATléTOM KluBu TJ TATRAN SNV
SA ZATIAľ V SEZóNE GPS dARí

víťaz memoriálu mgr. miroslava Chudého  
- tomáš Benko. 

Jednou z najdôležitejších úloh Národnej kampane 
„BUĎ F!T s gymnastikou“ je propagácia gymnastic-
kých športov na verejnosti. 
Prelomenie bariéry, ktorá ešte stále existuje na ve-
rejnosti v ponímaní gymnastiky a jej nedostupnosti 
pre bežnú populáciu. Gymnastika je vhodná pre kaž-
dého! To sa snažíme rôznymi aktivitami v rámci Ná-
rodnej kampane a projektu GYM F!T všetkým ukázať 
a dokázať! Každý si môže vybrať, každý si môže nájsť 
vhodnú aktivitu pre seba, uplatniť svoje schopnosti. 
A tak sme 26. 5. uskutočnili 1. ročník Gym fit pre 

žiakov 1. stupňa ZŠ. Uskutoč-
nili sme testovanie v 7-mich 
testoch obratnosti, sily, ohyb-
nosti, ale aj vytrvalosti a deti si mohli vyskúšať svoju 
odvahu, ale aj stabilitu na rôznych nenáročných 
atrakciách (balančné dosky, fitlopty, hula hop, tram-
polínka, atď.) Krásny slnečný deň sme ukončili spo-
ločnou pohybovou skladbou. Dokázali sme prekonať 
strach, veď gymnastika je fajn. 
 mgr. eva murgáčová, učiteľka tv

ZŠ ing. O. kožucha, snv

GyM FIT 2011

na svetovom šampionáte v hokejbale získali reprezentantky slovenska zlato. v družstve boli i hokejistky HC Osy barbora kežmarská a viktória 
ihnaťová.

ŠPOrT
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SPOLOČenSKá KrOniKa

Zuzana menichová 1911
marta vizváriová 1911
mária tatranská 1919
karol majerník 1923
anna Garčárová 1923
Helena Jacková 1925
valéria piškanderová 1925
martin slivka 1925

matilda vrončová 1925
anna Janisková 1927
alžbeta nováková 1933
Zita Havranová 1934
anna Džuganová 1937
vincent staroň 1940
vincent Hamráček 1941
štefan Bosák 1941

tibor Jakubec 1941
antónia klembarová 1942
Jozef schneider 1943 
karol šarga 1943
rnDr. peter čížek 1944
mária matzová 1944
mária krapková 1946
Ján Frajt 1947

Ján šveda 1947
marta indrišeková 1947
ladislav šoltés 1948
Jozef valenčík 1950
ladislav rusňák 1951
Ján Zalibera 1953
Ján antoš 1953
Ľubomír Grega 1956

František koky 1960
tibor puškár 1962
eva kováčová 1964
rastislav tabák 1978

V MÁJI NÁS NAVždy OPuSTIlI

VITAJTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JuBIlEÁ V MÁJI OSlÁVIlI
93 rokov
JuDr. aurélia Hybeňová

92 rokov
žofia kokavcová
Helena Hanulová

90 rokov
anna tobolářová
vincent spišák
Juliana Havašová
viktória vojtkovská

85 rokov
František mišenda
anna Zelenayová
aranka sakáčová
magdaléna vandrová
ing. pavol vaľko
michal Babej
alžbeta krajčová

80 rokov
anna rinčová
elena pálfyová
štefan pollák
mária Dávidová
mária sedlačková
mária Barbuščáková
emília timková
Božena Cehláriková

75 rokov
vilma čarňanská
edita kocanová
mária Gálová
alojz krestian
František paľa
alžbeta Halásová
anna kleinová
Helena maričáková

alžbeta sujová
Ján Džubák
ing. karol Hric
Ján martinkovič
ladislav kuruc
mária mikolajová
katarína Hüblová

70 rokov
Františka valkošáková
mária Gajdošová
ing. viliam mjartan
Helena Gromovská
valéria kakalejčíková
milan krempaský
erika novotná
Jozef Hrušovský
žofia petreková
paulína čupáková

magdaléna Zajacová
mária šmidová
muDr. monika parová
ingrid Jasečková
anna kapalková
eleonóra štubňová
anton Dorocák
milan Grega
peter kuzl
otomar olejník
alžbeta malinová
Ján Hric
muDr. Judita Jacková
ing. anton štrbák
eleonóra minďašová
ing. František vantuško
ing. František rusnák

viktória Horváthová

Filip Gonda

oliver ondra

tomáš Gonda

karolína rusnáková

richard Frankovič

michal škerlík

nella mikolajová

štefan Frančák

sarah lišková

sarah tkáčová

matej medvec

šarlota kroščenová

alexander Domik

michal Bobko

vanesa Gabčová

radek Horváth

samuel čonka

melanie prokeinová

renáta klempárová

nela šimová

ema pramuková

samuel lukáč

timotej petrik

Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, 
aké bolo predtým. to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srdci 
nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí sa prišli 26. 4. 2011 rozlúčiť s mojou manželkou, 
mamou, babkou Annou KORFANTOVOu.
S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Ivana s rodinou, dcéra Tatiana 
s rodinou, syn Erik s rodinou.

Vyslovujem úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli  
9. 5. 2011 rozlúčiť s mojím manželom, bratom, švagrom a ujom  
ladislavom ŠOlTéSOM, ktorý nás opustil vo veku 63 rokov.
S láskou a úctou manželka Helena a ostatná smútiaca rodina.

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije s nami. 
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť 9. 5. 2011 s našou mam-
kou, babkou, prababkou, krstnou, švagrinou, tetou, susedou a známou  
Annou GARČÁROVOu zo Sp. N. Vsi. 
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku. 
dcéra Anna a syn Ján s rodinami 

Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ. 
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že 
nás 15. 5. 2011 navždy opustil môj syn, manžel, náš otec, svokor, dedko, 
brat, švagor, ujo a príbuzný RNdr. Peter ČížEK vo veku 67 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou na rozlúčke s naším drahým  
zosnulým a prejavmi sústrasti zmierňovali náš žiaľ. 
smútiaca rodina

S úprimnou vďakou a bolesťou v srdci ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli 19. 5. 2011 rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamičkou a babič-
kou Máriou KRAPKOVOu, ktorá nás opustila vo veku 64 rokov. 
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou a úctou manžel Ladislav, synovia Ladislav, Ľubomír a dcéra  
Andrea s rodinou.

v bolestiach sme sa narodili. v bolestiach umierame.
Hlboký smútok a ťažká bolesť ostáva v srdciach tých, ktorých si opustila 
10. 5. 2011 Alžbeta NOVÁKOVÁ. 
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 16. 5. 2011 s mojou milovanou manželkou, mamičkou a bab-
kou.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zdravotným sestričkám  
v ZOS na Slovenskej ul. v SNV, ktoré sa do poslednej chvíle starostlivo 
a zodpovedne o moju manželku starali.
smútiaca rodina

S bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, bývalým kolegom, priate-
ľom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 24. 5. 2011 s mojím drahým man-
želom, starostlivým ockom, svokrom, dedkom, bratom, ujom a švagrom 
Vincentom STAROňOM, ktorý nás nečakane a náhle opustil vo veku 
70 rokov.
Touto cestou ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, osobne vdp. 
P. Lešňovskému, Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.  
Poďakovanie patrí aj chirurgickému odd. NsP v SNV.
S láskou a úctou manželka Zuzana, dcéra Martina s manželom, synovia 
Marcel s manželkou, Tomáš so Stankou, vnúčatá Katka, Martinka, Vero-
nika, Miško a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupra-
covníkom, susedom a známym, ktorí sa 31. 5. 2011 prišli rozlúčiť s mo-
jím manželom, naším ockom a dedkom Jánom ZAlIBEROM, ktorý nás 
náhle opustil vo veku 58 rokov.
S láskou, úctou a vďakou manželka Eva, dcéra Lucia, syn Marek s pria-
teľkou, vnuk Martinko a ostatná smútiaca rodina.

S bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, bývalým kolegom, priate-
ľom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 9. 6. 2011 v Smižanoch s mojím 
milovaným manželom Jozefom džuBÁKOM, ktorý nás nečakane a náhle 
opustil vo veku 63 rokov.
S láskou manželka Mária, dcéra Martina, syn Jozef s rodinami, mama, 
súrodenci a ostatná smútiaca rodina. 

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
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čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostanú len spomienky a v srdciach 
veľký žiaľ. Zhasli oči starostlivé, predobré srdce v mdlobe ostalo stáť, 
lež láska jej i z hrobu nás bude hriať. 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 6. 6. 2011 
s mojou drahou manželkou, mamou, svokrou, babičkou, sestrou, tetou, 
príbuznou a známou Martou ŠISEROVOu, rod. Marjanikovou, ktorá nás 
opustila vo veku nedožitých 63 rokov. 
Touto cestou sa chceme osobitne poďakovať MUDr. Miroslavovi  
Lukáčovi a kolektívu FN v Prešove, chir. odd. a ODCH NsP v SNV za prí-
kladnú zdravotnú starostlivosť.
Navždy ostaneš v našich srdciach. Odpočívaj v pokoji.
manžel Bohdan, deti Bohdan, Marta, Mariana, Juliana, vnúčatá Janka, 
Adka, Bohdanko, Mirka, Paťko, Natálka, Ninka a Jirko, súrodenci Ľudovít, 
Anna, František, Stanislav s rodinami a ostatná rodina 

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa 9. 6. 2011 prišli rozlúčiť s našou milovanou ma-
mičkou Jozefínou ČERNEKOVOu, rod. Plíhalovou, ktorá nás opustila 
vo veku 79 rokov. 
Za starostlivosť ďakujeme ODCH NsP v SNV, MUDr. Gregovi a zdrav. 
sestrám p. Sedláčkovej a p. Mrovčákovej. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe  
R. Findura.
S láskou a úctou dcéra Marta s rodinou, synovia Peťo s rodinou  
a Miroslav.

So zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 13. 6. 2011 prišli rozlúčiť 
s mojou mamou, sestrou, švagrinou, tetou, príbuznou a známou ľudmilou  
KATOVOu, ktorá nás nečakane opustila vo veku nedožitých 57 rokov. 
Zároveň ďakujeme kolektívu OAIM pod vedením MUDr. Š. Zeleného. Po-
ďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura. Za krásnu rozlúčku ďa-
kujeme ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej, J. Kučinskému. 
S láskou, vďakou a úctou spomínajú syn Lucián, sestra Viera s rodinou, 
brat Pavol s rodinou.

odišli tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke 
stromy láme. skromní vo svojom živote, veľkí vo 
svojej láske a dobrote. odišli tíško, nie sú medzi 
nami, ale v našich srdciach žijú spomienkami. 
5. 6. 2011 sme si pripomenuli 1. výročie úmr-
tia našej drahej mamky, babky a prababky Evy  
NOVOTNEJ a 20. 3. 2011 uplynulo 2. výročie úmrtia 
nášho drahého otca, dedka a pradedka ladislava  
NOVOTNéhO. 
S láskou a úctou spomínajú syn s rodinou, dcéry s ro-
dinami a ostatná smútiaca rodina.

smrť preťala vlákno života, vryla do sŕdc najbližších boľavú ranu, aby 
na ňom zostala trvalá jazva zo straty blízkeho človeka...
7. 6. 2011 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
strýko RNdr. Stanislav FABŠíK. 
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a ti-
ché spomínanie. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

sú chvíle, na ktoré denne spomíname. odišiel, no v našich srdciach 
je stále s nami. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
10. 6. 2011 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko ľudovít lOVAS. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Veronika, dcéry Milka, Janka, 
Vierka s rodinami a ostatná rodina.

čas už nikto nevráti, zmeniť sa nič z toho nedá, a ty len tíško spíš. oči 
plné sĺz, a duša tak ďaleko a život beží okolo...
12. 6. 2011 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, 
babka, svokra a sestra Mária RuSChOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte tichú spomienku jej dobrému 
a veľkému srdcu. 
S láskou a úctou spomína dcéra Mirka, zať Marián, vnúčatá Marián,  
Nikolka a Mirka. 

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a žiaľu. ostalo ticho a prázdno a hoci 
si odišiel bez slova rozlúčky, ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
23. 6. 2011 uplynul rok od úmrtia môjho drahého manžela, starostli-
vého otca a láskavého dedka Jána POPOVIČA, ktorý nás opustil vo veku  
67 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína manželka Magda, dcéra Natália s manželom 
Jozefom, vnuci Martin a Jakub a ostatná smútiaca rodina.

ako tíško žil, tak odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske 
a dobrote, odišiel človek zlatého srdca a pracovitých rúk.
14. 6. 2011 uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho milovaného Jána  
ŠTRAuChA.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na milovanú manželku, mamičku, ba-
bičku, svokru, sestru, príbuznú a známu Annu VOZÁROVÚ, ktorá nás 
pred rokom navždy opustila. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, syn Ľubomír s rodinou, dcéry 
Tatiana a Silvia s rodinami.

odišiel si, nie si medzi nami, ale v mojom srdci žiješ spomienkami. 
21. 6. 2011 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, starý otec Štefan RéVAI. 
S láskou, úctou spomína manželka, dcéra, syn a vnúčatá. 

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už prestali 
svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, nezabú-
dajú a neprestanú na teba nikdy spomínať.
22. 6. 2011 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš manžel, 
otec, svokor, dedko Emil VAlIGuRA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. 

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, manželku, 
babičku Mgr. Annu hAMRÁKOVÚ, ktorá nás 1. 7. pred 8 rokmi opus-
tila. 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel Alojz, synovia Peter, Marián s rodinami

tak náhle prestalo srdce biť, nestihla sa s nami rozlúčiť, tá rana v srdci 
bolí a zabudnúť nedovolí. smutný je náš dom a prázdno je v ňom. 
2. 7. 2011 uplynie rok, kedy nás náhle opustila manželka, mamička  
a babička Terézia VAľKOVÁ. 
S láskou spomínajú manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

tvoje srdce stíchlo, nevie o nás nič. moje srdce plače, že nemôžeš 
už s nami byť. vždy, keď ráno vstávam, počujem tvoj hlas, večer, keď 
si líham, si tu so mnou zas. rozprávam sa s tebou, ty mi neodpove-
dáš. už len smútok, slzy v očiach mám a na teba aj s deťmi s úctou 
a láskou spomínam. 
3. 7. 2011 uplynie už 10 rokov od smrti môjho manžela, ocka a dedka  
dušana GOČA. 
manželka Alžbeta, syn Dušan, Erika a Renátka s rodinou

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké bolo 
predtým. to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srdci nám bolesť 
zostala a tiché spomínanie. 
8. 7. 2011 uplynú 2 roky, čo nás náhle opustil môj milovaný manžel, otec, 
dedko, pradedko a svokor Štefan BEdNÁRIK. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Cecília, synovia Jaroslav a Štefan 
s manželkami, nevesta Vierka, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná smútiaca 
rodina.

odišli ste od nás navždy, no v našich srdciach 
stále žijete. 
V apríli sme si pripomenuli 32. výročie úmrtia na-
šej mamky Márie MElIKANTOVEJ. V júni sme si 
pripomenuli 29 rokov úmrtia nášho otca Štefana  
MElIKANTA. 2. 7. 2011 si pripomenieme 43 rokov 
od tragickej smrti nášho brata Jozefa MElIKANTA, 
24. 1. 2011 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia 
nášho brata Vladimíra MElIKANTA.
Spomíname na vás s láskou a úctou.
syn a brat Štefan, dcéry a sestry Agnesa, Helena, 
Hanka a ostatná smútiaca rodina

SPOLOČenSKá KrOniKa
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SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
čas plynie, ale spomienka v srdci a prázdne miesto zostáva.
8. 7. 2011 uplynie 20 rokov, kedy nás náhle opustil manžel a otec  
ladislav hlINKA. 
Spomína manželka a deti.

nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami.
12. 7. 2011 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej Anny TIMKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
12. 7. 2011 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka 
leopolda ŠMElKA. 
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. 

17. júla si pripomíname 7. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a pra-
babky Magdalény MIKulOVEJ, rod. Felixovej. 
S láskou spomína dcéra Agáta s rodinou, vnuk Tomáš s rodinou a vnučky 
Lucia, Lujza, Dorota a Barbora s rodinami.

Zostal nám žiaľ, úcta k tvojmu životu a spomienky, ktoré z našich sŕdc 
ani čas nevymaže. 
19. 7. 2011 si pripomíname 1. výročie úmrtia milovanej manželky, mamky 
a babky Evy ANTAŠOVEJ. 
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra Lýdia a syn Stani-
slav s rodinami.

Zavrela si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. odišla si navždy, hoc túžila si žiť, nebolo dopriate, aby si ďalej 
s nami mohla byť. 
19. 7. 2011 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej mamky, babky, 
svokry Márie BANyAIOVEJ. 
S láskou a úctou spomínajú Tibor a Juraj s rodinami.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké 
bolo predtým. 
24. 7. 2011 uplynie smutných 10 rokov, čo nás vo veku nedožitých  
67 rokov opustil môj milovaný manžel, láskavý otec, svokor, dedko  
Alojz hIžNAy. 
S úctou a láskou v srdci spomína manželka Mária, dcéra Eva a syn Alojz, 
nevesta Dana a vnúčatá Roland, Erik, Denisa a Romana.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Deň tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišiel bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás. 
26. 7. 2011 uplynie 20 rokov, čo si nás navždy opustil môj milovaný man-
žel, starostlivý otec a dedko Emil hOlEČKO. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária, Zdenka  
a Emília s rodinami. 

neplačte za nami, keď sme tak tíško zaspali, spo-
meňte si, že sme vás veľmi radi mali. Chceli sme 
s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
13. 7. 2011 uplynie 5 rokov, keď nás opustil náš mi-
lovaný synček Pavol JÁNOŠíK.
11. 5. 2011 sme si pripomenuli už 17 rokov, ako nás 
opustil náš milovaný synček Peter JÁNOŠíK. 
Venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú rodičia a brat Jožko s rodinou.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som 
vás veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy mu-
síte žiť...
14. 7. 2011 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj milovaný man-
žel, náš otec a dedko František GARČÁR. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomínajte spolu s nami. 
S úctou a láskou spomína manželka Marta, synovia Marcel, Ivan, dcéra 
Marta, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

po tmavej noci, keď svitol 17. 7. deň, odišiel si ubolený, utrápený sní-
vať svoj večný sen, milovaný syn marek. Chcel si ešte žiť, žiaľ prišla 
tvoja hodina a srdce prestalo biť. krátky bol život tvoj, tak rozhodol 
Boh. Dobrotivý nech Ťa odmení za všetko a prejaví ti v nebeskom raji 
milosrdenstvo. 
S láskou si pripomíname 2. výročie úmrtia milovaného syna Mareka  
KuChÁRA. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomínajú. 
mamka, bratia Pavol a Miro, priateľka Erika so synmi Erikom a Danielom

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som 
vás veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy 
musíte žiť. 
26. 7. 2011 si pripomíname 6. výročie, čo nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, naša mamička, dcéra a babička Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

28. 7. 2011 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý 
otec, manžel a svokor RNdr. Juraj ZEMANČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, syn a dcéra s rodinami

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké 
bolo predtým. 
29. 7. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás vo veku 70 rokov navždy opustil môj 
manžel, láskavý otec, svokor, dedko Peter VAňKO. 
S láskou smútiaca rodina, manželka a dcéry s rodinami.

kde je tvoj nákazlivý smiech? kde sú tie huncútske iskierky v očiach? 
nepočuť tvoj hlas, tak veľmi nám chýbaš. 
29. 7. 2011 uplynie rok od chvíle, kedy nás nečakane opustila naša dcéra, 
sestra, vnučka, manželka a kamarátka Zlatica GAVlAKOVÁ BAZOlA.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
smútiaca rodina

23. mája t. r. vo veku 90 rokov odišiel 
do večnosti pán Ján SLIVKO, spišský 
rodák, čestný člen Divadelného súboru 
Hviezdoslav, ktorý celý svoj život zasvä-
til divadlu. 
Jeho meno mnohým mladším spišsko-
novovešťanom veľa nepovie, ale staršia 
generácia si jeho krátke pôsobenie na 

bývalom mestskom úrade a v Divadelnom súbore Hviezdoslav 
v 50-tich rokoch minulého storočia bude pamätať.
Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte v Bratislave v roku 
1951 pôsobil na bývalom Povereníctve školstva a kultúry, od 
roku 1958 až do roku 1987 bol vedúcim tajomníkom Zväzu 

slovenských dramatických umelcov a v rokoch 1971 až 1976 
aj externým dramaturgom činohry Slovenského národného 
divadla. Ako dôchodca pracoval ako redaktor časopisu Film 
a divadlo. V rámci svojich funkcií patril medzi význačných kon-
cepčných kultúrnych pracovníkov slovenského divadelníctva. 
Svojimi prácami prispieval podstatnou mierou k rozvoju pro-
fesionálneho i ochotníckeho divadla. Prichádzal do úzkeho 
kontaktu so všetkými umelcami vtedajšej silnej režisérskej 
a hereckej generácie.
V divadelnom súbore Hviezdoslav pôsobil v rokoch 1946 - 
1952, kedy bol hercom i režisérom. V dejinách nášho diva-
delného súboru niet vari Pamätnice, od tej prvej k 15. výročiu 
súboru, až po tú - zatiaľ poslednú - k 75. výročiu, aby sa v nich 
nevyskytol jeho, na fakty týkajúcich sa súborového diania, 
bohatý príspevok.

Pre našu ochotnícku činnosť sú zvlášť povzbudzujúce vety 
v jednej z uvedených Pamätníc: „som presvedčený, že ani 
presila inej kultúry neumlčí činnosť ochotníckeho divadla 
a neodradí od umeleckej tvorby ďalšie generácie. Divadlo 
žije a bude žiť, bude zohrávať svoju úlohu v túžbe človeka 
po dôstojnom živote, v zápase o pokrok a naplnenie snov 
budúcich generácií. veď živý kontakt herca s divákom 
v prítmí hľadiska nemôže nahradiť nijaká vtieravá produk-
cia. posolstvo básnika či dramaturga zostane v jeho su-
gestívnom pretlmočení živé, zrozumiteľné a aj pre človeka 
budúcich generácií príťažlivé.“ Za tieto povzbudzujúce slová 
sa môžeme ich autorovi, žiaľ, už iba v duchu, poďakovať.
Bol skromným, múdrym človekom, miloval divadlo a rodný 
Spiš. Zaslúži si našu úctu a poďakovanie. Nezabúdajme naň, 
ani na jeho odkaz! 

Zomrel	divadelník	Ján	Slivko
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POzVánKY, inzercia, OznaMY

15. stretnutie 
PodPorneJ sKuPinY 
doJČiaCiCH MatieK

Pondelok 11. 7. o 10.00 hod.
vašu účasť nahláste sms-kou 
do 8. 7. 2011 na t. č. 0903 740 739. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
pozývame nové a dlhodobo 
dojčiace mamičky.
Poplatok: 2 €

„PiatKový babineC“ 

každý piatok o 17.00 hod. 
pozývame všetky tvorivé žienky, 
aby si s nami vyskúšali novú 
techniku. čaká vás občerstvenie, 
príjemné prostredie a dobrá nálada. 
Zabezpečené je i stráženie detí 
v herni, deti treba nahlásiť dopredu.
1. 7. - servítkovanie

15. 7. - savovanie 
(priniesť si farebné tričko)
22. 7. - šitie
29. 7. - korálkovanie
vašu účasť nahláste najneskôr 
do 12.00 hod. v deň aktivity 
sms-kou na t. č. 0944 250 403 
alebo e-mailom mc.dietka@gmail.com.
Poplatok: 3 €/osoba
(materiál, občerstvenie, lektorka)

„PráZdninovÉ tvorenie“

každú stredu od 17.00 hod. 
tvorivé popoludnie určené pre deti spolu 
s rodičmi.
6. 7. - maľovanie na sklo
13. 7. - šitie
20. 7. - maľovanie na textil
27. 7. - papierové korálky
vašu účasť nahláste najneskôr do 
12.00 hod. v deň aktivity sms-kou na 

t. č. 0944 250 403 alebo e-mailom 
mc.dietka@gmail.com.
Poplatok: 3 €/osoba
(materiál, občerstvenie, lektorka)

PonuKa sluŽieb
detsKá narodeninová 
oslava - sobota, nedeĽa
Objednávky na tel. č.: 0944 250 403; 
poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednania 
animátorských aktivít 
(maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, diskotéka pre deti).

Poradenstvo v doJČenÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková, 
tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

dietKovsKý letný tábor 
Pre deti od 3 roKov
každý deň od 7.00 do 18.00 hod.
počas letných prázdnin.
Dieťa treba nahlásiť minimálne 
deň pred nástupom do 16.00 hod. 
na ľubovoľný počet dní.
Ponúkame individuálny prístup 
a rozvoj detskej zručnosti. 
Deti si každý deň vyrobia niečo nové. 
úroveň výučby tvorivej techniky bude 
prispôsobená veku dieťaťa.
program na každý týždeň bude 
sprístupnený v Herni mC Dietka a na 
www.dietka.sk. 
Poplatok: 9,50 €/deň/dieťa 
v cena je zahrnutá celodenná strava - 
desiata, obed, olovrant, lektorka, materiál 
na dielne, celodenný dozor.
viac informácií: 0944 250 403

ProGraM MatersKÉHo Centra dietKa - člen únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com
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Klub dôchodcov Lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

8. 7. (piatok)
Príprava a ochutnávka múčnych jedál

o 15.00 hod. 

21. 7. (štvrtok)
Zájazd za kultúrou 

Rožňava, Betliar, Krásna hôrka
Prihlásiť sa do 18. 7. v klube. 

Odchod autobusu o 6.30 hod. 
z parkoviska za Domom kultúry.
Účastnícky príspevok - člen 3 €.

29. 7. (piatok)
Príprava a ochutnávka múčnych jedál

o 15.00 hod. 

Zároveň pozývame členov podporiť vystú-
penie speváckej skupiny LIPA počas Spiš-
ského trhu, tiež na promenádne koncerty 
a kultúrne programy v rámci Kultúrneho 
leta pred Redutou organizované MKC.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves

pozýva zástupcov dôchodcovských organizácií 
mesta na STreTnuTie S DÔcHODcaMi 

ParTnerSKÉHO MeSTa niTra, 
ktoré sa bude konať 13. 7. 2011 (streda) 

v rekreačnom zariadení Magura, 
ždiar - Monková dolina.

Odchod autobusom SAD smer Poprad 
o 7.45 hod. s prípojom do ždiaru. 
Náklady si platí každý účastník sám.

0948 036 561
abigosova@krafteurope.com

•	osobné	tréningy	

•	poradenstvo	

	 v	oblasti	výživy	

•	spinning	

•	cvičenie	na	fit		

	 loptách

Mlynská 15, Smižany Viac info na www.sqc.sk
FITNESCENTRUM SS SMIŽANY, kontakt: 053 429 84 14

MoŽNoSť zAkúpENIA 
doplNkoVEj VýŽIVY 
zA SkVElé CENY!

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY 
KURZ VaV

´
d  €o 179

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky

CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:

Využite Z¼AVY TERAZ!

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335  0911 996 639

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 79€  
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovate¾ky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

VaV

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

5. ročník súťaže O najkrajší balkón 
a najkrajšiu predzáhradku.

Súťaž prebieha 
od 20. 6. do 20. 8. 2011.

výhercovia budú odmenení vecnými cenami. 
výsledky súťaže budú uverejnené v ičku 

a vo vývesných skrinkách na Ferčekovciach.
 ing. Ondrej majerník, predseda msv č. 3
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Markušovs

Letná

Letná

Zimná

Zimná

Moravská

Spišská burza starožitností a kuriozít

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

+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

30. 7. 2011
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 Zimná 50, Sp. Nová Ves, tel.: 0911 273 261

• Stop rakovine a ďalším 
civilizačným chorobám

• Pre deti, dospelých aj seniorov 
= pre všetkých

• Na úpravu hladiny cukru 
v krvi a cholesterolu

• Pri a proti únave
• Obsahuje enzými, vitamíny 

a minerály
• Bez pridania vody 

a cukru, nepasterizované
• Ako prevencia pre vaše 

zdravie
• Vhodné pre športovcov

COOP Jednota liptovský Mikuláš, divízia Spišská Nová Ves

ponúka do prenájmu priestory na i. poschodí
OD Jednota Spišská nová Ves, Štefánikovo námestie 6

Kontaktná osoba: 
Ing. Ján Buroci 0905 947 609, t. č.: 052/442 11 31, fax: 053/442 38 92
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NÁJDETE NÁS NA ŠTEFÁNIKOVOM NÁMESTÍ 10
(DOM SLUŽIEB)

OZNAMUJEME CTENÝM ZÁKAZNÍKOM,
 ŽE DŇOM 1. 6. 2011

JE ZNOVUOTVORENÁ
PIZZERIA KARIN.

POZÝVAME VÁS
NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE

PRI KÁVE, ZÁKUSKU
ALEBO PIZZI.
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 1-izb. byt v OV s balkónom, 7. posch., sídl. Mier 
- Štúrovo nábrežie. T.: 0911 535 626

 Prenajmem 1-izb. byt na sídl. Mier s balkónom. K dispo-
zícii ihneď. T.: 0905 209 347

 Predám slnečný 1-izb. byt na sídl. Mier, príp. vymením za 
2-izb. + doplatok taktiež na sídl. Mier, nie RK. Nachádza sa 
na prízemí, v zateplenej bytovke, plastové okná, jadro v pô-
vodnom stave, nová kuchynská linka. Cena - 26 tis. €, do-
hoda možná. T.: 0944 954 995 - volať po 15.00 hod.

 Predám 2-izb. byt v OV, murované jadro, 3. posch., sídl. 
Západ I. T.: 0902 282 049

 Predám 3-izb. byt s balkónom na sídl. Tarča. 
T.: 0907 917 122

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier v pôvodnom stave. 
T.: 0911 363 474

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

 Predám 4-izb. slnečný byt - plastové okná, plávajúce po-
dlahy, vlastné vykurovanie a teplá voda, Za Hornádom 7,  
7. posch. Cena 59 000 €. T.: 0904 115 501

 Vymením 4-izb. byt s balkónom v OV na sídl. Mier v zatep-
lenej bytovke za 2-izb. + doplatok na sídl. Mier al. Západ I. 
V celom byte plastové okná, plávajúce podlahy. Cena doho-
dou. T.: 0908 206 658

 Predám chatku v areáli plážového kúpaliska v Tornali. 
Cena dohodou. T.: 053 454 18 28

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala s kr-
bom, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 2 izby  
(2 + 3) s balkónmi. Cena 35 000 €. T.: 0904 115 501, 
www.bonavita.tym.sk

 Predám chatu na Čingove. Predám japonskú kamennú 
lampu (exteriér). T.: 0907 609 280 - po 19.00 hod.

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou v OV, celoročne 
obývateľná. WC - kúpeľňa, T + S voda, ústredné kúrenie, 
krb, akumulačné pece, vlastná studňa. Príjemné prostredie, 
čistý vzduch. Nutné vidieť! Cena 36 000 €. 
T.: 0903 108 238, 0949 329 299, www.bonavita.tym.sk 

 Ponúkam na prenájom chatku v areáli plážového kúpaliska 
v Tornali pre max. 5 osôb. Chatka po kompletnej rekonštruk-
cii. Cena 20 €/deň/chatka. T.: 0905 522 362

 Prenajmem chatu Pod Tepličkou pre 9 osôb v peknom, 
tichom prostredí. Obývačka, 2 spálne, kuchyňa, veranda, 
teplá a studená voda, WC a sprchovací kút. Vonku - krb, pec, 
altánok, hojdačka. Parkovanie pri chate. T.: 0910 254 250

 Ponúkam ubytovanie v areáli plážového kúpaliska v Tor-
nali. 4-posteľová chatka, samostatná kuchyňa, týždenné in-
tervaly. Cena 100 €/týždeň. T.: 0910 952 913

 Predám neobrobenú záhradu pri MäsoSpiši s výmerou 
380 m2. T.: 0903 979 119

 Predám obrobenú záhradu s rozlohou 380 m2 s drevenou 
chatou v mestskej časti Východ pri židovskom cintoríne. 
Cena dohodou. T.: 0905 663 605

 Predám záhradku s murovanou chatkou v lokalite Červený 
jarok. Cena dohodou. T.: 0915 509 162

 Predám PEUGEOT 206 PLUS červenej farby, najazde-
ných do 2 500 km, úplne nový. T.: 053/446 26 29

 Predám auto zn. SEAT CORDOBA, r. v. 2007, červenej 
farby, najazdených 10 000 km. Cena dohodou. 
T.: 0905 663 605

 Predám podpivničenú garáž na sídl. Mier - Ul. J. Wolkera. 
T.: 0905 265 843 

 Predám veľkú murovanú garáž s el. prípojkou na sídl. Mier 
- J. Wolkera. Cena dohodou. T.: 0905 663 605

 Dám do dlhodobého prenájmu veľkoplošnú garáž 
(18,5 m2) v centre SNV - Ul. J. Hanulu. Garáž je situovaná 
v uzavretom spoločnom dvore s individuálnou príjazdovou 
cestičkou. Iba za účelom garážovania motorového vozidla! 
Cena dohodou. T.: 0944 288 588

 Predám farebný TV na diaľkové ovládanie, zachovalý, 
funkčný, uhlopriečka 51 cm - cena 120 € alebo dohoda. 
Predám funkčnú zachovalú mrazničku zn. CALEX, 60 l  
- cena 80 €. T.: 053/446 78 17

 Predám strešný nosič na autá zn. SEAT. Cena dohodou. 
T.: 0905 663 605

 Predám 4 ks hliníkových diskov Dezent (A6,5x15  
5x100TAL6) a zimné pneumatiky Michelin (195/55R 
15 85T Alpina 3). Vo výbornom stave. Cena dohodou.  
T.: 0905 663 605

 Predám kočiar BAMBINO SPRINTER oranžovo-béžovej 
farby, 3-kombinácia po 2 deťoch v dobrom stave. 
T.: 0908 387 982 

 Predám úplne novú biolampu wellness energie - žlté, 
modré, červené svetlo, stojan, v hliníkovom kufríku. Cena 
210 €. T.: 0904 115 501, www.bonavita.tym.sk

  Práca

 PIZZERIA KARIN prijme do zamestnania vyučeného 
kuchára a vyučenú servírku. 
Informácie na tel. č.: 053/441 48 84, 0904 231 053 

 Sprostredkujem prácu v sieti reštaurácií s rýchlym 
občerstvením v Nemecku. Vyučenie v odbore nie je po-
trebné. Kontakt: 0908 191 051, 
e-mail: mjpraca.de@gmail.com

  rÔzne

 Maťa MOKOŠOVÁ, masérka: Sauna - plaváreň, Za hor-
nádom 13, Sp. N. Ves poskytuje masérske služby počas 
letnej sezóny aj na kúpalisku od 10.00 do 19.00 hod. 
denne na vás čakajú zľavy masáží a rôzne prekvapenia. 
Tešíme sa na vás. T.: 0904 325 343

 dOVOlENKA - Chatka Teplý vrch. Ponúkam ubytova-
nie v súkromnej chatke na Teplom vrchu v areáli Ormet. 
Týždňové pobyty, najteplejšie jazero v SR, pláž, slnenie, 
rybárčenie. Info na t. č.: 0903 738 952. 

 V júni skončila škola, dovolenka volá. upraceme pred 
odchodom alebo hneď po príchode? Záleží to na do-
hode. Okná, koberce či celý byt, v lete sa má predsa 
žiť. PROFESIONÁlNy uPRATOVACí SERVIS a telefónne 
čísla, na ktorých sa dozviete viac: 
444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891.

 AGENTREAl, s. r. o., Spišská Nová Ves, Poprad  
- Bc. Kamil Sendrej - realitný maklér. Ponúkam kom-
pletné realitné služby a poradenstvo pri predaji alebo 
kúpe vašej nehnuteľnosti a širokú ponuku nehnuteľností 
na predaj. Info: www.agentreal.sk, 0908 814 543, 
ksendrej@gmail.com.

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

 Doučujem anglický jazyk žiakov základných a stredných 
škôl. Pripravujem na maturitu. Študujem anglický jazyk 
a mám päťročné skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária Lesňáková

 ChCETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MOdERNIZOVAť? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových 
jadier * keramické obklady a dlažba * plávajúce po-
dlahy * omietky * maliarske práce * voda a elektroinšta-
lácia * autodoprava * vyklápač. Naše služby, vaše ceny.  
T.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 hOdINOVý MANžEl - opravy, údržba, voda, elektro, 
poradím, pomôžem doma aj u vás. T.: 0904 974 481 

 ÚRAdNE OVERENé PREKlAdy - anglický, nemecký, 
španielsky, taliansky jazyk (iné jazyky podľa dohody). 
Mgr. Jarmila Compelová, J. Wolkera 26/13, SNV. 
T.: 0905 264 955

 hĹBKOVé ČISTENIE KOBERCOV, SEdAČIEK aj u vás 
doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny  
* čistenie kobercov * čistenie sedacích súprav * čistenie 
autočalúnení * čistenie matracov. Kvalitnou čistiacou 
technológiou odstránime silné znečistenie, nežiaduci 
zápach, oživíme farby. T.: 0905 426 780

 Zahraničný študent so skúsenosťami doučí anglický jazyk. 
Aj konverzácie, príprava na maturitné skúšky. Cena doho-
dou. Filip Bigoš - 0907 208 201.

 hĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. PRIEMySElNé ČISTENIE - jednorazové čiste-
nie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479

 STAVBylESňÁK - Miloslav lesňák realizuje: stavby 
domov, zatepľovanie, rekonštrukcie, prestavby by-
tových jadier, teplovzdušné kozuby na kľúč, sadro-
kartónové konštrukcie, dodanie a montáž lešteného 
kameňa, podlahy, dlažby, omietky, výmena okien. 
T.: 0949 460 629, e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com

 hOdINOVý MANžEl alebo MulTIFuNKČNý POMOC-
NíK pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vo-
doinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné práce a opravy áut, 
práce v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa 
dohody. Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave ná-
bytku a pod. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 VIETE, KTORé SlužBy SÚ NAJlEPŠIE? SlužBy PRE 
dOMÁCNOSť. Čistenie kobercov - dovoz a odvoz do 
24 hod. zadarmo. Poskytujeme: * čistenie a prevencia 
pomníkov pred ďalším znečistením * upratovacie, sťa-
hovacie, záhradnícke služby * doprava a preprava osôb 
a tovaru mikrobusom * likvidácia drevokazného hmyzu, 
húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovlnným 
spôsobom - najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušova-
nia. Viac info: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Kata-
lóg firiem. T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 hOBBy KREATíV, Zimná 65, SNV (vedľa Orange) po-
zýva deti (6 - 15 r.) 16. 7. od 9.00 do 12.30 hod. na letné 
tvorivé dielne - cena 10 €. Odnesiete si 3d obrázok, 
šperk, úložnú krabičku, vyzdobené tričko alebo tenisky 
+ malý darček. Bližšie info: www.hobby-kreativ.sk, pri-
hlášky - t. č: 0918 994 867 - Nováková.

 Pozývame vás na TVORIVé KuRZy * mozaikova-
nie - 20. 7. o 17.00 hod., cena 6 € * pletenie z papiera 
(2 spôsoby) - 26. 7. o 17.00 hod., cena 5 € * gélové 
sviečky - 28. 7. o 17.00 hod., cena 6 € v predajni hOBBy  
KREATíV, Zimná 65, SNV (vedľa Orange). 
Bližšie info: www.hobby-kreativ.sk, 
prihlášky - t. č: 0918 994 867 alebo 
e-mailom: hobbykreativ@zoznam.sk.

 VýROBA KľÚČOV, BRÚSENIE & ZÁhRAdKÁR po-
núka výrobu kľúčov, autokľúčov, zjednotenie vložiek 
a visiacich zámkov na 1 kľúč, brúsenie nožov, nož-
níc, šájb... postreky, hnojivá, zemina, fólie, kvetináče, 
sudy... Výhodné zľavy na zľavovú kartu Rabat Plus, 
budete spokojní. letná 46 (vedľa T-Com), Zimná 59  
(poniže Od Spišan). T.: 0907 259 489

 ľudOVÁ hudBA každý piatok v júli a auguste na te-
rase hOTElA ČINGOV od 17.00 do 21.00 hod. Vstup 
zdarma. Pre hladných možnosť ochutnať grilované špe-
ciality. Jedzte koľko vládzete, len za 9,90 €. 
T.: 0905 272 551

DrOBná inzercia, inzercia

Pri hasièskej zbrojnici sídl. TARÈA

p n e u s e r v i s
prevádzka:

Róbert NIGA

e-mail: robonigarage@gmail.com


  Montáž tažných zariadení
   Diagnostika
  Autodiely
Výmena èelných skiel


Ponúkame:
všetky druhy opráv mot.  vozidiel
príprava a absolvovanie EK a STK
predaj autosúèiastok
dovoz áut a motocyklov, výhradne
 z Nemecka a Belgicka
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SPIŠSKÝ

AUTOSALÓNAUTOSALÓN

15. - 17. júl 201115. - 17. júl 2011
www.ocmadaras.sk

AUTOBURZAAUTOBURZA

kancelársky nábytok

vstavané skrine

stoličky

sedacie súpravy

sklenené dvere

Inteligentné riešenia interiérov

postele

ortopedické madrace

podlahoviny

dvere a zárubne

kuchyne na mieru

kúpeľňové komplety

www.eliseinterier.sk, eliseinterier@gmail.com
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UVÁDZACIE ZĽAVY
3D PROJEKCIA ZDARMA

NOVOOTVORENÉ ŠTÚDIO

inzercia



*Uvedená výbava je na želanie. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované 
za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná od 1. 5. 2011 do 30. 6. 2011. Pre bližšie informácie ohľadom dostupnosti jazykových verzií a územného pokrytia Nissan 
Connect prosím navštívte našich dealerov alebo www.nissan.sk. Kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, emisie CO2: 134–175 g/km.

OD 15 100 €

•  Inteligentný pohon všetkých kolies
• Nový motor 1,6 l (190 k) s turbodúchadlom 
• Štartovacie tlačidlo
• 3 jazdné režimy (normálny, športový, eko)
• Navigačný systém Nissan Connect
• Zadná parkovacia kamera
• 17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin

Dostupný aj s nasledujúcou výbavou:*

NOVÝ NISSAN JUKE
MESTUODOLNÝ. PLNÝ ENERGIE.

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

AUTOSALÓN NIS

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Octavia Tour a Roomster:  4,2 – 7,1 l/100 km, 109 – 166 g/km. Ilustračné foto.www.skoda-auto.sk

Život je neustála zmena. Niekto hľadá dobrodružstvo, iný túži po romantike. Nech už hľadáte akúkoľvek zmenu, u nás vám 
teraz vymeníme vaše auto za nové vozidlo ŠKODA Fabia, Roomster alebo Octavia Tour a získate bonus až 1 000 eur. 
Viac informácií získate u autorizovaných predajcov značky ŠKODA.

Život je zmena
Vymeňte svoje vozidlo za nové
vozidlo ŠKODA s bonusom 1 000 €.

Predaj Škoda: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

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


