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ČaČIna ZVIdIteĽnIla slOVenskO

Z ďalších vystúpení mal najvyššiu sledovanosť otvá-
rací ceremoniál Šanghajského turistického festivalu, 
ktorý v uliciach najväčšieho čínskeho mesta naživo 
sledovalo 400-tisíc ľudí a pri televíznych obrazovkách 
až neuveriteľných 200 miliónov divákov! Mnohí z nich 
ešte donedávna Slovensko nepoznali, vďaka tempera-
mentnému východoslovenskému folklóru už dnes pre 
nich nie sme neznámou krajinou. Ocenili to i naši dip-
lomati, ktorí pripravujú podmienky našej spolupráce 
s touto ekonomickou veľmocou.
Čačinárov potešilo vyhodnotenie nášho súboru v pr-
vej trojici z tridsiatich prezentovaných skupín, no tiež 

spontánny záujem a prejavy sympatií obyvateľov mesta 
mrakodrapov. Čačina v jubilejnom 40. roku svojej exis-
tencie výrazne zviditeľnila nielen náš región, ale pre-
dovšetkým Slovenskú republiku. „nie je dôležité, aký 
veľký je národ, ale aké srdce v ňom bije,“ povedal 
pri vyhodnocovaní festivalu predseda organizačného 
výboru na našu adresu.
Cesta Čačiny  do Číny  sa  uskutočnila  na  pozvanie 
mesta Šanghaj a vďaka podpore viacerých subjektov, 
bez nároku na náš mestský rozpočet. Fotografie si mô-
žete pozrieť na stránke mesta v sekcii Aktuálne slovom 
i obrazom.   red.

Famózny úspech dosiahol náš folklórny súbor Čačina v ďalekom čínskom meste Šan-
ghaj. Už úvodná prezentácia v rámci týždenného programu na slávnostnej recepcii ge-
nerálneho konzula SR Pavla Sýkorčina ohúrila diplomatov a čínskych hostí – Čačina 
brilantne zahrala nielen slovenskú, ale aj čínsku hymnu! 

nie je dôležité, aký veľký je národ

posledná fotografia pred návratom domov z historického centra šanghaja. Foto:  Jia hua Wang

Jednou z dominánt mesta je i 468 m 
vysoká veža, ktorá je treťou najvyššou 
televíznou vežou na svete.
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Mesiac október bol v decembri roku 1990 vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac 
úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. 
Práve tento mesiac nám pripomína, aby sme si uctili našich 
seniorov. V nasledujúcich riadkoch sme sa rozhodli priblížiť 
vám činnosť jednotlivých klubov dôchodcov pôsobiacich 
v našom meste.

Klub dôchodcov v Novoveskej Hute
Založený bol v októbri 1998, kedy sa na podnet mestského 
úradu zišlo 15 starších členov. Do vedenia klubu bol vtedy 
navrhnutý Štefan Ringoš, ktorý si zaspomínal na začiatky 
klubu: „činnosť nášho klubu sme začali tak, že sme po-
zývali členov na posedenie, kde sme im pripravovali malé 
občerstvenie s hudbou. keďže ostatní občania videli, ako 
sa vieme zabaviť, členov stále pribúdalo a po necelých 
piatich mesiacoch nás bolo už 41.“ V súčasnosti má klub 
53 členov. Spolu realizujú počas roka rôzne aktivity. „star-
nutie by sme mali vnímať predovšetkým ako boží dar, ktorý 
môže byť radostne využitý. staroba nie je koniec života, ale 
úsvit múdrosti. nepriateľom staroby je nečinnosť, a preto 
chceme a aj musíme v aktívnej činnosti pokračovať,“ uvie-
dol v tejto súvislosti Š. Ringoš.
Členovia  klubu  sa  zúčastňujú  rôznych  akcií  organi-
zovaných  mestským  úradom,  kultúrnych  podujatí,  
navštevujú múzeá, chodia do prírody, zbierajú liečivé rast-
liny. Okrem toho tiež každý rok organizujú zájazdy (Rajecká 
Lesná, jaskyne, Krásna Hôrka, Betliar, Zádielska dolina, Vy-
soké Tatry, Poľsko, atď.), posedenia pri guláši, deň otvore-
ných dverí, Katarínsku zábavu, Silvester a ďalšie akcie. 

Klub dôchodcov na Levočskej ulici
Činnosť klubu je v tomto roku v znamení Európskeho roka 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Prostred-
níctvom Spišského osvetového strediska sa koncom minu-
lého roka zapojili do projektu Akční spišskí seniori. Klub tiež 
využíva všetky dostupné akcie na spestrenie svojej činnosti 
cez kultúrno-osvetové zariadenia.
V  súčasnosti  má  115  členov,  ktorých  zapája  do  aktívnej 
práce formou záujmovej činnosti, ale aj správnym využíva-
ním voľného času. „samospráva klubu dôchodcov vyna-
kladá značné úsilie, aby naša každodenná činnosť bola 
pestrá a stali sme sa ozajstným centrom na uspokojova-
nie záujmov a záľub našich členov,“ informovala Ing. Eva 
Brezovská.
Pri klube pracuje spevácka skupina Rozmarín, ktorá má v sú-
časnosti 12 členov a svojím spevom a hudbou spríjemňuje 

každé  ich podujatie. Maximálnu pozornosť venujú svojmu 
zdraviu a stálej prevencii, k čomu organizujú štvrťročné pod-
ujatia. Na krúžku vyšívania sa naučili techniku macramé, rea-
lizujú výstavky ručných prác, vymieňajú si recepty zo zdravej 
kuchyne a pečenia dobrôt. Pravidelne organizujú vychádzky 
do prírody spojené so zberom liečivých rastlín (v klube podá-
vajú zásadne bylinkové čaje). 

Už v minulom roku začali s pravidelnými hudobnými pose-
deniami, ako napr. fašiangovým, pri príležitosti MDŽ, Jánov-
ským, Michalským, Katarínskym. 
Vyvrcholením sú vianočné podujatia s varením vianočnej ka-
pustnice, kde si spoločne s členmi speváckej skupiny spie-
vajú vianočné koledy.
V  klube  privítajú  každého  nového  záujemcu.  „ak máte 
chvíľu čas a chcete byť súčasťou kolektívu, príďte nás 
navštíviť. radi vás oboznámime s našou činnosťou, po-
slaním a určite si tu nájdete nejakú nenaplnenú túžbu, 
ktorú vám pomôžeme zrealizovať. náš rámcový plán 
smerom k členskej základni ostáva otvorený a o organi-
zovaných akciách informujeme prostredníctvom oznamu 
na vývesnej tabuli v klube dôchodcov. určite príďte 
a verím, že sa stanete našou súčasťou,“ dodala na záver  
Ing. E. Brezovská.

Klub dôchodcov Lipa na Ulici J. fabiniho
Klub vznikol v roku 1985 a v súčasnosti má 155 členov. Jeho 
činnosť je veľmi pestrá. 
Klub pre svojich členov pripravuje počas roka rôzne akti-
vity. Jednou z nich sú fašiangy, maškarný ples, Valentínske 
posedenie, oslavy MDŽ, Jozefovský turnaj v hode šípkami 
na terč, súťaž o najlepší vtip. Členovia klubu sa tiež zúčast-
ňujú na rôznych kultúrnych akciách v Redute. „na podujatí 
Veľká noc prichodzi a čaro Vianoc máme dokonca svoje 
miesto na výstave ručných prác našich členiek. Je to pre 
nás veľmi obohacujúce podujatie,“ skonštatovala vedúca 

klubu Júlia Maniaková.
Okrem toho pravidelne chodia do prírody (Vysoké Tatry, Starý 
Smokovec, Tatranská Lomnica, Gánovce, Sans Souci) a na-
vštevujú sociálne zariadenie v Hodkovciach a tunajší domov 
dôchodcov. Pre jubilujúcich dôchodcov v klube usporadú-
vajú slávnostné posedenia. Raz ročne zvyknú pre všetkých 
členov variť guláš a neskôr kapustnicu na Mikulášskom pose-
dení. Pri klube je založená spevácka skupina Lipa, ktorá klub 
dôstojne reprezentuje už 14 rokov. „Zaviedli sme aj nové 
činnosti - varenie a ochutnávky múčnych jedál a výmenu 
receptov. Veľmi sa nám to osvedčilo, o čom svedčí aj veľký 
záujem,“ doplnila J. Maniaková.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska na Levočskej ulici
Počas roka organizuje pre seniorov rôzne aktivity na posilne-
nie telesnej a duševnej zdatnosti. K spoločenským aktivitám 
patria posedenia s hudbou pri príležitosti Dňa matiek a v Me-
siaci úcty k starším, rovnako tiež návštevy divadelných pred-
stavení v Sp. Novej Vsi, ale aj v Prešove a v Košiciach. Seniori, 
ktorí majú záujem sami tvoriť, navštevovali Tvorivé písanie pod 
vedením PaedDr. Štefana Šimka, ďalej aktivity organizované 
GUS, Maticou Slovenska a Spišskou knižnicou.
K udržiavaniu kondície im pomáhajú turistické vychádzky do 
okolia mesta. Dlhšie vychádzky absolvovali napr. do Monko-
vej doliny vo Vysokých Tatrách, kde sa stretli s dôchodcami 
z družobného mesta Nitra. Prostredníctvom autobusových 
zájazdov sa boli pozrieť aj v iných kútoch Slovenska, napr. 
v Martine a Prešove.
Po skončení trojročného volebného obdobia bola na výroč-
nej členskej schôdzi za predsedníčku organizácie zvolená 
Marta Ivanovová.

Klub dôchodcov Komenský na Levočskej ulici
Vznikol v roku 2006 a v súčasnosti má 27 členov. Počas roka 
organizuje rôzne aktivity. „pri výročiach spisovateľov sme si 
pripomenuli ich životopis a ich tvorbu prečítaním krátkych 
článkov. Deň učiteľov si pripomíname slávnostným pose-
dením s účasťou poslanca a člena školstva,“ informovala 
Margita Jezerčáková.
V októbri pripravujú posedenie v klube dôchodcov. „program 
nám pripravia deti z materskej školy na slovenskej ulici, to 
isté máme aj na Deň matiek. pripomíname si aj výročie 
našich členov blahoželaním,“ uviedla ďalej M. Jezerčáková. 
Okrem uvedených aktivít sa v klube stretávajú pravidelne raz 
do mesiaca počas školského roka.
  edita sýkorová, ilustr. foto: m. dibák

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 
1. október za „Medzinárodný deň starších ľudí“. V roku 
2012 si pripomíname tento deň už 22. rok. Pri tejto príle-
žitosti pozývame seniorov na „Deň otvorených dverí“, 
ktorý sa bude konať 1. októbra 2012 (pondelok) na 
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so síd-
lom v Spišskej Novej Vsi, Ul. A. Mickiewicza 6 (budova 
bývalej polikliniky), na oddelení podpory zdravia (1. po-
schodie).

V rámci tohto dňa budú pracovníci oddelenia v čase od 
8.30 do 11.30 hod. poskytovať seniorom bezplatné me-
ranie tlaku krvi, meranie antropometrických ukazovateľov, 
stanovenie BMI a WHR indexu, meranie percenta teles-
ného tuku, hladiny oxidu uhoľnatého, základných spiro-
metrických ukazovateľov a zároveň poskytovať odborné 
poradenstvo k rizikovým faktorom životného štýlu.
V uvedenom čase budú záujemcom k dispozícii aj pred-
nášky formou prezentácií a besedy k témam zdravý ži-

votný štýl, zdravé starnutie, zdravá výživa a pitný režim, 
pohybová aktivita, osteoporóza, pamäť... 
Od 14.00 hod. sa v telocvični na oddelení podpory zdra-
via budú demonštrovať účastníkom vhodné cviky so za-
meraním na prevenciu osteoporózy, posilňovanie svalov 
panvového dna,  správne dýchanie a držanie  tela  (po-
trebné je doniesť si veci na cvičenie).
Tešíme sa na vašu účasť.

mudr. peter mišenda

Fórum pre pomoc starším – národná sieť so sídlom v Prievi-
dzi už po siedmy rok organizuje významnú celoslovenskú ak-
ciu – oceňovanie starších ľudí, ktorí môžu byť príkladom pre 
nás všetkých, pre mladú generáciu ich postojom k životu, 
nezištnou pomocou iným, obetavosťou, a to napriek často 
podlomenému zdraviu či pokročilému veku. 
Cieľom organizácie  je zmeniť postoj spoločnosti k  týmto 
ľuďom, ktorých často berie skôr ako príťaž, ako nepotreb-
ných. 

Tento rok sa táto jedinečná akcia bude niesť v duchu Európ-
skeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generá-
ciami, nakoľko rok 2012 je venovaný práve tejto myšlienke. 
„tak ako po minulé roky opäť predstavíme výnimočných 
a krásnych starších ľudí, ich schopnosti, múdrosť, skúse-
nosti, zručnosti. predstavíme tých starších, ktorí sa do-
kážu napriek veku, často podlomenému zdraviu obetovať 
pre iných, poskytnúť im nezištnú pomoc, dokážu pomôcť 
svojmu okoliu, mestu, sú prínosom pre spoločnosť, ro-

dinu, svoje okolie,“ informovala prezidentka Fóra pre pomoc 
starším Ľubica Gálisová.
Určite  mnoho  takýchto  ľudí  žije  aj  vo  vašom  okolí. 
Preto  ak  poznáte  niekoho  výnimočného,  pošlite ná-
vrh na jeho ocenenie  na  Fórum  pre  pomoc  star-
ším  –  národná  sieť,  Záhradnícka  24,  Prievidza,  poštou 
alebo  aj  e-mailom  na  adresu  forumlubica@gmail.com  
najneskôr do 15. 11. 2012. Bližšie informácie nájdete na 
www.forumseniorov.sk.  eda

MESIAc úcTy K STARŠíM

MEDzINÁRODNý DEň STARŠích ĽUDí

SENIOR ROKA
Už 7. ročník oceňovania starších ľudí za ich prínos pre spoločnosť, rodinu, obec či mesto alebo vlastné okolie pod názvom Senior roka 
sa uskutoční 10. 12. 2012 v zlatej sále Bojnického zámku. 
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Vozový park mestskej hromadnej dopravy sa tak v na-
šom meste rozšíril o autobusy značky SOR NB12 City 
a NB18 City.  „Ide o ďalšie nové a najmodernejšie  
autobusy, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekologické 
a bezpečnostné normy. Jeden z nich je veľkokapa-
citný v prevedení 18,7 metra a kapacitou až 140 osôb. 
Druhý je klasický dvanásťmetrový s kapacitou okolo 
100 osôb,“ spresnil Ing. Ľ. Gerši.
Uvedené  autobusy  boli  do  prevádzky  zaradené  už 
v pondelok 3. septembra. Jazdia prevažne na linkách 
2, 3, 4, 8 a 9. „Veľkokapacitný autobus, bude cho-
diť na sídlisko Západ. Je to v podstate výmena za 
osemnásťmetrový 20-ročný autobus. menší autobus 
bude zaradený do určitého obehu liniek. budeme 

ho môcť vidieť na rôznych linkách,“ informoval ďalej 
Ing. Ľ. Gerši.
Vozový park bol v Spišskej Novej Vsi výrazne obnovený 
v roku 2008, kedy do mestskej hromadnej dopravy pri-
budlo 10 nových autobusov. Oproti  tým vtedajším sú 
u týchto už nižšie emisie a z hľadiska motora sú posunuté 
na vyššiu úroveň. „V prvom rade dizajn aj kvalita týchto 
autobusov sú na inej úrovni. samozrejme, keď vymie-
ňame 20-ročné autobusy za úplne nové, tak ten pred-
poklad porúch a vypadávania spojov je nižší a kvalita 
vykonávania dopravy je výrazne vyššia. pevne verím, 
že tento krok výrazne skvalitní dopravu občanov tohto 
mesta,“ dodal na záver Ing. Ľ. Gerši.

edita sýkorová, foto: autorka

Zámerom projektu bolo zníženie počtu dopravných nehôd, 
ktorými sú ohrozené najmä maloleté deti, dôchodcovia, 
ako aj občania so zdravotným postihnutím. Mesto na jeho 
realizáciu získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo 
výške 17 541 €.
Prostredníctvom  výchovno-vzdelávacích  aktivít  došlo 
k zlepšeniu vedomostí v oblasti dopravnej výchovy, zdra-
votnej prípravy a zručnosti bezpečného správania sa ne-
motorizovaných aktérov cestnej premávky. Vzdelávaných 
bolo 100 dôchodcov a 719 detí zo základných a mater-
ských škôl mesta. „plánovaný počet 500 vzdelaných detí 
sme presiahli o 219. Vzdelávanie bude pokračovať do 
októbra, kedy bude ukončené organizovaním súťaží,“ in-
formovala v tejto súvislosti Ing. Júlia Jančurová z referátu 
rozvoja mesta mestského úradu.
zmodernizovalo sa školiace stredisko detského do-
pravného ihriska. Zabezpečené boli:
-  vzdelávacie pomôcky - 3 ks závesné tabule na tému do-
pravnej výchovy (v hodnote 300 €);

-  interiérové vybavenie - 30 ks školských stoličiek, 15 ks 
školských lavíc, keramická tabuľa (v hodnote 1 815 €);

-  technika  –  notebook,  laserová  tlačiareň  s  príslušen-
stvom.

V detskom dopravnom ihrisku pribudlo 5 ks kolobe-
žiek, 5 ks detských šľapacích motokár, 5 ks detských bi-
cyklov pre škôlkarov a 15 ks ochranných prílb v celkovej 
hodnote 1 980 €.
O správnom použití finančných prostriedkov svedčí naras-

tajúci záujem verejnosti o návštevu tohto ihriska. Aj tento 
rok bolo počas letných mesiacov k dispozícii pre verejnosť 
bezplatne od pondelka do piatku. Otvorené bolo dlhšie 
ako vlani, a to od 9.00 do 17.00 hod. V júli ho navštívilo 
348 účastníkov a v auguste 389. Od začiatku školského 
roka v ňom prebieha teoretická a praktická časť. „na mater-
ské škôlky a základné školy bol rozoslaný časový rozpis 
činnosti v mesiacoch september a október,“ informoval 
riaditeľ CVČ Mgr. Titus Benko.
Pre posilnenie výkonu mestskej polície v oblasti pre-
vencie dopravných nehôd a kontroly pohybu účastníkov 
cestnej premávky boli zakúpené 2 ks svetelnej zvukovej 
signalizácie (majákov) v celkovej hodnote 700 €. Pre deti 
bolo zabezpečených 2 000 ks ochranných reflexných pá-
sok a 20 ks reflexných viest.
Mesto Spišská Nová Ves v druhej polovici augusta pristú-
pilo k vytvoreniu bezpečných školských zón prostred-
níctvom revitalizácie vodorovného a zvislého dopravného 
značenia. „V spolupráci s kpt. Ing. martinom lukáčom 
z okresného dopravného inšpektorátu v spišskej novej 
Vsi boli vybrané najvhodnejšie lokality pri základných 
školách pre tieto úpravy,“ vysvetlil Ing. Milan Mucha z od-
delenia výstavby a dopravy mestského úradu.
Na 6-tich priechodoch pri základných školách bol zreali-
zovaný nástrek reflexnej červenej farby s celkovými ná-
kladmi 1 384,14 €. Ďalej bolo osadených 16 dopravných 
značení A 15 (Deti) s reflexným povrchom. Uvedené 
vodorovné a zvislé dopravné značenie bolo zrealizované 

pri ZŠ Nejedlého, ZŠ Komenského, ZŠ Nad Medzou, ZŠ 
Levočská, ZŠ  Ing. Kožucha a ZŠ Lipová. „nakoľko Zá-
kladná škola na Hutníckej ulici je situovaná v obytnej 
zóne, podľa zákona o cestnej premávke tu nebolo po-
trebné vykonať nástrek priechodov pre chodcov,“ dodal 
Ing. M. Mucha.
Ďalšie 4 ks dopravného značenia A15 (Deti) bolo umiestne-
ných aj na mestských komunikáciách pri ďalších frekvento-
vaných priechodov pre chodcov.

edita sýkorová, foto: Ing. miroslav dibák

Špeciálne „jubileum“ pripadlo na produkt NT. Tento 
veľký komerčný kompresor sa vyrába jedine na Slo-
vensku. „pri jeho návrhu a vývoji, vrátane dizajnu 
a testovania, stáli z veľkej časti inžinieri z nášho zá-
vodu,“ približuje generálny riaditeľ Embraco Slovakia 
Norbert Brath.
Doposiaľ sa vyrobilo vyše 900-tisíc kusov NT. „pro-
dukt sme vyvinuli z vlastnej iniciatívy, aby sme boli 
pripravení na budúce regulácie v oblasti energe-
tickej spotreby komerčných kompresorov,“ dodáva 
N. Brath. Európska komisia totiž už asi tri roky pripra-
vuje súvisiacu novú legislatívu. „nový nt je úspornejší, 
tichší a ušetrí asi 20 % energie oproti bežným kon-

kurentom vo svojej triede,” konkretizuje generálny 
riaditeľ. Kompresor sa používa v chladiacich boxoch, 
klimatizačných jednotkách či výrobníkoch zmrzliny.
Spoločnosť Embraco v súčasnosti kontroluje okolo 
23 - 24 % celosvetového trhu s chladiacimi kompre-
sormi. Vzhľadom na geografické rozmiestnenie svojich 
závodov po celom svete sa doteraz dobre vyrovnáva 
s turbulenciami na trhu. Embraco Slovakia aktuálne 
dáva prácu takmer 2 500 ľuďom, globálne zamestnáva 
Embraco v Brazílii, Číne, na Slovensku, v Taliansku, 
Mexiku a USA vyše 12 000 pracovníkov.

anton Oberhauser, communication house
foto: edita sýkorová

VOzOVý PARK MhD ROzŠíRENý

PROJEKT zEBRA

OSlÁVENEc z EMBRAcA – KOMPRESOR NT

V sobotu 1. septembra odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti eurobus, a. s., Košice, Ing. Ľubomír Gerši predstaviteľom mesta Spiš-
ská Nová Ves dva nové autobusy.

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s mestskou políciou rozbehlo 15. mája 2012 projekt zEBRA – zodpovedne eliminujeme bezpeč-
nostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste. V rámci neho bolo vzdelávaných 100 dôchodcov a 719 detí. zmodernizovalo 
sa školiace stredisko detského dopravného ihriska, v ktorom pribudlo zariadenie v hodnote 1 980 €. Pre posilnenie výkonu mestskej 
polície boli zakúpené majáky. Vytvorené boli bezpečné školské zóny. Na priechodoch pre chodcov pribudli nástreky reflexnej červenej 
farby. Osadených bolo 16 dopravných značení A15 (Deti) s reflexným povrchom.

V noci na stredu 22. augusta vyrobili v závode Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi jubilejný 40-miliónty chladiarenský kompresor 
od začiatku produkcie na jar 1998. Uložené vedľa seba by toto celkové množstvo meralo okolo 8 000 kilometrov, čo je približne vzdia-
lenosť zo Spišskej Novej Vsi vzdušnou čiarou do New yorku alebo Johannesburgu v Juhoafrickej republike. 

zO 40 MIlIóNOV KOMPRESOROV By POSTAVIlI MOST DO NEw yORKU
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OZ činnosti pZ Sr v SNV
Doposiaľ  neznámy  páchateľ  v  období  od  17.  do 
18. 8. 2012 ukradol z garáže pri Židovskom cintoríne 
4-stupňovú zváračku, excentrickú pneumatickú brúsku 
a 2 ks striekacích pneumatických pištolí. Pre poškode-
ného krádežou spôsobil škodu vo výške 870 € a po-
škodením zariadenia 30 €. Uvedený prípad  vyšetrujú 
policajti OO PZ SNV ako prečin krádeže.

14.  8.  2012  Marcel  D.  zo  SNV  neoprávnene  vnikol 
na  pozemok  chaty  vo  Ferčekovciach,  odcudzil  sadu 
vidlicových  a  prstencových  kľúčov,  kliešte,  3  pilníky 
a 2 dláta. Poškodenému M. Č. zo SNV spôsobil ško-
du  vo  výške  120  €.  Voči  Marcelovi  D.  príslušník  PZ 
SR zniesol obvinenie za prečin porušovanie domovej 
slobody.

21.  8.  2012  vyšetrovateľom  OKP  OR  PZ  SNV  boli 
obvinení Kamil K.  zo SNV a ml.  Ján Š.  zo SNV, ktorí 
21. 8. 2012 na Ul. A. Mickiewicza Jurajovi T. zo Smi-
žian odcudzili peňaženku, v ktorej sa nachádzali osob-
né doklady a finančná hotovosť vo výške cca 52 €. 
Maroš  K.  zo  SNV  oznámil,  že  v  dobe  od  20.  do 
21.  8.  2012 mu  na Kolárskej  ul.  na  parkovisku  pred 
obytným  domov  neznámy  páchateľ  poškodil  osobné 
motorové  vozidlo  zn.  Hyundai  Grandeur.  Neznámym 
predmetom  mu  spôsobil  škrabance  na  všetkých 
dverách  a  blatníkoch,  čím  spôsobil  škodu  vo  výške 
1 500 €. Vec realizuje OO PZ SNV ako prečin poško-
dzovanie cudzej veci.

24. 8. 2012 z trestného činu šírenie poplašnej správy 
bol vyšetrovateľom OVK OR PZ SNV obvinený Jakub 
N.  zo  Smižian,  ktorý  24.  8.  2012  opakovane  telefo-
noval  zo svojho mobilného  telefónu na  tiesňovú  linku 
112. Uviedol,  že na elektrickú  stanicu 400 V/110 kV 
pri Smižanoch umiestnil bombu, ktorá keď vybuchne, 
bude mať veľký dopad na ľudské životy. Taktiež uvie-
dol, že  je v  lese a má so sebou rukojemníčku, ktorú, 
ak  polícia  bombu  nenájde,  zabije  a  rozporciovanú 
prinesie  k  dverám polície,  pričom  vedel,  že  uvedené 
informácie  sú  nepravdivé.  Pyrotechnická  prehliadka 
vykonaná v elektrickej stanici v obci Smižany s nega-
tívnym výsledkom.

26. 8. 2012 na  št.  ceste  II/536 na 17  km  v  smere 
Markušovce  –  Sp.  Nová  Ves  bol  zastavený  a  kon-
trolovaný  hliadkou  OO  PZ  Markušovce  Marek  D. 
z Rudnian,  ktorý  riadil  osobné motorové  vozidlo  zn. 
Škoda  Felícia.  Vyšetrením  mu  bola  nameraná  hod-
nota 1,20 mg/l alkoholu  v dychu a opakovaným vy-
šetrením o 2 hod. neskôr mu bola nameraná hodnota 
0,87 mg/l alkoholu v dychu. Vec realizuje ODI SDN, 
OR PZ SNV. Menovanému bola obmedzená osobná 
sloboda a bol umiestnený do cely predbežného za-
držania OR PZ SNV. Poverený príslušník ODI OR PZ 
SNV Mareka D. obvinil z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.

Doposiaľ neznámy páchateľ 5. 9. 2012 na Ul. Fabiniho 
prekonal oplotenie rodinného domu, následne vyliezol 
na  otvorené  okno  kuchyne  vo  výške  230  cm,  vnikol 
dnu a tam zo stoličky vzal kabelku, v ktorej boli dokla-
dy, rôzne lieky, fin. hotovosť 10 €. Pre Annu B. spôsobil 
škodu cca 20 €. Vec vyšetrujú policajti OO PZ SNV ako 
prečin porušovanie domovej slobody. 

Z činnosti Msp v SNV
Na  základe  telefonického  oznamu  bola  16.  8.  2012 
o 21.25 hod. vyslaná hliadka MsP do pohostinstva na 
Sídl. Mier, kde dochádzalo k fyzickému napádaniu me-
dzi hosťami. Na mieste hliadka zistila, že poškodeného 
Ivana H. zo SNV fyzicky napadol muž, ktorý mu spô-
sobil  poranenie  tvárovej  časti  hlavy  a  aj  po  príchode 
hliadky  sa  správal  agresívne.  Jednalo  sa  o  Stanisla-
va K.  zo SNV. Nakoľko  vzniklo  podozrenie,  že  došlo 
k trestnému činu výtržníctva, boli na miesto privolané 
aj  hliadky PZ SR,  ktoré ďalej  vo  veci  konali.  V  rámci 
spolupráce  hliadka  MsP  previezla  poškodeného  na 
odborné lekárske ošetrenie do NsP v SNV a následne 
OO PZ SR v SNV.

Na  základe  oznámenia  našla  hliadka  28.  8.  2012 
o 20.10 hod. na Tr. 1 mája dezorientovanú prestarnutú 

Výstavba VSE Arény prebiehala počas letných prázdnin 
v mesiacoch  júl  a  august. Výsledkom  je hracia plocha 
s rozmermi 56 x 26 metrov a profesionálnymi mantinelmi 
s ochrannými sklami. Primárne bude slúžiť projektu Škol-
ská hokejbalová a hokejová liga pre základné školy v meste 
Spišská Nová Ves. Investorom je Inštitút hokejových štú-
dií, ktorý štadión postavil zo sponzorských prostriedkov. 
„projekt vo svojej podstate ponúka deťom a mládeži al-
ternatívu trávenia voľného času voči internetu, obezite 
alebo detskej kriminalite. Vracia šport na ulicu, teda 
tam, kam prirodzene patrí. ponúkame deťom možnosť 
tráviť svoj voľný čas po vyučovaní na športovisku. V pr-
vej fáze sa budeme orientovať na masovosť nášho 
snaženia. až neskôr budeme z týchto detí vyberať naj-
lepších a následne aj podporovať v športovom raste, 
a to kompletnou materiálnou a finančnou podporou. 
Cítime celospoločenskú objednávku pre mimoškolské 
aktivity detí a mládeže a práve spišská nová Ves by sa 
mohla stať v tomto smere vzorom aj pre ostatné mestá, 
resp. regióny,“ uviedol v tejto súvislosti štatutár Inštitútu 
hokejových štúdií Peter Žifčák. Na výstavbe štadióna sa 
podieľali partneri Východoslovenská energetika, Holcim, 
Embraco,  IGLASS, BetónSpiš a ďalšie  firmy. Mesto sa 
podieľalo financovaním vo výške 12 530 € (z celkoveho 
rozpočtu 178 000 €).
Novovybudovaný štadión prišli svojou prítomnosťou podpo-
riť aj známi slovenskí hokejisti. „mám radosť z otvorenia 
každého nového štadióna. Ide nám hlavne o to, aby malé 
deti nesedeli doma, ale športovali. Hokej predstavuje 
krásnu hru a super aktivitu,“ povedal Marián hossa.
Spolu s ním prišiel aj Michal handzuš,  ktorý oceňuje 
snahu  IHŠ,  keďže  spoločne  s  Richardom  Zedníkom, 
Petrom Budajom, Tomášom Surovým a Vladimírom Or-

szághom otvorili  v  roku 2008 podobný štadión vo svo-
jej bývalej základnej škole. Ako sa mu po štyroch rokoch 
prevádzky darí? „Štadión funguje, deti tam chodia po-
čas školy i po škole,“ referuje útočník San José Sharks. 
„mohlo by to byť ale ešte lepšie. Ideálne by to bolo, ak 
by vznikla i nejaká školská liga. tu v spišskej novej Vsi 
o tom vážne uvažujú a podľa mňa by to bola skvelá vec. 
bolo by fantastické postaviť ešte zopár takých štadió-
nikov a potom v rámci pravidelného súperenia zveľa-
ďovať talenty. Základom všetkého je možnosť mať kde 
hrať a škola je pre to ideálnym prostredím. ak by som 
mal možnosť hrať nejakú školskú ligu počas svojich det-
ských čias, tak by som to určite nadšene uvítal. Deti po-
trebujeme zapáliť pre hokej a ak sa to podarí, nebudú 
vysedávať pri počítačoch a televízoroch.“ 
Štadión dostal počas otvorenia požehnanie aj od Mons. 
Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa: „nech 
tieto vhodne prispôsobené priestory vo voľnom čase 
napomáhajú zotaveniu ducha a posilňovaniu zdravia 
mysle i tela.“
Športovisko bude slúžiť predovšetkým žiakom hokejových 
tried ZŠ Komenského na športovú prípravu. Môžu ho však 
využiť všetky deti, ktoré majú chuť zahrať si hokejbal. „Za-
čiatkom októbra sa rozbehne školská hokejbalová liga, 
do ktorej sa zapoja žiacke družstvá z mestských škôl 
a smižian. Športová výbava, ktorú prevzal riaditeľ školy 
peter kresťanko pri otváraní štadióna, bude slúžiť práve 
žiakom, ktorí sa zapoja do tohto projektu. Veríme, že aj 
vďaka tomuto športovisku sa podarí podporiť hokejové 
talenty z mesta a širšieho okolia, bez ohľadu na finančné 
pomery rodiny,“ spresnila vedúca Školského úradu, odde-
lenia školstva, mládeže a športu mestského úradu Ľubica 
Šefčíková.  edita sýkorová, foto: autorka

K multifunkčnému ihrisku na zŠ Komenského pribudlo ďalšie športovisko. 13. septembra tu bol za 
účasti známych hráčov Nhl Michala handzuša a Mariána hossu otvorený prvý štadión kanadských 
rozmerov určený hlavne deťom a mládeži. Otvorenie VSE Arény okorenil aj 1. ročník hokejbalového 
turnaja žiakov základných škôl VSE cUP 2012. Po jeho skončení a vyhlásení výsledkov dostali žiaci 
40 kompletov hokejovej výstroje pre potreby Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy. 

OTVORENIE VSE ARéNy

Spišské mestá Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves 
si tento rok pripomínajú 145. výročie založenia Spolku 
spišských lekárov a lekárnikov. Vznikol v roku 1867 a ako 
jeden z mála pracuje až do súčasnosti. Mesto Spišská 
Nová Ves 21. októbra 1967, pred 45  rokmi, odhalilo 
pamätnú  tabuľu  prvému  detskému  lekárovi  na  Spiši 
MUDr. Filipovi Korachovi. V Poprade bola odhalená pa-

mätná tabuľa magistrovi farmácie PhMr. Aurelovi Scherfe-
lovi a v Kežmarku lekárovi MUDr. Vojtechovi Alexandrovi, 
ktorý bol tajomníkom Spolku spišských lekárov a lekár-
nikov. Bol univerzitným profesorom röntgenológie. Spiš 
si túto trojicu s úctou pripomína.

emil minďáš
exröntgentechnik chirany košice 1949 – 1960

145. VýROČIE zAlOŽENIA SPOlKU 
SPIŠSKých lEKÁROV A lEKÁRNIKOV

VSe AréNA SpišSKá NoVá VeS 
Nábor detí do školskej hokejbalovej ligy

Chceš hrať Školskú hokejbalovú ligu a máš menej ako 14 rokov?
Príď medzi nás 7. októbra 2012 (nedeľa) alebo 8. októbra 2012 (pondelok) 

v čase od 14.00 do 18.00 hod. na náš nový štadión - VSE Arénu v areáli zŠ Komenského 2, Sp. Nová Ves.
Tešia sa na teba noví kamaráti a skúsení kvalifikovaní tréneri!
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O osobu. Nakoľko nevedela uviesť svoje meno ani adre-

su, bol  zistený  jej  syn Ladislav Š.  zo SNV a  v mieste 
trvalého pobytu mu bola matka odovzdaná.

Hliadka MsP 1. 9. 2012 o 14.25 hod. počas hliadko-
vej  činnosti  našla  na  Ul.  Ing.  O.  Kožucha  v  blízkosti 
vozovky ležiacu ženu, ktorá javila známky zdravotných 
problémov, upadala do bezvedomia, triasla sa a obme-
dzene komunikovala. Jednalo sa o Katarínu L. zo SNV. 
Hliadka menovanej poskytla prvú pomoc a na miesto 
privolala  sanitku  RZP.  Personál  lekárskej  pomoci  po 
príchode prevzal pacientku a previezol ju na ošetrenie 
do NsP v SNV.

Kamerovým  systémom  boli  6.  9.  2012  o  0.45  hod. 
spozorované dve osoby, ako sa pokúšali roztočiť vrtuľu 
na vystavenom lietadle na Radničnom námestí v parku. 
Jednalo sa o Slavomíra M. a Petra R. zo SNV. Meno-
vaní svojím konaním mohli poškodiť vystavené lietadlo, 
preto boli stotožnení a z miesta odišli.

10. 9. 2012 o 21.55 hod. oznámil Maroš P. zo SNV, 
že  z  bytu  na  prvom  poschodí  sa  valí  do  spoločných 
priestorov  bytovky  hustý  dym.  Spoločne  so  susedmi 
sa pokúšal búchaním na dvere upozorniť suseda, kto-
rý v byte býva, avšak na búchanie nik nereagoval. Na 
miesto boli vyslané hliadky MsP a  taktiež bol o situá-
cii  informovaný  operačný  dôstojník  HaZZ  v  SNV.  Na 
mieste bolo zistené, že obyvateľ bytu Milan F. si varil 
večeru, pričom zaspal a jedlo mu na sporáku zhorelo. 
K ujme na zdraví ani väčším hmotným škodám nedošlo. 
Do bytu sa dostali hasiči cez otvorené okno, vykonali 
potrebné opatrenia a byt odvetrali.
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y Mosty a priepusty, ktoré v spišskonovoveskom 
okrese  ešte  pred  dvoma  rokmi  poškodila  povo-
deň, v júni začal správca ciest opravovať. Ukon-
čenie  prác  je  naplánované  na  október.  Najroz-
siahlejšou  bola  rekonštrukcia mosta  cez Hornád 
v  obci Olcnava. Opravený bol  aj most  cez potok 
pri Zoologickej záhrade v Sp. Novej Vsi, ďalej most 
cez Hornád v Kolinovciach, Sp. Vlachoch, Teplič-
ke, Hnilčíku a Nálepkove. Okrem toho prebiehala 
stabilizácia zosunutého svahu a odvodnenie cesty 
v Novoveskej Hute. Opravili aj most cez rieku Hni-
lec vo Švedlári, cez rieku Hornád a Mlynský potok 
v Kluknave i priepust na ceste v Helcmanovciach.

Vo štvrtok 21. 6. zorganizovalo Občianske združe-
nie legis Telum v priestoroch krytej strelnice pred-
nášku o oprávnenom použití zbrane v nutnej obra-
ne a krajnej núdzi. Počas nej sa diskutovalo hlavne  
o použití zbrane definovanom trestným zákonom.

Hematologicko-transfuziologické  oddelenie  NsP 
v Sp. Novej Vsi v auguste ohlásilo akútny nedo-
statok krvi  a  vyzvalo  občanov  k  jej  darovaniu. 
V  priebehu  troch dní  od 14.  do 16. 8.  ich prišlo 
sto.

15.  –  17.  8.  sa  uskutočnili  XV. celoslovenské 
športové hry a turistický zraz seniorov vo Zvo-
lene. Našu OO JDS  reprezentoval Peter Kolesár 
(MO JDS v SNV), ktorý  vybojoval  striebornú me-
dailu v behu na 250 m a bronzovú medailu v behu 
na 60 m.

V sobotu 18. 8. sa v obchodnom centre Madaras 
konali  Poľovnícke hody.  Z  navareného  gulášu 
z  diviny  mohli  ochutnať  a  hodnotiť  aj  okoloidúci 
návštevníci. Pre deti bol v areáli centra pripravený 
športový deň.

V priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka  v  Spišskej  Kapitule  sa  21.  –  25.  8. 
uskutočnilo  jedno z najväčších medzinárod-
ných sympózií kánonického práva v histórii 
Slovenska.  Zúčastnili  sa  ho  viacerí  arcibiskupi, 
biskupi, ako aj predstavitelia spoločenského, aka-
demického  a  náboženského  života  zo Slovenska 
a zahraničia. Vystúpili na ňom významné osobnos-
ti z USA, Talianska, Poľska, Slovenska a Vatikánu. 
Jedným  z  kľúčových  hostí  bol  americký  kardinál 
Raymond  Leo  Burke,  prefekt  Najvyššieho  tribu-

Návštevníci ho mohli počas týchto dvoch dní sledovať pri 
práci na dvoch sochách. Tou prvou bola orlica. „nie 
je to len socha, ale má aj svoj príbeh a svoje opod-
statnenie prečo je to takto urobené. spišské mestá 
boli dané do zálohu poľsku a poliaci majú znak or-
licu. sedí na týchto mestách a dedinách. Je spokojná 
a tlstá, pretože žije z práce ľudí. na jednej z budov 
bude namiesto okien číslica 600, ktorá bude pripomí-
nať 600. výročie, odkedy boli mestá dané do zálohu,“ 
vysvetlil J. Školník.
Práca  na  takejto  soche  je  časovo  náročnejšia.  V  pr-
vom rade jej predchádzala príprava, ktorá bola dlhšia. 

„trvala dva dni a prebiehala doma. počas trhu ľudo-
vých remesiel dostala siluetu a výsledný tvar,“ upres-
nil J. Školník
Okrem orlice  vyrezával  aj  dve huby  stojace pri  sebe. 
Tento motív si nevybral náhodou: „každá vec by mala 
mať svoj príbeh. napríklad aj tie huby, ktoré väčšinou 
rastú sami. rovnako aj veľa ľudí je samých, čo by ne-
malo byť. Chýba medzi nimi láska. mali by sa mať viac 
radi, mať k sebe bližšie.“
Sochy vyrezáva z rôznych druhov driev. Výber závisí od 
motívu a aký efekt chce dosiahnuť, aby vynikla štruktúra 
dreva. „napríklad orlica je vyrezávaná z lipového dreva. 
Dá sa však robiť aj z hladkých driev ako jabloň, če-
rešňa, hruška,“ vymenoval J. Školník.
Rezbárstvu sa venuje už 20 rokov. Pôvodne pracoval so 
železom a útek k drevu pre neho znamenal relax: „Viedla 
ma k tomu myšlienka urobiť niečo pekné. Drevo ako 
materiál mám rád, keďže je teplý a prírodný. Dnes je 
to skôr naopak. ako koníček vyrábam rezbárske dláta 
zo železa, najviac však robím s drevom.“ 
S drevom pracuje aj jeho syn Marcel, ktorý mu pomáhal 
aj počas trhu. „keď niekto má obchod a deti po ňom 
stále behajú, sú z nich automaticky predavači. niečo 
sa na nich už nalepí. keďže ja s tým stále robím a spo-
ločne aj predvádzame na rôznych akciách, pomáhajú 
a už vidia a vedia ako sa čo robí,“ dodal na záver.
Drevené sochy p. Školníka nájdete i v tunajšej zoologic-
kej záhrade.   edita sýkorová, foto: autorka

Nedá sa nevšimnúť si dve pomerne veľké rozpracované sta-
vebné akcie, ktoré nenapredujú tak plynule, ako by sme 
si želali. Prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja SR Mesto Spišská Nová Ves zís-
kalo európske finančné zdroje na rekonštrukciu Domova 
dôchodcov na Brezovej ulici a Zariadenia opatrovateľskej 
starostlivosti na Slovenskej ulici v celkovej výške 2,2 mil. €, 
spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %. Účelom rekon-
štrukcie  je  zvyšovanie  štandardu  poskytovaných  služieb 
v  týchto zariadeniach a znižovanie prevádzkových nákla-
dov. 
V roku 2011 mesto uzavrelo zmluvu o dielo s víťazom verej-
nej súťaže firmou Eurobuilding, a. s., Bratislava. Obchodný 
vzťah s dodávateľom komplikujú nedokonalosti projektovej 
dokumentácie, prísnosť a striktná záväznosť zmlúv o nená-

vratných finančných prostriedkoch získaných z eurofondov. 
Snažíme sa hľadať spôsoby a možnosti, ako z dotačných 
prostriedkov získať čo najlepší výsledný efekt pre skutočné 
vylepšenie podmienok v týchto zariadeniach. Dolaďujeme 
projektovú dokumentáciu v priebehu výstavby a minimalizu-
jeme dopady na mestský rozpočet. Komunikácia s dodáva-
teľom stavby je zložitá, požiadavky na zvyšovanie rozpočtu 
stavby stále rastú, čo vyústilo do dvojmesačného prerušenia 
prác na časti stavby. 
Keďže sme po dlhšom čase a viacerých náročných pracov-
ných stretnutiach našli riešenia pre takmer všetky vznik-
nuté problémy technického aj finančného charakteru, 
v stavbe sa pokračuje v pôvodnom rozsahu a predpo-
klad ich dokončenia je v budúcom roku.

Ing. Jela Bednárová, prednostka msÚ

Tohtoročné Dni mesta, ktoré sa konali 31. augusta a 1. septembra, priblížili návštevníkom 
obdobie poľského zálohu trinástich spišských miest. V rámci tohto podujatia prebiehal 
aj tradičný, už sedemnásty, Trh ľudových remesiel. Svoje výrobky ponúkalo približne 
135 remeselníkov zo Slovenska, Čiech i Poľska. Medzi nimi bol aj Ján Školník z levoče, 
ktorý tu predviedol svoje rezbárske umenie.

Prebieha rekonštrukcia Domova dôchodcov na Brezovej ulici a zariadenia opatrovateľ-
skej starostlivosti na Slovenskej ulici.

MAlI By SME SA MAť VIAc RADI

„SENIOR STAVBy“ POKRAČUJú

Ján Školník pri vyrezávaní orlice.

11. septembra bola ukončená výstavba novej urnovej steny 
na tunajšom starom cintoríne. Pristúpilo sa k nej vzhľadom 
k rastúcemu počtu kremácií. Je pokračovaním už existujú-
cej urnovej steny a nachádza sa na ľavej strane pri vstupe 
cez hlavnú bránu. „pri stavbe boli použité betónové vib-
račné dielce. nové miesta s rozmerom 50 x 50 cm sú ďa-
lej doplnené parapetnou doskou a strieškou z prírodného 
kameňa. priestor medzi posledným radom a strieškou je 
riešený podobným bridlicovým materiálom ako prilieha-
júce murivá,“  informoval vedúci oddelenia komunálneho 
servisu mestského úradu PaedDr. Ján Olejník.
celkové náklady na výstavbu predstavuje suma 1 960 €, 
ktorá bola hradená z rozpočtu mesta. Jej realizáciou pribu-
dlo 24 nových miest, pričom do jednej urnovej schránky 
je možne uložiť až päť urien s popolom zosnulých. „V sep-
tembri po odovzdaní stavby sme už prenajali dvanásť 
urnových schránok nájomcom, ktorí už mali urny doma,“ 

doplnil  PaedDr.  J.  Olejník.  Ďalšie  voľné  urnové  miesta 
v tomto kolumbáriu už budú prenajímané len pri úmrtí. 

eda, foto: Oks

NOVé URNOVé MIESTA
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ynálu apoštolskej signatúry, ktorý predniesol prejav 
o činnosti a nástrojoch tohto úradu. 

Vo štvrtok 23. 8. popoludní v priestoroch Reduty 
prebiehalo  nakrúcanie  niekoľkých  sekvencií  do 
nového slovensko-česko-nemeckého koprodukč-
ného filmu s pracovným názvom Fair play o dopin-
gových praktikách v 80. rokoch. Keďže príbeh sa 
odohráva  okrem  iného  aj  na Slovensku,  rozhodli 
sa pre natáčanie aj v našom meste. 

Českí turisti v piatok 24. 8. neskoro večer pri ná-
vrate z túry Prielomom Hornádu stretli medveďa. 
O  pomoc  preto  požiadali  horských  záchranárov 
prostredníctvom  linky  tiesňového  volania  112. 
Ostali stáť na mostíku cez riečku Lesnica a čakali 
na príchod policajtov a záchranárov. Tí ho po prí-
chode  však  už  nevideli.  Spoločne  sa  s  turistami 
vrátili  na  Čingov.  Horská  záchranná  služba  upo-
zorňuje  turistov, aby pohyb v národných parkoch 
plánovali  v  súlade  s  ich  návštevnými  poriadkami 
a  túry  začínali  skoro  ráno,  aby  sa  stihli  vrátiť  do 
zotmenia. 

horskí záchranári v Slovenskom raji zasahovali 
aj  v sobotu 25. 8., a  to hneď dvakrát. Pomáhali 
poľskej  turistke,  ktorá  sa  pošmykla  a  spadla  na 
označenom chodníku medzi Palcom a Pieckami. 
Po ošetrení a  zafixovaní bola prenesená k  terén-
nemu vozidlu a následne transportovaná do tunaj-
šej nemocnice. Na pomoc vyrazili aj k slovenským 
turistom, ktorí večer zablúdili a požiadali o pomoc. 
Podľa nahlásenia sa nachádzali v ústí Sokolej doli-
ny. Záchranári zistili, že zablúdili až do ústia Kyse-
ľa, odkiaľ ich bezpečne dopravili späť na Čingov.

25. - 26. 8. sa na spišskonovoveskom letisku konal 
1. ročník Pitbull show 2012. Táto športová akcia 
bola určená pre plemená Bull a Mollos a konala sa 
pod záštitou kynologického klubu Canis Sp. Nová 
Ves. Súťaž mala medzinárodný charakter. Zúčast-
nilo sa  jej 35 súťažiacich so svojimi miláčikmi  zo 
Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. 

združenie rodičov a priateľov diabetických 
detí Spišiačik oslávilo 26. 8. v obchodnom cen-
tre Madaras  už 10 rokov  svojej  existencie.  Ten, 
kto podporil dia deti obehnutím okruhu okolo are-
álu, sa mohol zúčastniť koncertu kapely Helenine 
oči.

V utorok 28. 8. pri príležitosti 68. výročia SNP sa 
pred  Pamätníkom  oslobodenia  konala  spomien-
ková slávnosť spojená s kladením vencov.

Sprístupňovacie technické zariadenia v rokli-
ne Malý Kyseľ boli v zlom stave, preto sa ich pre-
vádzkovateľ,  obec  Hrabušice,  rozhodol  vymeniť. 
Vo  štvrtok  30.  8.  od  skorého  rána  vozil  vrtuľník 
pomocou 65-metrového lana klady zo smreka na 
nové rebríky.

31. 8. - 8. 9. sa konali Dni mesta Spišská Nová 
Ves. Venované boli 600. výročiu vzniku a 240. vý-
ročiu zániku poľského zálohu trinástich spišských 
miest. Pre návštevníkov bol pripravený neobvyklý 
program,  prostredníctvom  ktorého  sa mohli  pre-
sunúť do obdobia rokov 1412 – 1772 a množstvo 
sprievodných akcií. Okrem bohatého programu bol 
pripravený  aj  tradičný,  tento  rok  už  sedemnásty, 
Trh ľudových remesiel. V rámci Dní mesta sa konali 
aj jazdecké preteky Cena Spiša a letecký deň, tzv.  
Aeroshow. Atmosféru z tohto podujatia vám priná-
šame prostredníctvom fotoreportáže na str. 2.

600  rokov od vzniku a 240  rokov od zániku poľ-
ského zálohu trinástich spišských miest i rolu Sp. 
Novej Vsi ako najvýznamnejšieho mesta Provincie 
XVI  spišských  miest  si  pripomenuli  aj  v  Múzeu 
Spiša  jedinečnou  výstavou Šestnásť spišských 
miest v rokoch 1412 – 1876. Výstava odštarto-
vala 31. 8. (viac na str. 8). Pozrieť si ju môžete do 
9. 1. 2013.

Mestská polícia  za  parkovanie  na  zakázanom 
mieste  alebo  pri  nezaplatení  poplatku  auto  vodi-
čom  neodtiahne,  ale  zabráni  jeho odjazdu tzv. 

SprAVoDAJStVo

Mesto pripravuje vybudovanie cyklochodníka na 
Nábreží Hornádu v úseku od zoologickej zá-
hrady po supermarket Tesco. Zámer je v sú-
časnosti  v  štádiu  územného  rozhodnutia.  Po 
úspešnom  územnom  konaní  bude  pokračovať 
príprava územia s prihliadnutím na majetkoprávne 
pomery v území. Následne by mala príprava vyús-
tiť do stavebného povolenia a realizácie. Na vznik 
diela, ktoré má plniť zároveň úlohu protipovodňo-
vej ochrany, mesto uvažuje využiť prevažne gran-
tové prostriedky. V projekte je napočítaný celkový 
náklad cca 2 mil. €. Mesto má záujem dielo usku-
točniť čo najskôr.
Okrem toho zámeru dlhodobo prebiehajú spo-
ločné rokovania zástupcov mesta Spišská Nová 

Ves so zástupcami zainteresovaných obcí, Košic-
kým samosprávnym krajom a projektantmi ohľa-
dom  prípravy 10-kilometrovej cyklotrasy zo 
Spišskej Novej Vsi (Tesco) cez Smižany, Spiš-
ské Tomášovce, letanovce do hrabušíc (Slo-
venský raj). Na uvedený projekt sa mesto usiluje 
o získanie zdrojov najskôr z Nórskeho finančného 
mechanizmu a následne z ďalších zdrojov. 
V súčasnosti  je projekt vo fáze štúdie uskutoč-
niteľnosti. Je potrebné majetkovoprávne vyspo-
riadanie  pozemkov.  Išlo  by  o  nemotoristickú 
cyklotrasu s rekreačno-športovým využitím. Cie-
ľom je napojenie na turistické trasy tatranského 
regiónu. Plánovaný realizačný horizont je na rok 
2014.  eda

VýSTAVBA cyKlOchODNíKA

Toto  tradičné  cyklistické  podujatie 
spája  dva  najväčšie  hrady  na Sloven-
sku a v strednej Európe, a  to Spišský 
hrad a Pustý hrad Zvolen, na ktorom sa 
už 21 rokov realizuje unikátny archeo-
logický výskum. Počas neho sa stretli 
priaznivci cykloturistiky, ktorí sa vydali na 
spoločnú cestu do Zvolena, aby tak spo-
znali a spropagovali naše pamiatky. 
„obídeme všetky kultúrne a historické 
pamiatky, aby sme ich spropagovali 
a pripomenuli. Zážitky účastníkov sa 
potom odovzdávajú ďalšej generá-
cii alebo ďalším záujemcom o cyklo-
jazdu,“ uviedol účastník Jozef Kupec.
Dvojdňového putovania do Zvolena sa 
okrem Slovákov zúčastnili aj Česi, Po-
liaci a Maďari. „spolu sa stretneme na 
sliači. potom ako veľký pelotón, sto až 
stopäťdesiat cyklistov, prichádzame 
do Zvolena,“ vysvetlil ďalej J. Kupec.
Vyvrcholením podujatia bol jubilejný 20. ročník Výstupu na Pustý hrad.  edita sýkorová, foto: autorka

Slovenský skauting, 75. zbor o. b. Jána Voj- 
taššáka a Spišské osvetové stredisko v Spiš-
skej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, organizujú v dňoch 6. 9. 
– 5. 10. 2012 v priestoroch Spišského osvetového 
strediska na Zimnej ul. 47 v Spišskej Novej Vsi pre-
zentačnú výstavu z činnosti 75. zboru o. b. Jána 
Vojtaššáka v Sp. Novej Vsi pod názvom „20 rokov 
skautingu v Spišškej Novej Vsi“. Vstup na vý-
stavu je voľný.
Počas konania výstavy sú k dispozícii aj skautskí 
sprievodcovia, a to vždy pondelok, stredu a pia-
tok od 13.00 do 15.00 hod., ktorí návštevníkom 
výstavy zabezpečia zaujímavý pohľad na činnosť 
skautov v Sp. Novej Vsi. 
Výstava  prezentuje  formou  fotografií,  rôznych 
skautských odevných súčastí  (nášivky, odznaky, 
šatky, skautské košele), skautských vlajok a zástav 
a iných táborníckych predmetov činnosť skautov 
a skautiek od obnovenia skautingu v Sp. Novej Vsi 
od r. 1992 až po súčasnosť.
Cieľom tejto prezentačnej výstavy je oboznámiť ši-
rokú verejnosť, najmä deti a mládež mesta so skau-
tingom, jeho poslaním, ideálmi, históriou v našom 
meste, ale aj s aktivitami skautského zboru v Spiš-
skej Novej Vsi. 
V  Spišskej  Novej  Vsi  bol  skauting  založený 

v  r.  1920.  V  30-tych  rokoch minulého  storočia 
pôsobilo v Spišskej Novej Vsi viacero skautských 
zväzov, ako napr. Spartakovi skauti práce, Zväz ju-
nákov – skautov Republiky Československej (ZJS 
RČS), židovský skauting. V r. 1938 bol skauting 
zakázaný  a  znovuobnovený  bol  až  po  skončení 
2. svetovej vojny. Opätovne bol zakázaný v r. 1948. 
O existencii skautov v Sp. Novej Vsi v rokoch uvoľ-
nenia (1968 – 1969) vieme len z ústneho podania. 
V r. 1970 bol skauting opätovne zakázaný. V Spiš-
skej Novej Vsi bol obnovený na jeseň roku 1992 
br. Hakym (vdp. Anton Horník).
V školskom roku 1992 – 1993 bol založený prvý 
skautský oddiel po rokoch a v lete 1993 sa konal 
prvý skautský tábor. Od roku 2001 doteraz využíva 
skauting priestory poskytnuté od mesta Spišská 
Nová Ves vedľa futbalového štadióna. 24. novem-
bra 1999 právne vznikol 75. zbor o. b. Jána Voj-
taššáka Spišská Nová Ves. Zbor sa stal súčasťou 
Podtatranskej skautskej oblasti. 
Od  vzniku  zboru  je  priemerný počet  registrova-
ných  členov  120.  Od  znovuobnovenia  činnosti 
skautingu v našom meste (t. j. od roku 1992) pre-
šli našimi radmi už stovky dievčat a chlapcov v rôz-
nom veku.

Ing. marek leskovjanský
75. zbor o. b. Jána Vojtaššáka

5. – 8. septembra sa konal už 11. ročník športového podujatia pod názvom cyklojazda 
histórie 2012. Časť pelotónu zavítala 6. septembra aj do Spišskej Novej Vsi, kde účastní-
kov prijal primátor mesta Ján Volný. Počas stretnutia im odovzdal zdravicu - stuhu.

cyKlOJAzDA hISTóRIE

20 ROKOV SKAUTINGU
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y papučou.  Tú  potom odstráni  po  zaplatení  poku-

ty, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 60 €. Od 
začiatku roka za osem mesiacov nasadila 149 ta-
kýchto  papúč,  pričom  vlani  za  celý  rok  ich  bolo 
152. 

1. 9. sa v priestoroch Multicentra konala vernisáž 
výstavy pod názvom Rožňavská metercia. Náv-
števníci majú  do  konca  októbra možnosť  pozrieť 
si  repliku obrazu neobyčajnej  umeleckej  a  histo-
rickej  hodnoty  zo  začiatku  15.  storočia.  Výstava 
je  realizovaná  v  spolupráci  s  Baníckym  spolkom 
Rožňava a Baníckym spolkom Spiš.

Počas  tohtoročných  vysokých  horúčav  väčšina 
ľudí  trávila  svoj  voľný  čas  pri  vode.  Kúpajúce  sa 
prevažne rómske deti bolo možné vidieť aj v rieke 
hornád. Ich kúpanie na podnet občanov žijúcich 
v blízkosti toku monitorovala mestská polícia. Tá za 
znečisťovanie verejných priestranstiev môže uložiť 
blokovú pokutu až do  výšky 33 €. Nakoľko  však 
tieto deti nedosahovali vek 15 rokov, za priestupok 
ich stíhať nemohli. Podľa  regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva je kúpanie v takýchto tokoch 
len na vlastné riziko.

Spišskonovoveská  kapela  Smola a hrušky 
úspešne dokončila a vydala nový album s názvom 
Palec Hore. V auguste pripravovala ešte jeden klip 
k  ich ostatnému albumu, ktorý rozšíri portfólio už 
šiestich albumových klipov. Kapela  tiež pripravu-
je  zopár nových skladieb. Okrem  toho dokončila 
úplne  nový  klip  s  úplne  novou  skladbou,  ktorú 
predstaví na jeseň, pracuje na jarnom česko–slo-
venskom turné a na poľských verziách niektorých 
pesničiek.

Turisti si môžu oheň v Slovenskom raji zakladať 
len  v  táboriskách  na  Podlesku  a  na  Dedinkách. 
Majitelia  chát  využívajú  aj  schválené  a  upravené 
ohniská pri chatách. Strážcovia zo Správy Národ-
ného parku Slovenský raj však aspoň raz do  týž-
dňa pri svojich pravidelných obchôdzkach zvyknú 
nájsť  jedno  nové  ohnisko  na  zakázanom mieste. 
Porušovanie zákazu sa snažia v prvom rade riešiť 
dohovorom, v  takýchto prípadoch však môže byť 
uložená bloková pokuta  vo  výške 60 €. Návštev-
níci  Slovenského  raja môžu stanovať  na  dvoch 
verejných táboriskách. V núdzových prípadoch je 
povolené  táborenie na  jednu noc na Čingove pri 
stredisku Ihla. Za stanovanie na zakázanom mies-
te hrozí 60 € pokuta.
Podľa spišských včelárov bude tento rok až o po-
lovicu menej medu ako vlani. Môžu za to tohto-
ročné extrémy v počasí. Aj napriek tomu vraj ceny 
dvíhať  neplánujú,  hoci  náklady  sú  vysoké. Robia 
tak  kvôli  stálym  zákazníkom.  Cena  medu  by  tak 
mala na Spiši vyjsť na 5 € za kilogram.
3.  9.  zasadli  tisíce  žiakov  a  študentov  na  celom 
území  Slovenska  po  letných  prázdninách  znovu 
do školských lavíc. V Sp. Novej Vsi do siedmich 
základných  škôl  nastúpilo  vyše  3  800  žiakov, 
z toho bolo 420 prváčikov.

horskí záchranári zasahovali  6.  9.  pod  Tomá-
šovským výhľadom. O pomoc ich požiadali horo-
lezci pre priateľa, ktorý ako prvolezec pri nástupe 
do cesty ešte pred prvým istením vypadol z výšky 
asi  troch  až  štyroch metrov. Dopadol  nohami  na 
trávnatú policu a následne na neho spadol uvoľne-
ný kameň, ktorý mu spôsobil poranenia rúk a tržnú 
ranu na hlave. Po ošetrení ho záchranári transpor-
tovali do nemocnice v Sp. Novej Vsi.

6. - 7. 9. sa v Hoteli Metropol konala vedecká kon-
ferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa týkala 
zbraní a prevencie psychosociálneho zlyhania 
z pohľadu pomáhajúcich profesií.  Počas  nej 
odborníci z oblasti medicíny, psychológie, sociál-
nej práce, ale aj školstva, cirkví, kultúry a športu 
diskutovali  o  znižovaní  rizika  zlyhania  ľudského 
faktora v súvislosti s prijatím novely zákona o zbra-
niach a strelive.

Vo výstavných priestoroch Múzea Spiša je 
od 31. augusta sprístupnená výstava s ná-
zvom Šestnásť spišských miest  v  rokoch 
1412 – 1876. Návštevníkom približuje ob-
dobie takmer piatich storočí, počas ktorých 
obyvateľstvo šestnástich spišských miest, 
vrátane Spišskej Novej Vsi,  zdieľalo spo-
ločné  osudy. Najskôr  v  rámci  spišského 
zálohu  (1412  –  1772),  neskôr  Provincie 
XVI spišských miest (1774 – 1876).
Vystavené predmety a dokumenty sú zora-
dené chronologicky, od obdobia stredoveku 
po 19. storočie. K najcennejším exponá-
tom patrí listina poľského kráľa Žigmunda  
Augusta z roku 1551, overený odpis cecho-
vých artikúl stolárov z roku 1793, overený 
odpis Barkócziovskej komisie z roku 1756, 
súbor mincí z 15. – 19. storočia, originály 
obrazov spišských starostov z rodu Lubo-

mirských, panovníkov Márie Terézie a Jozefa II., ako aj spišskonovoveského richtára Samuela Liedemanna a notára 
Provincie XVI spišských miest Jána Bárdossyho. Časť výstavy je venovaná baníctvu, keďže jediným banským mestom 
spomedzi spomínaných šestnástich sídiel bola Spišská Nová Ves. Veľký voz vo výstavnej sieni symbolizuje bohatú 
obchodnú činnosť obyvateľov šestnástich miest. Spišsko-poľskému obchodu dominovala po stáročia železná ruda, 
meď, víno, súkno a soľ. Podstatná časť výstavy predstavuje rozsiahlu remeselnú výrobu v šestnástich mestách. Rozvi-
nulo sa v nich až 51 druhov remesiel. K najcennejším exponátom patrí súbor originálnych pečatidiel rôznych cechov. 
Druhá výstavná miestnosť obsahuje veľkoplošný panel, na ktorom je vyobrazená veľká mapa Spiša, letecké zábery 
na mestá, ako aj zväčšené reprodukcie starých pohľadníc sídiel šestnástky. Tejto miestnosti však dominujú nádherné 
veľkoplošné fotografie mariánskych stĺpov, ktoré boli vystavané v zálohovaných mestách v prvej tretine 18. storočia. 
Autorom fotografií je známy spišský fotograf Miloš Greisel.
Pod autorstvo koncepcie výstavy sa podpísala Ing. Zuzana Krempaská, výtvarnú realizáciu mala na starosti Bc. Táňa 
Stašiková.  miroslav števík

V dejinách spišskonovoveského školstva nachádzame 
rôzne typy škôl. Tak ako sa menili spoločenské pomery, 
menila sa ich štruktúra, charakter i názvy. Školstvo, učite-
lia a žiaci nikdy nestáli bokom od spoločenského diania. 
Svojou angažovanosťou v meste či na vidieku prispievali 
k povzneseniu ľudského ducha. Osud škôl a učiteľov často 
odrážal historický vývoj a spoločenské pomery. Kniha Sila 
ducha doby na 186-tich stranách dokumentuje his-
tóriu Štátnej meštianskej školy v Spišskej Novej Vsi, 
ktorá vznikla v roku 1894. Knihu uviedli do života pri-
mátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. 
a riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Ing. Zuzana 
Krempaská (foto). Nová kniha opisuje školu, ktorá podľa 
doterajších výskumov je druhou najstaršou školou svojho 
druhu  na Spiši.  Tomuto  typu  škôl  sa  v  spišskej  histo- 
riografii a v dejinách slovenskej pedagogiky a školstva za-
tiaľ nevenoval žiaden autor. Rodáčka zo Spišskej Novej 
Vsi, stredoškolská učiteľka na Gymnáziu Školská, histo-
rička PhDr. Ružena Kormošová, PhD., na základe nie-
koľkoročného výskumu prináša knihu, ktorá dokazuje, 
že školstvo bolo vždy prepojené s históriou mesta, Spiša 
a Slovenska. Prvý riaditeľ školy Jozef Bačáni zastával 
funkciu starostu mesta Spišská Nová Ves v rokoch 
1926 – 1930. Elemír Vollay, predseda Českosloven-
skej učiteľskej jednoty na Spiši, bol starostom mesta 
v rokoch 1920 – 1922. Riaditeľ František Kapinaj 
sa stal predsedom celoslovenského výboru združe-
nia slovenského učiteľstva, ktorý patril k významným 
spolkom na Slovensku v období medzi dvoma svetovými 
vojnami. V škole pôsobili katechéta a básnik František 
hadri-Drevenický, maliari Jozef hanula a Ján Polom, 
autor historických románov a prvých po slovensky napísa-
ných dejín nášho mesta Matej Vojtáš, autor učebnice slo-
venského jazyka pre slovenské ľudové i meštianske školy 
v období ČSR František Káčer a autor moderného šlabi-

kára Cestička Jozef Středa. Z významných absolventov, 
neskôr  žiakov  učiteľského  ústavu,  spomenieme  Smi-
žančanov libretistu a operného speváka Štefana hozu 
a Jána Nálepku. Kniha prináša množstvo obrázkového 
materiálu, ozrejmuje vznik Štefánikovej tradície na Spiši 
zásluhou školského inšpektora Aloisa zbavitela, uve-
rejňuje vzácne dobové fotografie. V bohatom poznámko-
vom aparáte upresňuje a sumarizuje údaje o významných 
osobnostiach politického, výtvarného, kultúrneho a ume-
leckého života mesta Spišská Nová Ves. Kniha, ktorú 
lektoroval  historik  PhDr. Jozef Kuruc, recenzovali 
doc. Soňa Gabzdilová, cSc., z katedry dejín FF UPJŠ 
v Košiciach a PhDr. Michal Murcko, Dr.,  je dostupná 
záujemcom v Múzeu Spiša a na sekretariáte Gymnázia 
Školská 7 v Spišskej Novej Vsi.  red.

ŠESTNÁSť SPIŠSKých MIEST 
V ROKOch 1412 – 1876

KNIhA O hISTóRII MEŠTIANKy 
A JEJ SPÄTOSTI S MESTOM
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yZdruženie rodičov a priateľov diabetických detí roz-
behlo  od  mája  2012  jedinečný  projekt  s  názvom 
Dia deti policajtom. V rámci neho v utorok 11. 9. 
učili deti s diabetom policajtov ako poskytnúť prvú 
pomoc diabetikovi na verejnosti v prípade hypogly-
kémie.

záchranári pomáhali  v  stredu  12.  9.  popoludní 
23-ročnej  žene  v Kláštorskej rokline,  ktorá  po 
opakovanom epileptickom záchvate už nedokázala 
samostatne  pokračovať.  Po  príchode  jej  poskytli 
prvú pomoc a letecky ju transportovali do poprad-
skej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

Pracovníci Spišskej knižnice usporiadali 12. 9. lite-
rárne dopoludnie určené hlavne pre stredoškolá-
kov so známym prozaikom, dramatikom, ale aj bý-
valým diplomatom a politikom Jozefom Banášom. 
Do Sp. Novej Vsi prišiel predstaviť jednu zo svojich 
najnovších kníh s názvom Sezóna potkanov.

12. 9.  sa  v Galérii  umelcov Spiša konala  vernisáž 
dvoch  výstav.  Prvou  bola  autorská  výstava  Jaro-
slava Čecha s názvom Čech on line a druhou bol 
výber súčasnej českej maľby pod názvom záhrady 
maľby.  Počas  otvorenia  sa  v  týchto  priestoroch 
rozozvučala punková hudba v podaní skupiny Holy 
Fuckt!, ktorá v auguste vydala nový album.

13. 9. prebiehal na celom území Slovenska štrajk 
učiteľov.  V Sp. Novej  Vsi  bolo  v  tento deň  zatvo-
rených 7 základných a 14 materských škôl. Peda-
gógovia chceli  takýmto spôsobom vyjadriť protest 
proti  predloženému  návrhu  rozpočtu  SR  na  roky 
2013 až 2015 v rezorte školstva.

Majitelia záhradiek pri Hornáde nie sú s tohtoroč-
nou úrodou veľmi spokojní. Zničili im ju totiž hlo-
davce. Domnievajú sa, že na vine je nedávno posta-
vený blízky supermarket, keďže vznikom parkoviska 
a asfaltových plôch boli vyhnané z ich prirodzeného 
prostredia. Podľa zoológa je to možné, veľký výskyt 
hrabošov však tento rok zaznamenali aj v lese.

Extrémne sucho sa  začiatkom septembra pravde-
podobne podpísalo pod úhyn rýb v hornáde. Išlo 
prevažne o pstruha potočného a  lipňa  tymianové-
ho.  Predpokladá  sa,  že  k  tomu  došlo  následkom 
nízkeho  stavu  vodnej  hladiny  a  rozšírením  rias  na 
dne rieky, čo spôsobilo deficit kyslíka. V tomto roku 
to bol už druhý prípad. V tom prvom úhyn spôsobil 
upchaný kanál ústiaci do Hornádu.

Pracovníci zo Správy Národného parku Slovenský 
raj monitorovali sysle pasienkové na území Hor-
nádskej kotliny. Kým v minulosti  ich  tu boli  tisícky, 
v  súčasnosti  narátali  len niekoľko stoviek. Najviac 
sysľov  objavili  na  tunajšom  letisku.  Ich  počet  od-
hadli na päťsto. Bohaté  lokality sú aj na Spišskom 
hrade,  v Smižanoch a na Hradisku pri  Jánovciach 
(okres Poprad).

Hoci mestské zastupiteľstvo v júni zvýšilo poplatok 
za jasle z 33 na 140 €, záujem o umiestnenie detí 
prevyšuje kapacitné možnosti.  K  uvedenému 
zvýšeniu mesto  pristúpilo  z  dôvodu  nedostatku  fi-
nančných prostriedkov a  tiež kvôli  skutočnosti,  že 
rodič má možnosť pracovať a súčasne poberať plný 
rodičovský  príspevok.  Jasle  na  Sídl.  Mier  začalo 
v septembri navštevovať 17 detí a hlásia sa ďalšie. 
Na Sídl. Západ bolo umiestnených rovnako 17 detí, 
do konca septembra k nim pribudli ešte ďalšie 3, čo 
je maximálny počet.

Začiatkom  septembra  sa  na  pracovnom  rokovaní 
stretlo vedenie nášho mesta s vedúcim odboru do-
pravy  KSK.  Témou  bolo  vybudovanie terminálu 
integrovanej dopravy  v  našom  meste,  ktorý  by 
mal zvýšiť komfort cestujúcich, šetriť  im čas a pe-
niaze a odľahčiť dopravu v meste. Spočíva v tom, že 
by prímestské autobusy okresu Sp. Nová Ves zasta-
vovali pred železničnou stanicou, kde by cestujúci 
mohli rovno prestúpiť na vlak alebo naopak, pričom 
by cestovali len na jeden lístok. Projekt predpokla-
dá  úzku  spoluprácu  jednotlivých  prepravcov  tak, 
aby bola posilnená náväznosť jednotlivých spojov.

Od septembra 2009 bolo Múzeum Spiša v Spiš-
skej  Novej  Vsi  koordinátorom  projektu  Cesta 
mladých k vede „naživo“, ktorý bol zameraný na 
popularizáciu vedy v regióne Spiš - okresoch 
Spišská Nová Ves, Gelnica a levoča. 
Na projekte participovali vedeckí pracovníci z Pa-
razitologického ústavu SAV v Košiciach, Ústavu  
zoológie SAV, Bratislava,  detašovaného praco-
viska  v  Košiciach,  vysokoškolskí  pedagógovia 
z Ústavu  biologických  a  ekologických  vied Prí-
rodovedeckej fakulty, UPJŠ v Košiciach a príro-
dovedci z Múzea Spiša. Garantom projektu bol 
doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., z Parazitolo-
gického ústavu SAV v Košiciach. 
Počas troch rokov jeho trvania tento tím zrealizo-
val na základných a stredných školách desiatky 
prednášok  na  rôzne  prírodovedné  témy  (o  vtá-
koch, cicavcoch, plazoch, motýľoch, inváznych či 
mäsožravých rastlinách, orchideách, lišajníkoch, 
peli a palinológii,  rastlinných alergénoch, o krv 
cicajúcich parazitoch - kliešťoch, ale aj parazitic-
kých červoch našich zvieracích miláčikov - škrkav-
kách, paleontológii, mineráloch či horninách...). 
Osobitná  pozornosť  bola  venovaná  študentom, 
ktorí sa rozhodli zapojiť do prírodovedných súťaží. 
Prednášky,  terénne exkurzie a možnosť odbor-
ného vedenia počas výskumov (vrátane odbornej 
i technickej pomoci pri práci v teréne či laborató-
riu) oslovili viacero žiakov a študentov. Mnohí štu-
denti sa umiestnili na prvých troch miestach 
rôznych biologických súťaží, od okresných až 
po medzinárodné kolá, alebo sa zaradili me-
dzi úspešných riešiteľov. Z nášho mesta boli naj-
úspešnejší študenti Cirkevného gymnázia Štefana 
Mišíka v Spišskej Novej Vsi – Marek Andreánsky, 
Katka Ambrózyová a Miloš Melega, ktorí nás vý-
borne reprezentovali na celoštátnom kole 46. roč-
níka  Biologickej  olympiády  v  kategórii  A  a  B. 
Konalo sa 30. marca - 1. apríla 2012 v Banskej 
Bystrici. Marek Andreánsky prezentoval výsledky 
z terénneho výskumu na tému „Nové lokality mä-
sožravej rastliny bublinatky nebadanej (Utricularia 
australis) v okolí mesta Spišská Nová Ves“. získal 
2. miesto a cenu dekana Prírodovedeckej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zá-
roveň si vybojoval postup na medzinárodné kolo 
tejto súťaže a na budúci rok bude reprezento-
vať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde 
environmentálnych projektov INEPO EURO- 

ASIA v Azerbajdžane.  Študentka Jana Midlí-
ková z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej 
Vsi získala v r. 2011 2. miesto v krajskom kole 
Strednej odbornej činnosti, v rámci ktorej rie-
šila tému „ťažba nerastov na ložisku Rudňany, 
využitie starých banských diel na geopropagá-
ciu a rozvoj turizmu v regióne“. 
Obdiv a uznanie si, samozrejme, zaslúžia všetci 
žiaci a študenti, aj tí, ktorí sa nedostali do vyšších 
kôl súťaží pre obmedzený počet postupujúcich, ale 
zaujali svojimi vedomosťami, nápaditosťou a spô-
sobom „videnia“ pozorovaných javov. Veríme, že 
cieľ projektu – vzbudzovanie záujmu žiakov a štu-
dentov o prírodné vedy a podchytenie talentova-
ných žiakov - sa podarilo naplniť. Žiaci a študenti 
(ale aj ich pedagógovia) nás presvedčili, že o ta-
kýto druh poznania – prednášky s názornými ukáž-
kami prírodnín, výskumy priamo v teréne, exkurzie, 
atď.,  teda vedu  „naživo“  - majú záujem. Veríme 
preto, že náš projekt bol len začiatkom úspešnej 
spolupráce.
Tento projekt bol podporený Agentúrou na pod-
poru výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-
0400-09 na r. 2009 - 2012. 

rndr. marta nižnanská, 
koordinátor projektu,  

múzeum spiša v spišskej novej Vsi
doc. mVdr. Branislav peťko, drsc., 

garant projektu, parazitologický ústav 
saV v košiciach

cESTA MlADých K VEDE „NAŽIVO“!

Desiaty ročník programu prináša aj novinku. V školskom 
roku 2012/2013 sa môžu do iniciatívy zapojiť popri pe-
dagógoch základných či stredných škôl, osemročných 
gymnázií a špeciálnych škôl po prvýkrát aj mimovládne 
a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. 
Aj  tento  rok budú Nadáciou Orange podporené najmä 
inovatívne a moderné projekty, ktoré školy premieňajú 
na atraktívne prostredie, kde si žiaci a študenti osvojujú 
nové vedomosti zaujímavou formou, umožňujú im aktívne 
sa zapájať do vyučovania či spoluvytvárať samotný priebeh 
vyučovacích hodín. 
Nadácia Orange vyčlenila pre desiaty ročník grantového 
programu Školy pre budúcnosť doposiaľ rekordnú sumu 

v celkovej hodnote 160 000 €, z ktorých 100 000 € je 
určených na priamu podporu aktivít učiteľov v rámci vyu-
čovania a 60 000 € na podporu vzdelávacích programov 
realizovaných miestnych a mimovládnych organizácií. 
Žiadosti o podporu  prostredníctvom  grantového 
programu Školy pre budúcnosť budú môcť žiadatelia za-
sielať po prvýkrát elektronicky, a to na oficiálnej webovej 
stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk, kde 
sú k dispozícii aj ďalšie informácie o grantovom programe 
a podmienkach zapojenia sa. záujemcovia o grantový 
príspevok môžu svoje projekty predkladať do 9. ok-
tóbra 2012. Výzvu o programe žiadatelia nájdu aj na we-
bovej stránke www.oskole.sk.   red.

ŠKOly PRE BUDúcNOSť
Nadácia Orange už desiatykrát podporuje rozvoj vzdelávania 
na Slovensku prostredníctvom svojho grantového programu 
Školy pre budúcnosť. Sumou až 160 000 € aj tento rok prispeje 
k šíreniu netradičného a tvorivého vyučovania v školách. Ti-
síce žiakov a študentov z celého Slovenska tak vďaka novým nápadom od svojich učiteľov či 
miestnych mimovládnych organizácií dostanú možnosť zažiť vyučovanie, ktoré bude nielen 
záživnejšie, atraktívnejšie, ale zároveň pomôže žiakom sa aj viac naučiť. 

noc vyskumníka, múzeum spiša, 
spišská nová Ves, 2011 
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20. 9. sme si pripomenuli 100. výročie narodenia vo-
jenského a partizánskeho veliteľa Jána Nálepku. Pri 
tejto príležitosti sa konalo viacero podujatí. Historici sa 
zišli v jeho rodných Smižanoch na medzinárodnej kon-
ferencii venovanej jeho životu a dielu. O svojom bratovi 
napísal knihu „Kapitán Nálepka Repkin“ účastník SNP 
a bývalý československý veľvyslanec v Juhoslávii Jozef 
Nálepka. Expedícia Po stopách zmapovala jeho peda-
gogickú a bojovú činnosť. Pozostávala zo slávnostných 
akadémií na miestach, ako sú Sp. Nová Ves, Prešov, 
Košice, Dolná a Horná Maríková, Stupava či Pezinok. 
Zorganizovala  ju Spoločnosť  kapitána Jána Nálepku 
Repkina, ktorá vznikla vlani v Sp. Novej Vsi. V kyjev-
skom múzeu Veľkej vlasteneckej vojny v Ukrajine bola 
inštalovaná výstava výtvarných diel, grafík a fotografií. 
V Ovruči bol odhalený pamätník slovenským obetiam 
vojny na Ukrajine spojený s kladením vencov k pamät-
níku a miestu smrti Jána Nálepku. Akciu organizoval 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Klub ge-
nerálov SR.
Ján Nálepka, krycie meno kpt. Repkin (* 20. 9. 1912, 
Smižany, † 16. 11. 1943, Ovruč, ZSSR - dnes Ukrajina), 
bol slovenský dôstojník a partizánsky veliteľ.
Pôvodne ako učiteľ. Po začiatku 2. svetovej vojny bo-
joval v roku 1939 v protipoľskej vojne. V roku 1941 bol 
odvelený na východný front v hodnosti stotník. Praco-
val najprv v štábe Zaisťovacej divízie, neskôr od feb- 
ruára 1942 ako pobočník veliteľa pluku a náčelník štábu 
101. pluku v Žitomirskej oblasti. Postupne začal okolo 
seba sústreďovať antifašisticky zmýšľajúcich dôstojní-
kov a vojakov, s pomocou ktorých začal organizovať 

protifašistickú činnosť a prechody slovenských vojakov 
na sovietsku stranu. Od augusta 1942 spolupracoval so 
sovietskym obyvateľstvom a partizánmi v Minskej a Po-
leskej oblasti, kde viedli činnosť slovenské jednotky. 
Civilistom aj partizánom poskytoval potraviny, lieky aj 
spravodajské informácie o činnosti nemeckých jedno-
tiek a ich spojencov. 

V  rámci  svojich  ilegálnych  aktivít  nadviazal  spojenie 
so sovietskym partizánskym veliteľom A. Saburovom. 
V noci zo 14. na 15. mája 1943 prebehol spolu s nad-
poručíkom Lysákom a poručíkom Petrom k sovietskym 
partizánom. Generál Saburov  v  tajnom  liste koncom 
mesiaca  vyzval  aj  ostatných  príslušníkov  101.  pluku 
k prechodu na sovietsku stranu. To už však v jednotke 
prebehli organizačné zmeny a  redislokácia. Ján Ná-
lepka prijal medzi partizánmi krycie meno Repkin a stal 
sa veliteľom 1. česko-slovenského partizánskeho od-
dielu v ZSSR. Svojou činnosťou sa zaslúžil o rozšírenie 
protifašistického hnutia medzi Slovákmi nasadenými 
na východnom fronte. Po boku sovietskych partizánov 
sa zúčastnil boja proti nacizmu. Jeho činnosť, ako aj 
prechod k sovietskym partizánom, výrazne podryli mo-
rálku Zaisťovacej divízie, ktorá bola čoskoro presunutá 
do severného Talianska, no i tam nadviazala styk s par-
tizánskym hnutím. 
Zahynul  pri  oslobodzovaní  ukrajinského  mestečka 
Ovruč v novembri 1943. 
Ján Nálepka bol ako jediný Slovák ocenený vyznamena-
ním Hrdina Sovietskeho zväzu na základe výnosu Pre-
zídia najvyššieho sovietu z 2. mája 1945. Je nositeľom 
Radu bieleho leva 1. stupňa a 31. augusta 1996 bol in 
memoriam vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy 
za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. 7. mája 2004 
ho prezident Slovenskej republiky vymenoval do 
hodnosti brigádny generál in memoriam.
Okrem mnohých ulíc na Slovensku, bola po ňom pome-
novaná aj obec Nálepkovo (do roku 1948 Vondrišel). 

Zdroj: wikipedia, foto: internet

100. VýROČIE NARODENIA JÁNA NÁlEPKU

Dovoľujeme si dať odbornej verejnosti do pozornosti 
dve vzdelávacie e-learningové platformy – pilotné ver-
zie, pripravené v spolupráci so zahraničnými partnermi 
v rámci Programu celoživotného vzdelávania a finančne 
podporené Európskou komisiou.
 
platforma poWer
Projekt „Ľudia  
posilňujú zdroje“
• zameranie:  rozvoj ľudských zdrojov - podpora 

zvyšovania úrovne vedomostí a manažmentu 
talentov v oblasti cestovného ruchu, prioritne 
s orientáciou na malé a stredné podniky (ubyto-
vacie zariadenia, cestovné kancelárie, wellness cen-
trá, atď.)

• výstup projektu: vzdelávací program Manažment ve-
domostí a  talentu pre spoločnosti  v cestovnom ru-

chu
• jazykové mutácie: slovenčina, litovčina, španielčina, 
taliančina, angličtina, gréčtina

• e-learningovú platformu nájdete na:  
www.power4tourism.eu

 
platforma enef
Projekt „Energetická  
efektívnosť v stavebníctve:  
trvalá udržateľnosť“
• zameranie:  energetická 

hospodárnosť budov - energeticky úsporné 
stavby a využitie obnoviteľných zdrojov energie 
v budovách, prioritne s orientáciou na podnika-
teľov a manažérov v stavebníctve

• výstup  projektu:  vzdelávací  program  obohatený 
o e-learningovú platformu, vizuálne prvky 3D simulá-

cie a zaujímavé postupy v stavebníctve
• jazykové mutácie: slovenčina, nemčina, angličtina, 
španielčina, taliančina, gréčtina, bulharština

• e-learningovú platformu nájdete na:  
www.enef-project.eu

Bližšie informácie (administrátor platforiem):
Spišská regionálna rozvojová agentúra - SRRA, Štefá-
nikovo nám. 1 (budova MsÚ), 3. posch., Spišská Nová 
Ves, tel.: 053/429 82 70, e-mail: sprag@srra.sk, web: 
www.srra.sk

Zdroj: spišská regionálna rozvojová agentúra

VzDElÁVAcIE PlATFORMy 
PRE cESTOVNý RUch A STAVEBNícTVO

Občianske združenie ANNOGALLERY s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry SR vyhlasuje výzvu na zapo-
jenie sa do celoslovenskej  literárnej a výtvarnej súťaže 
detskej tvorivosti „Odkaz v slove a obraze“. zapojiť sa 
môžu deti a mládež vo veku 10 až 18 rokov vyhotove-
ním individuálnych alebo kolektívnych prác na tému 
„odkazy“ do 20. októbra 2012.

téma: „odkazy“
Po desaťročia ľudia zbierali, skúmali a obdivovali, čo vy-
tvorili predchádzajúce generácie. Tieto výtvory nám dnes 
dávajú možnosť spoznávať oblasť ľudských hodnôt a po-
citov, dívať sa na tieto výtvory z rôznych uhlov a lepšie po-
chopiť ľudskú kultúru a minulosť. Dnešný svet, ktorý nás 
obklopuje, je plný množstva informácií a obrazov. Tie po-
núkajú rôzne vizuálne a emocionálne impulzy a podnety 

a formujú naše hodnoty. Téma „odkazy“ je výzvou pre deti 
a mládež umelecky reagovať na objavné podnety súčas-
nej doby vlastnou výtvarnou a literárnou výpoveďou.

Cena:
Víťazný tím získa možnosť svoje literárne a výtvarne stvár-
nené odkazy zhmotniť na keramiku  formou keramickej 
plastiky alebo reliéfu počas série tvorivých stretnutí s pro-
fesionálnym keramikárom na konkrétnej škole v mesia-
coch október - november 2012. Výsledné dielo zostane 
vo vlastníctve víťaza.

požiadavky na súťažné práce:
literárna práca: 
• minimálne 1 a maximálne 5 individuálnych alebo kolek-
tívnych prác (celkovo za tím);

• ľubovoľný poetický alebo prozaický útvar napísaný v slo-
venskom jazyku, doposiaľ nepublikovaný a nevydaný, 
napísaný rukou, strojom alebo na PC, v rozsahu max. 
2 strany  formátu A4  (myslené pre  font písma: Times 
New Roman a veľkosť písma: 12);

• forma doručenia e-mailom: dokument word alebo pdf 
formát.

Výtvarná práca:
• minimálne 1 a maximálne 5 individuálnych alebo kolek-
tívnych prác (celkovo za tím);

• ľubovoľná technika (maľba, kresba, koláž, grafika, iná 
ľubovoľná technika alebo kombinácia techník);

• forma doručenia e-mailom: obrázok jpg (foto alebo scan 
v max. veľkosti 1MB).

Viac informácií na www.annogallery.eu 
alebo na www.spisskanovaves.eu.

literárna a výtvarná súťaž „Odkaz v slove a obraze“ určená deťom a mládeži.
VýzVA NA zAPOJENIE SA DO SúťAŽE
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LiStáreŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„1. prečo ste na ulici stojan opravili iba chodník pred 
jedným domom a ostatok ste neopravili? 2. prečo 
ste naplánovali Dni mesta, jazdecké preteky a le-
tecký deň mimo letnej sezóny? 3. prečo polovicu 
vysielania tV reduta tvorí video text? nemohli by 
byť namiesto videotextu vysielané nejaké iné relá-
cie, napr. o kultúre, motorizme? 4. na koniec by som 
sa chcel spýtať či sa plánujú na zvyšok tohto a na 
celý budúci rok nejaké európske projekty?“
 martin, 15. 8. 2012

1. Oprava predmetnej časti chodníka bola  financo-
vaná obyvateľom príslušného rodinného domu z vlast-
ných finančných prostriedkov. Mesto eviduje nutnosť 
opravy vzhľadom na existujúci stav chodníka, no sú-
časné finančné možnosti neumožňujú vykonať okam-
žitú opravu.

Ing. Peter Susa, oddelenie  
výstavby a dopravy, Msú

2. Dni mesta sa konajú na sklonku leta. Termíny týchto 
tradičných podujatí na konci prázdnin vyhovujú väč-
šine. V snahe ponúknuť návštevníkom čo najväčšie za-
stúpenie remeselníkov, sa snažíme termíny vybrať tak, 
aby sa neprekrývali s inými jarmokmi (napr. Radvanský 
jarmok v B. Bystrici alebo trh remesiel konaný v Barde-
jove). Podobne je to i s Cenou Spiša, ktorej termín je 
prispôsobený ostatným jazdeckým pretekom v rámci 
Slovenska. 

Ing. Andrea Jančíková, 
vedúca kancelárie primátora, Msú

3. Televízia Reduta má schválenú programovú štruk-
túru Radou pre vysielanie a  retransmisiu SR. Dra-
maturgia je stavaná na ľudské a technické možnosti 
televízie.  Samozrejme,  dramaturgiu  ovplyvňuje  fi-
nančný  rozpočet  televízie. Ale  aj  napriek  tomu  te-
levízia  v  rámci  spolupráce  s  LOTOS-om,  spolkom 
lokálnych staníc Slovenska, zaradzuje do vysielania 
rôzne publicistické relácie. V minulosti to bolo Varíme 
s chuťou, Historický kalendár, Slovenčina naša kaž-
dodenná a pod. V tomto čase vysielame osemdielny 
cyklus Lesy Slovenska. V rámci možností je drama-
turgia spestrená podobnými publicistickými dielami. 
Aj v budúcnosti je našou snahou vysielanie doplňo-
vať rôznymi cyklami televíznej tvorby, ktoré spestria 
programovú štruktúru televízie.

Marcel Blahut, vedúci Televízie Reduta

4. Mesto reaguje na aktuálne výzvy, ktoré sú vyhlásené. 
Momentálne nie je vyhlásená žiadna, ukončujú sa za-
zmluvnené projekty. Predpokladá sa výzva na projekt 
na opravu budov, do ktorého sa chceme zapojiť.

Ing. RNDr. lívia Brovková,  
vedúca organizačného oddelenia, Msú

„obraciam sa na Vás s otázkou, ktorá sa týka opravy 
chodníka na sídl. mier – komenského č. 1 – 7, ktorý 
je v dezolátnom stave a naviac je riešený strašne 
spádom k ceste, nedá sa po ňom poriadne chodiť, 
najmä keď je mokrý alebo v zime sa šmýka a ľu-
dia potom idú radšej po ceste. tento chodník nebol 

opravovaný odkedy tu bývame, a keďže sme teraz 
celú bytovku zatepľovali, ten chodník tu špatí. preto 
Vás chceme poprosiť o jeho opravu ešte pred zi-
mou. Za pochopenie Vám ďakujeme.“

mariana k., list, 28. 8. 2012

Obhliadkou na mieste bolo zistené, že si predmetný 
chodník vyžaduje minimálne základnú údržbu krycej 
povrchovej vrstvy, avšak vzhľadom k množstvu požia-
daviek na opravy a údržby spevnených plôch a sú-
časnému  stavu  finančných  prostriedkov  je  žiadosť 
postúpená príslušnému Mestskému  výboru  č.  4 – 
Sídlisko Mier. Za predpokladu jej zaradenia do prio- 
ritných plánovaných úloh a zároveň dostatku finanč-
ných prostriedkov na rok 2013 bude možné pristúpiť 
k oprave predmetného chodníka.

Ing. Peter Susa, oddelenie  
výstavby a dopravy, Msú

„V májovom Ičku ste písali, že do začiatku prázdnin 
bude vybudovaných takmer 60 parkovacích miest 
na kamenárskej ulici. Je koniec prázdnin a ani sa 
nezačalo. taktiež ma zaujíma, ako pokračujú prí-
pravy na žel. priecestí na sídlisku Západ.“

alojz, 28. 8. 2012

Nakoľko pôvodne navrhované riešenie a umiestnenie 
parkovacích plôch nebolo na základe ohlasov obyva-
teľov prijaté Mestským výborom č. 5 – Sídl. Západ, 
oddelenie výstavby zadalo spracovanie nového návrhu 
parkovania v danom území. Po ukončení prípravných 
prác súvisiacich s dopracovaním projektovej doku-
mentácie, vydaním stavebného povolenia a výberom 
dodávateľa stavby bude možné pristúpiť k jej realizácii. 
Bohužiaľ, sme nútení ju presunúť do plánu stavieb pre 
rok 2013.  Ing. Peter Susa, oddelenie 

výstavby a dopravy, Msú

Na železničnom priecestí sa dokončuje projekt a kon-
zultuje dopravné značenie s dopravným inšpektorá-
tom,  aby  sa mohol  definitívne  schváliť  a mohlo  sa 
pristúpiť ku konečnej realizácii.

Mgr. lea Grečková, zástupkyňa  
primátora mesta Sp. Nová Ves

„Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí participo-
vali na príprave a realizácii Dní mesta spišská nová 
Ves za skvelú prácu, ktorá sa pretavila do výborných 
dojmov a zážitkov.“ Gabriela r., e-mail, 3. 9. 2012

„Chcem len týmto poďakovať za nápady a realizáciu 
Dní mesta snV. Za kultúrny program Vám a všetkým, 
ktorí sa o to zaslúžili, patrí pochvala. konečne som 
sa v našom meste naozaj cítil ako v kultúrnom, histó-
rie plnom meste. určite máme byť na čo hrdí a mali 
by sme to ďalej prezentovať aj pre návštevníkov a tu-
ristov. p.s.: Dúfam, že sa máme na čo tešiť aj na bu-
dúci rok!“ martin, 14. 9. 2012

„Začal sa nový školský rok, a preto by som Vás 
chcela požiadať v mene všetkých študentov Ho-
telovej akadémie, ktorí bývajú na sídlisku mier, 
o upravenie ranných spojov mHD tak, aby sa mohli 
dostať autobusom č. 5, 15 na vyučovanie, ktoré 
začína o 7.30 hod. aktuálne spoj č. 5 odchádza 
zo zastávky tr. 1. mája o 6.28 hod. (veľmi skoro),  
7.17 hod. (neskoro) a spoj č. 15 o 6.35 hod. Škola sa 
nachádza na opačnom konci mesta a žiaci z mieru 
musia chodiť ráno peši, čo pokladám za problém 
najmä v zimných mesiacoch a v búrkovom počasí.“
 silvia s., e-mail, 5. 9. 2012

Vašu požiadavku ku zmene časového vedenia niekto-
rého spoja linky MHD č. 5 alebo 15 evidujeme. Požia-
davky cestujúcich je však potrebné adresovať najprv 

zástupcom jednotlivých mestských častí alebo na od-
delenie výstavby a dopravy MsÚ. Následne bude ku 
tvorbe cestovných poriadkov zvolané pracovné roko-
vanie za účasti zástupcov všetkých mestských častí, 
kde sa budú prerokovávať všetky pripomienky cestujú-
cich naraz, lebo zmena niektorého spoja môže narušiť 
iné spoje. Potom sa bude konať rokovanie v spoloč-
nosti eurobus, a. s., Sp. Nová Ves, kde sa všetky pri-
pomienky prerokujú naraz  aj  s  ohľadom na  zmeny 
v Grafikone vlakovej dopravy a príslušných spojov ku 
vlakom a od vlakov podobne ako ku zostave cestov-
ného poriadku prímestských liniek.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb.  
os. dopravy, eurobus, a. s. - Dz SNV

„pri obci spišský Štvrtok sa nachádza uvítacia betó-
nová tabuľa či skôr stavba s nápisom spišská nová 
Ves. táto je však dosť v zlom stave, a preto sa chcem 
opýtať, či mesto neuvažuje nad jej rekonštrukciou, 
resp. aspoň obnovou. pri zjazde z diaľnice D1 je to 
v podstate prvý kontakt s mestom, ktorý by tak mohol 
byť o čosi atraktívnejší.“ peter, 6. 9. 2012

Čakáme na konečné terénne úpravy priľahlého terénu, 
následne vyhodnotíme či a akým spôsobom túto uvíta-
ciu tabuľu opravíme.

Ing. Jela Bednárová, prednostka Msú

„Chcela by som sa Vás opýtať, ako máme riešiť 
problém s naším hlučným susedom. ten si púšťa 
dennodenne veľmi hlasno hudbu vo svojom byte 
a nerešpektuje žiadne upozornenia. nemá problém 
zapnúť si nahlas rádio aj skoro ráno a aj v noci. nie-
kedy si nepočujete vlastné slovo vo vlastnom byte. 
kam sa máme teda obrátiť? pomôže zavolať na 
neho políciu?“ miroslava, 13. 9. 2012

Ak  je hudba púšťaná v čase nočného kľudu medzi 
22.00 a 6.00 hod., je možné z Vašej strany volať po-
líciu z dôvodu rušenia nočného kľudu. Taktiež môžete 
podať na Správcu bytového domu požiadavku na rie-
šenie tohto problému z dôvodu porušovania domo-
vého poriadku, aby vyvodil voči jeho porušovateľovi 
dôsledky. Nakoniec je možné problém púšťania re-
produkovanej hudby riešiť súdnou cestou tak, že na 
vlastné náklady si zabezpečíte meranie objektivizácie 
hlukových  pomerov,  kde  výsledky meraní  potvrdia 
alebo vyvrátia že došlo zo strany suseda k obťažova-
niu hlukom nad primeranú mieru.

Ing. Iveta Krajňáková, 
referát stavebného poriadku, Msú

Problémy s hlučnými susedmi je možné riešiť v prie-
stupkovom konaní, ale aj podľa § 127 Občianskeho 
zákonníka. Odporúčam Vám riešiť tento problém cez 
Správu domov a bytov podľa Domového poriadku, kde 
sú práva aj povinnosti vlastníkov bytov. Po 22.00 do 
6.00 hod. je nočný pokoj. V prípade jeho porušenia 
je možné to riešiť aj cez hliadku mestskej polície na 
tel. čísle 159. Je veľmi dôležité mať dôkazy v prípade, 
že porušenia budú permanentne pokračovať, čo ná-
sledne je možné riešiť aj súdnou cestou. Samozrejme, 
na túto skutočnosť v prvom rade upozornite suseda 
s tým, že budete problém riešiť aj cez políciu, ak ne-
dôjde k náprave.  JUDr. Michal Komara, PhD., 

náčelník MsP v SNV

SprAVoDAJStVo

Slovenský závod brazílskej spoločnosti cRw 
Plasticos v Sp. Novej Vsi bude vyrábať plas-
tové  komponenty  do  sedacích  častí  pre  naj-
čerstvejšiu novinku Volkswagenu – nový Golf 
siedmej generácie. Tento projekt zvýši závodu 
obrat  o  30 %  a  bude musieť  prijať  aj 20 no-
vých pracovníkov.

Vedenie mesta Spišská Nová Ves rezolútne 
dementuje opakovane šíriace sa fámy o pre-
sťahovaní časti obyvateľov košického sídliska 
luník IX do nášho mesta. Toto stanovisko 
bolo prezentované vo viacerých médiách 
(TV Markíza, STV, TV Reduta, Korzár) a je ne-
menné. Ján Volný
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 30. 6. a 7. 7. sa uskutoč-
nili v Košiciach v spolupráci 
s  Goetheho  inštitútom 
nemecké  jazykové 
skúšky.  Aj  tento  rok 
dvaja žiaci 9. ročníka zŠ 

sv. cyrila a Metoda v Sp. Novej Vsi získali Goethe-
zertifikat A2 a Goethe-zertifikat B1 Spoločného 
Európskeho rámca pre jazyky.

  Pri zŠ hutnícka úspešne  pracuje základný 
kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity požiar-
nický krúžok,  ktorý  vychováva  deti  v  hasičskom 
športe detí, učí ich základom protipožiarnej preven-
cie a spolupráci detí v kolektíve. Minulý rok úspešne 
reprezentovali naše mesto a SR na olympiáde 
cTIF v Slovinsku, kde obsadili 5. miesto. Bolo 
to najlepšie umiestnenie slovenského družstva na 
tejto najkvalitnejšej súťaži na svete. Tento rok nastala 
veľká obmena kádra, kde „lídri“ skončili a z kategó-
rie detí postúpili k dorastencom. Šance sa chopili 
mladšie deti a poctivou prácou v tréningoch sa do-
kázali priblížiť k svojím predchodcom. Po víťazstvách 
v okresnom a krajskom kole bolo na rade Celoslo-
venské kolo hry „Plameň“ 18. 8. v Lipanoch. Deti na 
ihrisku zúročili všetko, čo sa naučili a v požiarnom 
útoku CTIF dosiahli najlepší čas. Štvrtýkrát v rade 
sa stali majstrami Slovenska a vybojovali si postup 
na Olympiádu CTIF, ktorá sa budúci rok uskutoční 
vo francúzskom meste Mulhause. O tento úspech 

sa zaslúžili: Marián Lorinc, Kristína Strelová, Viktor 
Gonda, Samuel Bučák, Róbert Fris, Dávid Puškár, 
Samuel Kubinský, Júlia Dulíková, Štefan Greš, Matúš 
Nemec a Daniel Omasta. 

Zo žiVotA NAšiCH šKôL

Pozývame vás na výstavu:
treNDY V DiZAJNe 

NáBYtKU A iNteriérU
(výber projektov 7. ročníka 

medzinárodnej študentskej súťaže 
„O cenu profesora halabalu“).

Organizátor výstavy: Katedra dizajnu nábytku 
a drevárskych výrobkov TU Zvolen

Partneri výstavy: Mesto Spišská Nová Ves,
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves, v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja, 
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
- v rámci projektu podporovaného MK SR.

Miesto konania výstavy:
Multifunkčné energetické a banícke centrum

 „MULTICENTRUM“
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

Vernisáž výstavy sa uskutoční:
 11. 10. 2012 o 16.00 hod.

Konanie výstavy: 11. 10. – 30. 10. 2012 
Sprievodné programy: 

workshop pre žiakov a študentov.

Stredná odborná škola drevárska, filinského 7, Spišská Nová Ves 
Gymnázium, školská 7, Spišská Nová Ves

technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
usporiadajú

9. novembra 2012 (piatok) od 8.00 do 14.00 hod.
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DeŇ otVoreNÝCH DVerÍ. 
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť s ponukou študijných 

a učebných odborov uvedených škôl a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci 
prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014.
Radi vás privítame v priestoroch našich škôl.

zOO v Sp. Novej Vsi vás pozýva na akciu

StrAšiDeLNá 
NoC, 

ktorá sa bude konať 20. 10. 2012.
program: 

16.00 – 17.00 hod. - ľudová hudba Krompašan

17.00 – 18.00 hod. - vydlabávanie tekvíc, kresle-
nie mátoh a stríg, rôzne zábavné programy pre deti 

(program pripravili deti z DO Fenix Mlynky) 

18.00 – 19.00 hod. - divadelná rozprávka  
Tri prasiatka (účinkujú herci Spišského divadla)

19.00 – 20.00 hod. - lampionový  
sprievod po zOO

celým programom vás bude sprevádzať Drakula  
(Albín Medúz). Každý, kto prinesie lampión alebo 
tekvicu, alebo bude mať na sebe strašidelný kos-
tým, bude mať vstup do zOO od 17.00 hod. voľný.

príďte sa s nami zabaviť. 

Výtvarné spektrum 2012 je vrcholom súťažnej prehliadky 
neprofesionálneho  výtvarného  umenia.  Tento  rok  sa 
v Trenčíne konal 49. ročník, kde sa stretli a konfrontovali 
výsledky svojej tvorby autori z ôsmich krajov Slovenska. 
Súťaž sa vyznačuje najmä rôznorodosťou, čím sa rozu-
mie rôznorodosť techník, žánrov, výtvarných názorov, štý-
lov, smerov, ale aj vekových či vzdelanostných kategórií 
súťažiacich. Podujatie výrazne pomáha rozvíjať záujmy 
a talent autorov v oblasti neprofesionálnej tvorby a je vyni-
kajúcou platformou na podchytenie mladých tvorcov.
Do celoštátneho kola postúpilo 265 autorov zo všetkých 
krajov Slovenska. Expozícia bola zostavená z 212-tich 
výtvarných diel a odborná porota navrhla udeliť celkovo 
16 cien a 17 čestných uznaní.
V  unikátnej  trenčianskej  Synagóge  sa  stretla  špička 
slovenskej  neprofesionálnej  výtvarnej  tvorby,  kde od-
borná porota pozostávajúca s profesionálnych výtvar-
ných umelcov, pedagógov a teoretikov udelila hlavnú 

cenu Tiborovi Gurinovi za plastiku z kameňa „Rybár 
a predátor“.
Tibor Gurin žije a tvorí v Spišskej Nove Vsi. Je čle-
nom ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov re-
giónu Spiš, ktorý pôsobí pri Spišskom osvetovom 
stredisku. Patrí k významným predstaviteľom sloven-
skej insitnej tvorby. Jeho umelecký záber zahŕňa so-
chárstvo, maliarstvo a rezbárstvo. 
hlavná cena je vzácnym kamienkom tvorby nielen 
pre autora, ale aj pre výtvarnícku obec na Spiši.

text a foto: spišské osvetové stredisko 
v spišskej novej Vsi

Tibor Gurin získal hlavnú cenu na celoštátnom výtvarnom fóre.
hlAVNÁ cENA NA SPIŠI

SprAVoDAJStVo, poZVáNKY, oZNAM

Technická akadémia 
v Spišskej Novej Vsi 
oznamuje žiakom ZŠ, 

že od budúceho školského roku 
otvára študijný odbor 

mechatronika s orientáciou na 

proGrAMoVANie 
roBotoV 

A CNC StroJoV.
www.tasnv.sk

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  

a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

23. 10. 2012

Zdravé varenie v praxi
Ing. Mária Bebková

KDE: Školská 22 (pri Daňovom úrade)

KEDy: 17.30 hod.

KONTAKT: 0908 994 818

Vstup voľný.
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SČíTANIE OByVATEĽOV DOMOV A ByTOV 2011

KošiCKÝ KrAJ, oKreS SpišSKá NoVá VeS

MeSto SpišSKá NoVá VeS

V roku 2011 prebiehalo na území Slovenskej republiky a ostatných členských štátoch Európskej únie sčítanie obyvateľov domov a bytov. 
V nasledujúcich riadkoch vám prinášame oficiálne výsledky Štatistického úradu SR za naše mesto a okres.

Veková štruktúra obyvateľstva 
Spolu 0 - 4  5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54

 38 045  1 956  1 912  1 967  2 330  2 892  3 371  3 336  3 044 2 205  2 544 2 847

50 - 54  55 - 59 60 - 64  65 - 69 70 - 74  75 - 79 80 - 84  85 - 89 90 - 94 95 - 99  100+ nezistené

2 847  2 917  2 338 1 501  1 109  881 559  264  50  12 1  9

obyvateľstvo podľa 5-ročných vekových skupín - Okres Spišská Nová Ves

0 - 4 5 - 9  10 - 14 15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54 55 - 59  60 - 64  65 - 69 70 - 74  75 - 79  80 - 84  85+  nezistené

 6 833  6 557 6 585 7 307  7 883  8 228 7 733 7 388  5 986 6 355  6 282 5 968 4 713  3 112  2 594  2 034 1 273  751 11

Spolu 38 045

slovenská 33 656

maďarská 54

rómska 177

rusínska 127

ukrajinská 39

česká 129

nemecká  52

poľská 7

chorvátska 3

srbská 1

ruská 11

židovská 1

moravská 13

bulharská 0

ostatné 47

nezistená 3 728

Národnostná štruktúra obyvateľstva

Náboženské vyznanie obyvateľstva 
Spolu 38 045 
Rímskokatolícka cirkev 23 011
Evanjelická cirkev augsburského vyznania  914
Gréckokatolícka cirkev  1 028
Reformovaná kresťanská cirkev  34
Pravoslávna cirkev  158
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  113
Evanjelická cirkev metodistická  30
Kresťanské zbory  34
Apoštolská cirkev  5
Bratská jednota baptistov  4
Cirkev adventistov siedmeho dňa  19
Cirkev bratská  20
Ústredný zväz židovských náboženských obcí  8
Starokatolícka cirkev  3
Cirkev československá husitská  8
Novoapoštolská cirkev  0
Bahájske spoločenstvo  6
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní  4 
iné  136
bez vyznania  6 450
nezistené  6 060

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Spolu  38 045

základné  4 160

učňovské (bez maturity)  4 627

stredné odborné (bez maturity)  3 272

úplné stredné učňovské (s maturitou)  1 511

úplné stredné odborné (s maturitou)  9 094 

úplné stredné všeobecné  1 742 

vyššie odborné vzdelanie  478

vysokoškolské bakalárske  929

vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské  4 759

vysokoškolské doktorandské  232

bez školského vzdelania  5 835

nezistené  1 406

počítačové znalosti obyvateľov
Okres Spišská Nová Ves

práca s textom 42 604 43,7 % 

práca s tabuľkami 32 761 33,6 % 

práca s elektronickou 
poštou  40 430  41,4 %

práca s internetom  47 162  48,3 %

obyvateľstvo 
podľa materin-
ského jazyka
Okres Spišská Nová Ves

slovenský  75 692
maďarský  123
rómsky  13 549
rusínsky  567
ukrajinský 70
český  257
nemecký  81
ostatný  228
nezistený  7 026 

obyvateľstvo 
podľa 
národnosti 
Okres Spišská Nová Ves

slovenská  83 830
maďarská  85
rómska  6 076
rusínska  363
ukrajinská  69
česká  224
nemecká  69
ostatné  190
nezistená  6 687

počet trvalo bývajúcich obyvateľov 
Košický kraj  791 723
okres Spišská Nová Ves  97 593

Veľkostná štruktúra 
Košický kraj  440 obcí 
okres Spišská Nová Ves 36 obcí

počet a hustota obyvateľov 
Košický 

kraj
okres Spišská 

Nová Ves 
počet trvalo bývajúcich  791 723 97 593
rozloha v km2  6 754,5 587,4
hustota obyvateľov na 1 km2  117,2 166,1

obyvateľstvo podľa základných vekových skupín - Okres Spišská Nová Ves

0 – 14-roční % 15 – 64-roční % 65 a viac roční % nezistená % index starnutia
19 975 20,5 67 843 69,5 9 764 10,0 11 0,0 48,9 

obyvateľstvo podľa rodinného stavu - Okres Spišská Nová Ves

slobodný, slobodná % ženatý, vydatá % vdovec, vdova % nezistený %
46 925 48,1 37 838 38,8 4 883 5,0 2 259 2,3 

obyvateľstvo podľa štátnej príslušnosti - Okres Spišská Nová Ves

spolu % z toho s viacnás. obč. % iná % bez štátnej príslušnosti % nezistená %
91 281 93,5 78 0,1 250 0,3 16 0,0 6 046 6,2

obyvateľstvo podľa pohlavia
Okres Spišská Nová Ves

muži  ženy  podiel žien v % 
48 269 49 324 50,5 %

obyvateľstvo podľa náboženského 
vyznania - Okres Spišská Nová Ves

Rímskokatolícka cirkev  68 080

Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 753

Gréckokatolícka cirkev  2 903

Reformovaná kresťanská cirkev  53

Pravoslávna cirkev  1 286

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  267

Evanjelická cirkev metodistická  51

Kresťanské zbory  592

Apoštolská cirkev  496

Bratská jednota baptistov  8

Cirkev adventistov siedmeho dňa  25

Cirkev bratská  82

Ústredný zväz židovských náboženských obcí  11

Starokatolícka cirkev  15

Cirkev československá husitská  19

Novoapoštolská cirkev  1

Bahájske spoločenstvo  12

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní  10 

iné  710

bez vyznania  10 163

nezistené  11 056

obyvateľstvo podľa najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania
Okres Spišská Nová Ves

základné  17 769
učňovské (bez maturity)  12 129
stredné odborné (bez maturity)  8 122
úplné stredné učňovské (s maturitou)  3 239
úplné stredné odborné (s maturitou)  18 021
úplné stredné všeobecné  3 383
vyššie odborné  877 
vysokoškolské bakalárske  1 924
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské  8 020
vysokoškolské doktorandské  356
bez školského vzdelania  20 014
nezistené  3 739

SprAVoDAJStVo
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rNDr. Ladislav šándor, CSc., 
je  vedúcim  vedeckým  pracovní-
kom  Ústavu  experimentálnej  fy-
ziky SAV  v Košiciach. Narodil  sa 
21.  mája  1941  v  Spišskej  Novej 
Vsi. Býval v centre mesta v dome 
dedka Gustáva Krebsa, ktorý bol 
strojníkom  v  spišskonovoveskom 
mlyne. V posledných ročníkoch na 

základnej škole sa v ňom prebudil záujem o chémiu, ktorý 
neskôr  počas  štúdia  na  gymnáziu  prerástol  do  hlbšieho  
záujmu o matematiku a fyziku. Po maturite si podal prihlášku 
na Fakultu jadrovej a technickej fyziky ČVUT v Prahe, kam 
sa však nedostal. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu v Koši-
ciach. Počas štúdia sa zoznámil s Annou a po promócii v júli 
1967 sa vzali. Majú spolu syna a dcéru, ktorí pracujú v eko-
nomickej oblasti. Po štúdiu nastúpil v máji 1969 na dlhodobý 
pracovný pobyt do Spojeného ústavu jadrových výskumov 
(SÚJV) Dubna v Rusku. Tam našiel veľmi dobré podmienky 
pre svoju vedeckú prácu. V októbri 1976 obhájil svoju kan-
didátsku dizertáciu a následne sa vrátil späť do Košíc. Tu 
v Ústave experimentálnej fyziky viedol oddelenie fyziky vy-
sokých energií, kde naďalej úzko spolupracovali so SÚJV, 
ktorý rozbehol program spolupráce s Európskou organizá-
ciou pre jadrový výskum CERN v Ženeve zameraný na fyziku 
vysokých energií. S týmto špičkovým pracoviskom sa snažili 
o užšiu spoluprácu aj v ústave v Košiciach. Na Slovensku 
tam však priamy prístup nebol a len sporadicky sa niekoľko 
slovenských fyzikov do CERN dostalo. Prakticky hneď po po-
litických zmenách v januári 1990 vznikol v Prahe pri ČSAV 
iniciatívny výbor pre spoluprácu s CERN, ktorého bol pod-
predsedom. Následne ich aktivity viedli k nadviazaniu oficiál-
nej spolupráce a príprave plného členstva Československa 
v CERN od 1. 1. 1992. Pri rozdelení Československa sa s ko-

legami snažili o členstvo samostatného Slovenska. Podarilo 
sa im to a Slovensko je od 1. 7. 1993 plnoprávnym a veľmi 
aktívnym členským štátom CERN.
RNDr. L. Šándor, CSc., bol prvým vedeckým delegátom SR 
v jeho najvyššom orgáne – Rade. Keď sa v roku 1994 po-
darilo v CERN urýchliť ťažké atómové jadrá, cítil šancu byť 
priamym účastníkom unikátnych výskumov a požiadal o šti-
pendium na dlhodobý pracovný pobyt v CERN. V konkurze 
uspel a v novembri 1995 nastúpil na dvojročný pobyt. Dnes je 
podpredsedom Výboru pre spoluprácu Slovenska s CERN. 
Výsledky jeho odbornej a vedecko-organizátorskej práce sa 
pretavili aj do etablovania na Slovensku nového smeru fyzikál-
neho výskumu – fyziky ťažkých iónov pri vysokých energiách. 
V CERN mal možnosť pracovať priamo na analýze výsledkov 
tohto výskumu. Jeho skupina výrazne prispela k získaniu uni-
kátnych výsledkov, ktoré umožnili CERN vo februári 2000 na 
veľkom seminári a tlačovej konferencii oznámiť pozorovanie 
nového stavu hmoty, kvarkovo-gluónovej plazmy. Za tieto vý-
sledky získala v roku 2002 Cenu Slovenskej akadémie vied. 
V roku 2005 bol ocenený Medailou SAV za podporu vedy 
a v roku 2006 získal Cenu primátora mesta Košice. Začiat-
kom roka 2010 mu prezident SR udelil za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj v oblasti vedy, osobitne experimentálnej fyziky a za 
šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí štátne 
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.
Medzi jeho záľuby patrí hudba a fotografovanie. Má rád turis-
tiku, jeho láskou je najmä Slovenský raj. Ďalej rád a veľa číta.
  eda, foto: internet

Viete o nejakých ďalších  
významných spišskonovovešťanoch? 

dajte nám o nich vedieť.
tel. č. 0907 944 284 alebo 0915 695 453.

VÝZNAMNÍ roDáCi

 MsV č. 1, Novoveská Huta

1.   Horská ul. 60  8. 10.
2.   pri parku (námestie v Nov. Hute)  9. 10.
3.   bytovka býv. VKaŠ  10. 10.
4.   pri pionierskom tábore  8. 10.
5.   Horská ul. 35 a 50  9. 10.
6.   Kvetná ul. 17  10. 10.
7.   pri Hasičskej zbrojnici  8. 10.
8.   Tichá ul. 10  9. 10.
9.   Sádrovcová ul. 6  10. 10.
 
MsV č. 2, Sídl. gen. Svobodu

1.   Gaštanová ul. - býv. Overall  22. 10. - 23. 10.
2.   Lipová ul.  22. 10. - 23. 10.
3.   Kamenný obrázok  24. 10. - 25. 10.
4.   Agátová ul.  24. 10. - 25. 10.
 
MsV č. 3, ferčekovce

1.   Muráňska ul. 2  1. 10.
2.   Muráňska ul. 26  2. 10. - 3. 10.
3.   križovatka Muráňskej  

a Trenčianskej ul.  2. 10.
4.   Muráňska ul. 60  3. 10.
5.   Nitrianska ul.  1. 10.
6.   Laborecká ul.  3. 10.
7.   Trnavská ul.  1. 10.
8.  Dunajská ul.  2. 10.

MsV č. 4, Sídl. Mier

1.  Komenského ul./J. Wolkera  27. 10. – 28. 10.
2.   Z. Nejedlého/Tr. 1. mája  27. 10. – 28. 10.

3.  Štúrovo nábrežie  
- parkovisko pri OD Prima  25. 10. - 26. 10.

4.   Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri  25. 10. 
5.   Štúrovo nábrežie 11 - 13  26. 10.

MsV č. 5, Sídl. Západ

1.   Hutnícka ul. - pri ZŠ  22. 10. 
2.   Strojnícka ul.  23. 10. 

MsV č. 6, Staré mesto – juh

1.   Fándlyho ul. - Železorudné bane   17. 10.
2.   Kozí vrch   15. 10. 
3.   E. M. Šoltésovej   15. 10.
4.   Hurbanova - pri kotolni   15. 10. 
5.   pred Zimným štadiónom - Hotel Šport   16. 10.
6.   Tehelná - obchod  17. 10.
7.   Za Hornádom - zadná strana obchodu   16. 10.
8.  Medza - pred obytným domom Panoráma   18. 10.
9.  Gorkého ul.   17. 10.
10.  križovatka Hurbanovej a Leteckej ul.  16. 10.

MsV č. 7, Staré mesto – východ

1.   Sídl. Východ - Fr. Kráľa   1. 10.
2.   križovatka Hanulovej a Škultétyho ul.  3. 10. 
3.   Pod Tepličkou  1. 10. – 2. 10.
4.   Drevárska ul. - garáže Nového domova  2. 10.
5.   Zábojského ul.   3. 10. - 4. 10.
6.   Zvonárska ul.  1. 10. - 2. 10.
7.   MPC - starý vchod  3. 10.
8.  Rázusova ul.  4. 10.
9.  Hanulova ul. (oproti MŠ)  4. 10.

MsV č. 8, Staré mesto – sever

1.   Vajanského (smer k Medzi)  11. 10. 
2.   Vajanského (smer k stanici)  12. 10.
3.   Park SNP pri MŠ  11. 10.
4.   pri ZIO bare  12. 10.
5.   J. C. Hronského  11. 10. 
6.   Sídl. Východ, Slovenská 44,  

pri kotolni  13. 10. - 14. 10.
7.   Koceľova ul.  13. 10. - 14. 10.
8.   pri garážach za Židovským cintorínom  12. 10.

MsV č. 9, telep

1.   Bernolákova ul.   29. 10. 
2.   Kuzmányho ul.   29. 10. 
3.   Kmeťova ul. - podjazd  30. 10.
4.   Filinského ul. - bytovka   31. 10. 
5.   Jánskeho ul.   31. 10.
6.   križovatka Ľaliovej a Púpavovej ul.   30. 10.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový odpad 
umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukla-
danie stavebného odpadu, zeminy a nebezpečného 
odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televí-
zory, monitory...). V lokalite, kde sa takýto druh odpadu 
bude nachádzať v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu 
kontajnera, mesto prehodnotí opätovné umiestnenie 
veľkokapacitného kontajnera v danej lokalite a pôvod-
covi odpadu môže byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích  prácach  a nebezpečný odpad sú obča-
nia  v  zmysle  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta 
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom povinní odovzdať na zbernom dvore na 
Sadovej ulici (Ut - pi od 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; So 
7.00 -13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bezplatne 
po predložení občianskeho preukazu.

msÚ, oddelenie komunálneho servisu

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohto-
ročné jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek 
príslušných mestských výborov bude realizované v týchto termínoch:

Pavilón	AQUATERRA	a	ZOO	SHOP	sú otvorené
celoročne od 10.00 do 18.00 hod. (okrem pondelka).

www.zoosnv.sk

SprAVoDAJStVo, oZNAMY
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1. OKTÓBROVÝ TÝŽDEŇ  
– EURÓPSKY TÝŽDEŇ DOJČENIA

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIAcIch mATIEK  
A TEhULIEK
pondelok 1. 10. a 22. 10. o 10.00 hod. 
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo na hankaogurcakova@gmail.com.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení Hanka 
ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba

OSOBNé PORADENSTVO  
V DOJČENí
streda 3. 10. od 9.00 do 12.00 hod.

PREDNášKA PRE „TEhULKY“  
– DôLEŽITé JE SPRáVNE ZAČAť
štvrtok 4. 10. o 16.30 hod.
téma: dojčenie a nosenia detí
lektorky: Hanka a barbora
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo na hankaogurcakova@gmail.com.
poplatok: 2 €/osoba

DEŇ OTVORENÝch DVERí 
– mEDZINáRODNÝ DEŇ 
mATERSKÝch cENTIER
streda 10. 10. počas otváracích 
hodín herne.

KURZ mASáŽí DETí A DOJČIAT
stredy – 3. 10., 10. 10., 17. 10., 
24. 10., 31. 10.
pod vedením profesionálnej 
masérky maťky mokošovej.
počas 3 stretnutí sa naučíte masírovať celé 
telíčko.

prihlášku najneskôr deň vopred 
na 0903 740 739.
poplatok: 3 €/matka + dieťa

KURZ PRíPRAVY NA DOJČENIE 
štvrtok 11. 10. o 9.30 hod.
prvé úvodné stretnutie. 
limitovaný počet tehuliek!!!
prihlášky: hankaogurcakova@gmail.com
Info: 0903 740 739

KURZ PRVEJ POmOcI PRE 
RODIČOV, UČITEľOV A ŽIAKOV 
AUTOšKôL
štvrtok 11. 10. a 25. 10 
od 16.00 do 19.00 hod.
lektor: bc. Dušan krausz (záchranár 
rZp trenčín, 20-r. prax), výstup kurzu – 
osvedčenie.
prihlášky: minimálne 5 dní vopred 
na 0903 740 739 alebo 
na mc.dietka@gmail.com.
poplatok: 13 €/účastník

PREZENTácIA „KRôČIK“
pondelok 15. 10. o 16.00 hod. 
téma: možnosti zabezpečenia 
budúcnosti detí
Garant: Wüstenrot stavebná 
sporiteľňa, a. s. 
(Ing. andrea mišendová)
poplatok: 1,50 €/rodina

PREZENTácIA „NOČNíKOVÝ 
TRéNINg S mIšKOU PIPIšKOU“
štvrtok 18. 10. o 16.30 hod.
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo na mc.dietka@gmail.com
lektorka: Júlia madziková, prešov
poplatok: 2 €/osoba

TVORIVá DIELŇA - SERVíTKOVá 
TEchNIKA NA SKLE“
sobota 13. 10. o 16.30 hod. 
prihlášky: deň vopred 
na 0903 740 739 alebo 
na mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2,50 €/účastník

PONUKA SLUŽIEB 
v hERNI mc DIETKA
hERŇA + BAZáRIK  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
prijímame aktuálne sezónne 
oblečenie a obuv, jeseň - zima.
utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod. 
streda, štvrtok: od 16.00 do 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina
Členské na šk. rok 2012/2013: 
13 €/rodina
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!
poistenci VšZp majú 20 %-nú zľavu 
na vstupe do herne mC Dietka!
Info: 0903 740 739 alebo 0949 686 921

OPATROVANIE DETí
pre deti od 3 do 8 rokov, 
v rozsahu 3 - 4 hodín.
poplatok: 2 €/1 hod., 
každá začatá hod. 1,5 €.
Individuálny prístup, 
limitovaná skupina detí.
prihlásiť dieťa je potrebné najneskôr 
1 deň pred nástupom na tel. č. 
0903 740 739 alebo 0949 686 921.

DETSKá NARODENINOVá OSLAVA  
- SOBOTA, NEDEľA
Objednávky: 0903 740 739
poplatok: 7 €/2 hod., možnosť 
doobjednania animátorských aktivít 
(maľovanie na tvár, tvorivé dielničky).
PORADENSTVO V DOJČENí 
Hanka ogurčáková, denne  
od 8.00 do 20.00 hod., 0903 740 739.
KURZ ANgLIČTINY PRE RODIČOV 
(začiatočníci, mierne pokročilí)
piatky o 17.00 hod.
Viac info: 0904 887 239 
ANgLIcKÝ KLUB BATOLIAT 
pre deti vo veku od 2 rokov
soboty o 9.00 hod.
Výučba hravou formou pod vedením 
skúsenej lektorky. Info: 0904 887 239
ARTFAmILY KLUB 
pre rodičov s deťmi
so zameraním na výtvarné umenie 
ako art terapie, pod vedením 
lektora - výtvarníka D. mikolaja. 
soboty o 15.30 hod.
prihlášky a informácie:  
dusanmikolaj@azet.sk
ZDRAVé PREBAľOVANIE 
prezentácia moderných látkových 
plienok, doplnkov na prebaľovanie, 
odúčanie od plienok. 
KURZ VIAZANIA BABYšATIEK
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku či 
ergonomický nosič, nevadí, požičiame, 
prípadne poradíme pri výbere. 
lektorka: mgr. barbora Vajová
prihlášky: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com

PROgRAm mATERSKéhO cENTRA DIETKA 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí), spišská nová Ves
Bližšie informácie o programe na tel. čísle 0903 740 739 alebo na mc.dietka@gmail.com w
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AMAVet KLUB teCHNiCKÝCH AKtiVÍt č. 747 

uskutočnil počas letných 
prázdnin 2012 denné tábory 
a pobytové tábory. Zúčastnilo 
sa ich celkom 65 detí. Svoj 
voľný čas strávili efektívne 
vedomostnými, športovými  
a turistickými činnosťami.

mgr. Zuzana hennelová
vedúca klubu amavet

šArKANiA SHoW 2012

Súťaž pre rodiny s deťmi v púšťaní šarkanov, drakov, rozprávkových bytostí...
Dátum: 6. 10. 2012 (sobota)
Program: 13.00 – 14.00 hod. Prezentácia
14.00 – 16.30 hod. Súťaž v kategóriách (MŠ, ZŠ, SŠ, rodičia) 
Hodnotia sa vlastnoručne vyrobené - lepené, maľované šarkany  
z rôznych materiálov! Lety šarkanov sa hodnotia osobitne!   
Súťažné aktivity pre deti a rodičov.
16.30 – 17.00 hod. Vyhodnotenie 
Miesto: Košiarny briežok - Chata U Nováka 

SúťAž  
pApieroVÝCH  
HáDZADieL ,,iSKrA“

Parkovisko 
pred nemocnicou  
na Blaumonte 
v dohodnutom termíne.
Bližšie informácie 
poskytne 
pani Žifčáková.

centrum voľného času Adam, levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko Domček, hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, manažérka: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk, www.cvc.snv.sk

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozýva na

7. ročník výstupu na pamätné miesto stretávania sa štúrovcov
KoHLWALD – UHLiSKá

i spomienku na 
ĽUDoVÍtA štúrA

23. 10. 2012 o 10.00 hod. na Námestí Majstra Pavla v levoči.
Realizované v spolupráci MO MS v Levoči, Poprade a Spišskej Novej Vsi.

„Zase sú polia rozorané a zase lúky ožltli. Jeseň, sú sladké, dobré tvoje dlane...“ (m. krno)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica 
Divadelný súbor Hviezdoslav v SNV 

pozývajú

NA StretNUtie S poéZioU MiLošA KrNA
22. 10. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 90. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou Mesta SNV.

poZVáNKY
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KULtúrA

GALériA 
UMeLCoV 

SpišA 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci október 2012

STáLE EXPOZícIE
• JOZEF hANULA kresba/maľba 
• UmELcI SPIšA
• ZáhRADA UmENIA 

VÝSTAVY 
JAROSLAV ČEch  
- ČEch ON LINE
komunikatívny projekt sústredený na aktuálne 
vzťahy: človek verzus svet. Výstava prezentuje 
výber z maliarskej tvorby posledných piatich ro-
kov: od expresívnych až po meditatívne maľby 
a kresby. Výberom techník a materiálov vznikajú 
rôznorodé diela s cieľom vyjadriť vnútorný svet 
subjektívnych predstáv.

Výstava potrvá do 18. 11. 2012.

ZáhRADY mAľBY 
súčasná česká maľba zo zbierok Wannieck Gal-
lery, brno (CZ). projekt Záhrady maľby prezen-
tuje nosné mená a kľúčové tendencie vo vývoji 
českej maľby za posledných 25 rokov. Výstava 
tak mapuje rozličné programy, témy a prístupy 
vo vybranom médiu maľby. V Galérii umelcov 
spiša v spišskej novej Vsi budú prezentované 
diela z „minulého storočia“ (konca 20. st.) od 
14-tich významných českých výtvarníkov. koná 
sa v rámci projektu košice 2013 – európske 
hlavné mesto kultúry, s podporou mk sr.

Výstava potrvá do 25. 11. 2012.

EDUKAČNé PROgRAmY:
ZáhRADY mAľBY
na výstavu nadväzuje tvorivá dielňa. Žiaci inšpi-
rovaní originálnymi obrazmi českých autorov 
vytvoria vlastnú abstraktnú maľbu.
miesto realizácie: kVč miestnosť (90 min.) 
- deti mŠ, žiaci ZŠ, sŠ, ZuŠ.
Vstupné: 1 €

JAROSLAV ČEch  
- ČEch ON LINE
edukačno-komunikatívny program spojený 
s prezentáciou výstavy výtvarníka, scénografa 
a pedagóga Jaroslava čecha, kde sa východis-
kovými témami stala krajina, figúra, individuali-
ta a intimita človeka.
miesto realizácie: výstavné priestory Gus 
(60 min.) - žiaci II. stupňa ZŠ, sŠ, ZuŠ.
Vstupné: 1 €
Informácie, objednávky a kontakt: 
programy@gus.sk

Otváracie hodiny 
utorok - sobota 10.00 - 17.00 hod.
Vstupné
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €
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Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

5. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

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

12. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 €
25. 10. (štvrtok) o 9.30 hod. VSTUPNé: 2 €
JÁn PalÁriK: „ZMiErEniE alEBo DoBroDrUŽSTvo Pri oBŽinKoCH“
Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia.

14. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 
MarTin BarČÍK: „BalTaZÁr BanÁn“
Sladká komédia pre deti ocenená na súťaži pôvodných slovenských dramatických textov pre deti a mládež Artúr 2005.

15. 10. (pondelok) o 9.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

MoniKa GErBoCovÁ: „SnEHUliEnKa a SEDEM TrPaSlÍKov“ 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov.

19. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

Miro Gavran: „vŠETKo o MUŽoCH“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské šablóny správania.

21. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €
ŠTEFan KaSarDa: „MarTinKo KinKaŠ“
Dramatizácia známeho rozprávkového príbehu o škriatkovi.

28. 10. (nedeľa) o 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 €
laDiSlav FarKaŠ: „Tri PraSiaTKa a vlK“
Klasická krochkajúca rozprávka o troch ružových pupkáčoch.

iV. ročNÍK feStiVALU KoMorNÝCH iNSCeNáCiÍ „DiVADeLNÝ Spiš 2012“
24. 10. (streda) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 € 

Carlo GolDoni: 
„MiranDolÍna“ (KoMéDia) Pozorište Boško Buha Belehrad (Srbsko) - hosť festivalu
Hosť festivalu belehradské divadlo Boško Buha prináša do Sp. Novej Vsi skvelú inscenáciu o krčmárke Mirandolíne.

25. 10. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

SirKKU PElTola: „Malé PEniaZE“ (Hra) DJP Trnava
Hlavnou postavou hry je Jason, jednoduchý muž žijúci so svojou matkou na odľahlej usadlosti. 

26. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

YaSMina rEZa: „KUMŠT“ (KoMéDia) SKD Martin
Komédia ponúka inteligentnú zábavu a predovšetkým výborné herecké príležitosti pre troch skúsených hercov.

27. 10. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

GYörGY SPiró: „PraH“ (KoMéDia) ŠD Košice
Každý z nás sa už určite zaoberal myšlienkou, čo by sa stalo, keby vyhral prvú cenu v lote. 

28. 10. (nedeľa) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

alFrED UHrY: „ŠoFér SlEČnY DaiSY“ (vESEloHra) DJGT zvolen
Z hry dýcha posolstvo o tolerancii a možnosti vzájomného porozumenia i medzi ľuďmi na prvý pohľad diametrálne odlišnými.

29. 10. (pondelok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: lóže 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

anTon PavloviČ ČECHov: „ČaJKa“ (TraGiKoMéDia) DJz Prešov
Inscenácia prináša témy nefunkčných vzťahov komplikovaného 20. a 21. storočia. 

30. 10. (utorok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

F. M. DoSToJEvSKiJ: „BiElE noCi“ Štúdio SD SNV
Ľúbostný príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú za zvláštnych okolností.

3. 10. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV  VSTUPNé: 2 € 

aUGUST STrinDBErG: „SlEČna JÚlia“
Hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob.

10. 10. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV VSTUPNé: 2 €

irEna DoUSKovÁ: „HrDÝ BUDŽES“
Detský pohľad na obdobie husákovskej normalizácie prostredníctvom zvedavej iskričky.

17. 10. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV VSTUPNé: 2 €

GEorGE BErnarD SHaw: „Don JUan v PEKlE“
 Jeden z najväčších záletníkov sa za svoj hriešny život, okrem diabla, stretáva i so svojimi obeťami.
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KULtúrA

oKtóBer 2012

DivaDlo 
Kontra

Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo s ambi-
cióznym repertoárom. Jediné na Spiši, ktoré 
získalo Dosky 2007 Objav sezóny. Divadlo, 

ktoré uvádza svetové tituly. hry, ktoré môžeš 
vidieť len u nás. Divadlo v Tvojom meste. 
V Dome Matice slovenskej na zimnej 68.

7. 10. o 19.00 hod.

Conor Mcpherson: rUM A VoDKA
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. 
Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných 
dojmov a  silných drinkov. Svoje mamy a  svokry  radšej 
nechajte doma! Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho 
postaví na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote naj-
dôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám!
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

18., 19. a 20. 10. o 19.00 hod.

žeNA V čierNoM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan Hill
Žena v čiernom „straší” na West Ende v Londýne a na 
celom svete už 23 rokov! Mrazivý príbeh mladého  lon-
dýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do 
odľahlého Domu na úhorných močariskách, aby uspo-
riadal pozostalosť po nebohej pani Drablowej. Krok za 
krokom sa pred vami odhalia desivé tajomstvá ponurého 
sídla...  Jedna  z  najstrašnejších  a  najúspešnejších  hier 
všetkých  čias.  Budete  sa  báť  vlastnej  predstavivosti... 
Príďte sa báť do Kontry!
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.
Vstupné: 5 €.

24. 10. o 19.00 hod.
William Shakespeare: HAMLet

Predstav si, že si sa dozvedel, že  tvojho otca zabil  tvoj 
strýko. Ten strýko je teraz mužom tvojej matky. Predstav 
si, že o vražde ti povedal duch tvojho otca, ktorý ťa do-
nútil k prísahe, aby si pomstil jeho smrť. Čo by si urobil? 
Ako by si to urobil? Bol by si vôbec schopný urobiť to? Je 
pomsta dostatočným dôvodom na život?
Réžia: K. Rozhin. hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. 
Vstupné: 5 €.

26., 27. a 28. 10. o 19.00 hod.

Marek Koterski: NeNáViDÍM
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Príď a vypočuj si spoveď 
frustrovaného  inteligenta  -  lúzra,  v slovenskej premiére 
tragikomickej monodrámy Mareka Koterského, špecia-
listu  na  šibeničný  humor,  ostrú  satiru  a  výstižnú  kritiku 
našej každodennosti.
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame rezervovať si miesta vopred.  

Rezervácie: 0907 908 986. 

8. a 9. 10. 2012 (pondelok, utorok) o 18.00 hod., Kino mier

ÔSMY SvEtaDiEl
Autori: Boris Filan, Ján Ďurovčík a Peter Pavlac 
Nový česko-slovenský muzikál sa odohráva v súčasnosti. Mladé dievča sa zriekne doterajšieho, rodičmi pod-
porovaného, vzťahu s mužom z lepších kruhov. Prežíva s novým milencom čistú a úprimnú túžbu bez ohľadu na 
spoločenské predsudky, zdravie či dôsledky. Ich ľúbostná idyla síce dosiahne naplnenie, no ich šťastie môže byť 
pominuteľné. Hudba legendárnej kapely Elán umocňuje pútavé texty Borisa Filana a Petra Pavlaca pod režisérskou 
taktovkou Jána Ďurovčíka. Príbeh je voľne inšpirovaný románom francúzskeho dramatika Alexandra Dumasa ml. 
Krása vznešeného nešťastia, o akom nám rozpráva spisovateľ z 19. storočia. Povyšuje príbeh o dáme s kaméliami 
na nadčasový príbeh lásky.
Vstupné: predpredaj: 27 €, v deň podujatia: 30 €

15. 10. 2012 (pondelok) o 18.00 hod., Kino mier

SKlÁŇaME Sa v ÚCtE PrED vaMi...
Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším. 
KAVIAREň SlÁVIA S PETROM STAŠÁKOM
hosť: jubilant Folklórny súbor Čačina pri MKC SNV.
Organizátor: Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s MKC Spišská Nová Ves.

17. 10. 2012 (streda) o 10.00 a 14.00 hod., Kino mier 
DIVADlO NA hOJDAČKE ŽIlINA

StraŠiaK toMÁŠ
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami zamerané aj na dopravnú výchovu.
Vstupné: 2 €

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 MKc - Kino Mier, 053/442 87 66 , TIc - letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie)

október 2012 
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

12. 10. 2012 od 16.00 hod., Kino Baník
FILMFeSt 2012

30. ročník nadregionálnej prehliadky amatérskych 
filmov ABOV - ŠARIŠ - GEMER - SPIŠ.

25. 10. 2012 o 10.00 hod., Koncertná sála Reduty
DIvertIMento 

MuSIcaLe
Krajská súťaž neprofesionálnej 

komornej hudby.

VÝStAVY
do 5. 10. 2012 (pondelok - piatok 

7.30 - 15.30 hod.)
20 rokov SkautIngu 
v SpIšSkej novej vSI 

Prezentačná výstava z činnosti 
75. zboru o. b. J. Vojtaššáka 

v Spišskej Novej Vsi.

do 31. 10. 2012 o 15.00 hod., Smižany - Kaštieľ 
jubILantI 2012

Výstava tvorby neprofesionálnych výtvarníkov 
Tibora Hrušovského (75. výročie), Milana Ogurčáka 

(75. výročie) a Jaroslava Neupauera (55. výročie).

9. 10. - 9. 11. 2012 o 16.30 hod.,  
Výstavná miestnosť SOS

DIvoké IMpreSIe 
na ŽeLeznej ceSte

Výstava fotografií z plenéra Klubu 
neprofesionálnych fotografov.

25. 10. - 25. 11. 2012,  
vernisáž 25. 10. 2012 o 16.00 hod., GUS 
LaDISLav vIkartovSký 

– MaLIar a FotograF
Autorská výstava tvorby pri príležitosti 

životného jubilea.

NeViDÍM, NepočUJeM,  
NeHoVorÍM (o Sexe)
nahlas o tom, čo nechceme ani šepkať...

Réžia: Milka Šavelová. Vstupné: 2 €. 
Podkrovie Domu MS, Zimná 68, Spišská Nová Ves.

20. 10. 2012 o 18.00 hod.
Divadelná hra 

na motívy Eve Ensler
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KULtúrA

cENTRáLNA BUDOVA, LETNá ULIcA 28

PRE DETI  

milena BAISch: Príbehy zajačika mateska. stále 
len mrkva! malý zajačik už zjedol toľko červených mr-
kiev, že sa mu o nich dokonca po nociach aj sníva.
Jozef hORáK: Slovenské povesti III. pri putovaní 
po povesťovej mape sa ocitne v okolí stredosloven-
ských banských miest. Dozviete sa, ako vznikli štiav-
nické bane, o kremnickom zlatom mužovi, o zakliatom 
vojsku v sitne a mnoho iných zaujímavostí.
michael FOKT: Zvieratá Slovenska. ešte kým vy-
razíte do lesa, zalistujte v tejto obrazovej encyklopédii. 
nájdete v nej desiatky farebných fotografií a prekvapu-
júce zaujímavosti o obyvateľoch lesov, polí, riek.

PRE DOSPELÝch - BELETRIA  

michael cONNELLY: Piaty svedok. advokát Hal-
ler pracuje na obhajobe klientky, obvinenej z vraždy 
bankára.
Ivan LEhOTSKÝ: mlyn u D‘Artagnana. autora trá-
pia medziľudské problémy, odcudzenie človeka člo-
veku. oáza prírody ho môže posilniť, vnútorne očistiť, 
duchovne povzniesť. 
Anna Laura KOEKKOEK: Semienka. príbeh 12-roč-
ného chlapca, ťažko hľadajúceho miesto medzi roves-
níkmi. porozumenie nachádza u svojho dedka.

PRE DOSPELÝch - NáUČNá LITERATúRA

Ivica hODáLOVá: Prípadové štúdie z pracov-
ného práva a sociálneho zabezpečenia. pub-
likácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov 
právnických fakúlt slovenskej republiky a uľahčiť im 
prechod od štúdia do praxe.
martin DEcKÝ: Navrhovanie a kontrola zemných 
konštrukcií inžinierskych stavieb. pozornosť je ve-
novaná objektivizovanému, v praxi verifikovanému ná-
vrhu zemných konštrukcií a následnému systemovému 
prístupu k hodnoteniu ich relevantných charakteristík.
Dušan PETRáš: Obnoviteľné zdroje energie pre 
nízkoteplotné systémy. problematika obnoviteľných 
zdrojov je veľmi aktuálna pre odbornú, ako aj laickú ve-
rejnosť. publikácia sa môže stať vhodnou pomôckou 
pri výpočte, návrhu a posúdení nízkoteplotných systé-
mov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

POBOČKA mIER - šAFáRIKOVO NámESTIE 7

PRE DETI  

chez PIcThALL: Atlas sveta pre školákov. tento 
nový atlas je plný jedinečných máp, fotografií a najak-
tuálnejších faktov a tabuliek.
Roald DAhL: Zázračný prst. Fantastické príhody 
plné zábavy o nezvyčajnom dievčatku so zázračným 
prstom, ktorý dokáže potrestať zlého človeka.

PRE DOSPELÝch - BELETRIA  

Vladislava hOFFmANNOVá: Odsúdený. Desivý ro-
dinný trojuholník - matka, syn a drogy. autentický príbeh 
o tom, že drogy neničia len narkomana.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

letná 50, Spišská Nová Ves

expoZÍCiA prÍroDY 
A HiStórie SpišA

do 31. 12. 2012 
Komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu.

šeStNáSť SpišSKÝCH MieSt 
V roKoCH 1412 - 1876

(v poľskom zálohu v r. 1412 - 1772  
a v provincii xVi spišských miest 

v r. 1774 - 1876)
do 9. 1. 2013

Výstava venovaná Dňom európskeho 
kultúrneho dedičstva (str. 8).

 

HiStoriCKÝ BiZNiS 
UHorSKéHo KráĽA 

žiGMUNDA ALeBo čo SA Dá 
Kúpiť ZA 37 000 Kôp GrošoV

1. - 31. 10. 2012
Interaktívne tvorivé dielne pre školy. 

Zaujímavé cestovanie v čase za poznaním pamiatok 
minulosti nášho mesta s neobyčajnou prezentáciou 

predmetov zo zbierok múzeí.

prof. ANDreJ reipriCH - 
oSoBNoSť šKoLStVA A VeDY

11. 10. 2012 – 15. 1. 2013
31. 7. 2012 uplynulo 100 rokov od narodenia Andreja 

Reipricha, ktorý pôsobil ako profesor fyziky a matematiky 
na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Výstava vám predstaví 

významnú osobnosť, entomológa, znalca motýľov 
Národného parku Slovenský raj a okolia Sp. Novej Vsi.

Vernisáž výstavy: 11. 10. 2012 o 15.30 hod.

odborný seminár venovaný osobnosti 
Andreja reipricha

11. 10. 2012 od 9.00 do 14.00 hod.
Uskutoční sa v priestoroch Gymnázia na Školskej ulici 

v Sp. Novej Vsi. 
Počas seminára bude slávnostne odhalená pamätná 
tabuľa Prof. Andrejovi Reiprichovi na budove gymnázia.

pietna spomienka
11. 10. 2012 od 14.00 do 15.00 hod.

Uskutoční sa pri hrobe Prof. Andreja Reipricha 
na miestom cintoríne v Sp. Novej Vsi.

pUtoVANie čÍNoU
24. 10. 2012 o 15.00 hod.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na 
prednášku z cyklu „S múzeom okolo sveta“, priestory 

stálej expozície múzea.
Prednášajúci: PhDr. Ján Volný, PhD.

Spiš: HiStoriCKé pAMiAtKY 
MiNULÝCH StoročÍ

fotografie Ján Kotras
do 15. 10. 2012

Výstava fotografií venovaná  
Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

Národopisné múzeum v Smižanoch

100. VÝročie NAroDeNiA 
BriG. GeNeráLA 

iN MeMoriAM JáNA NáLepKU
do 23. 11. 2012

Spoznajte osobu Jána Nálepku ako človeka, 
antifašistického bojovníka, učiteľa a partizána, 

jediného Slováka, ktorý sa zaslúžil o najvyššie vojenské 
vyznamenanie II. svetovej vojny - Hrdinu ZSSR in 

memoriam. Súčasťou výstavy bude premietanie hraného 
vojnového filmu o živote Jána Nálepku.

reMeSLo – tvorivé dielne
október 2012

Národopisné múzeum v Smižanoch pripravuje pre školy aj 
širokú verejnosť tvorivé dielne a kurzy s využitím tradičných 

remeselných techník. V ponuke je práca s drôtom, 
hlinou, textilné techniky, podmaľba na sklo, košikárstvo, 

sviečkarstvo a iné. Stačí si len vybrať.

oKtóBer 2012

Zmena výpožičných hodín  
počas školského roka
sídlo centrály, letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: 8.00 - 12.00 hod.
pobočka mIer - šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod. 
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené

NoVé!

Divadelný súbor HVieZDoSLAV 
pri MKC Spišská Nová Ves,
ktorý si v decembri t. r. pripomenie
 80 rokov nepretržitej činnosti, 

pre doplnenie vlastného písomného 
a obrazového archívu

Z oBDoBiA roKoV 
1932 – 1956,

prosí majiteľov takých materiálov o ich 
 ZApožičANie (po ich okopírovaní čestne 

vrátime) alebo VeNoVANie 
v prospech archívu divadelného súboru 

HVIEZDOSLAV.
Za námahu vynaloženú pri ich 
vyhľadávaní vopred ďakuje
vedenie divadelného súboru!

Kontakt: 0907 616 420 (Ing. König) 
alebo priamo Mestské kultúrne centrum, 
Radničné nám. č. 4, Spišská Nová Ves.

Divadelný krúžok pri Združení na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Spišskej Novej Vsi,  
chrapčiakova 13, Sp. Nová Ves 

vás 26. októbra 2012 o 17.00 hod. 
pozýva na premiéru rozprávkovej veselohry s názvom 

peSNičKoVé NeVeStY, 
ktorá sa bude  

konať v Dome Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi. Vstupné: dobrovoľné. 

„tento projekt sa uskutoční vďaka 
grantovému programu 

prekročme spolu bariéry nadácie orange.“
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roZpráVKA – SLoVeNSKÝ DABiNG 
1. 10., piatok - pondelok, 17.00, 
vst.: 4,50 €, deti, študenti 
a dôchodcovia: 4 €, 
pondelok zľava dospelí: 4 €, deti: 3 € 

DoBA ĽADoVá 4: 
ZeM V poHYBe 

1. 10., nedeľa, pondelok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia

7 DNÍ V HAVANe
Francúzsko, Španielsko, dráma, titulky, 
129 min., r. 2012, mp-15.

fiLMoVÝ KLUB - proJeKt 100 
2. 10., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

NeHA 
sr, dráma, r. 1991, 104 min., mp-15.

3. - 4. 10., streda, štvrtok, 19.00,
vst.: 3 €, 2d projekcia 

reSiDeNt eViL 5 
- retriBUtioN 

usa, akčný, horor, thriller, sci-fi, r. 2012,  
mp-12.

roZpráVKA – SLoVeNSKÝ DABiNG 
4. - 7. 10., štvrtok – nedeľa, 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, deti a študenti, 
dôchodcovia: 4 €

HoteL trANSYLVáNiA
usa, anim. rod. komédia, 91 min. 

5. - 7. 10., piatok - nedeľa, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

ZeM BeZ
ZáKoNA

usa, dráma, western, historický film, 115 min., 
české titulky, mp-15.

8. - 9. 10., pondelok, utorok, 18.00
ôSMY SVetADieL

muzikál.
 
10. - 11. 10., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3,50 €, študenti zľava: 3 €, 
2d projekcia 

UDri A ZDrHNi 
usa, akčná komédia, české titulky, 100 min.
 
roZpráVKA - SLoVeNSKÝ DABiNG 
12. - 14. 10., piatok, sobota, nedeľa, 17.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia

HoteL trANSYLVáNiA

12. - 14. 10., piatok - nedeľa, 19.00, 
vst.: 3,70 €, študenti zľava: 3,20 €, 
2d projekcia 

Looper 
usa, akčný sci-fi film, české titulky, 118 min., 
mp-15.

15. 10., pondelok, 18.00 
KAViAreŇ SLáViA 

S petroM StAšáKoM
hosť: jubilant Folklórny súbor  
čačina pri mkC snV 
podujatie venované seniorom.

fiLMoVÝ KLUB 
16. 10., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 €, 2d projekcia

ZVoNKY šťAStiA 
slovensko, r. 2012, 70 min., titulky, mp-15.

roZpráVKA pre šKoLY
17. 10., streda, 10.00 a 14.00, vst.: 2 €
divadlo na hOJdaČke Žilina 

StrAšiAK toMáš 
Divadelné predstavenie. 

17. - 18. 10., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

 96 HoDÍN: oDpLAtA
Francúzsko, akčný, thriller, r. 2012, 98 min., 
mp-12.

roZpráVKA – čeSKÝ DABiNG 
18. - 19. 10., štvrtok, piatok, 17.00, 
21. - 22. 10., nedeľa, pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, deti, študenti 
a dôchodcovia zľava: 4,50 €

ASterix A oBeLix 
V SLUžBáCH JeJ VeLičeNStVA 

Fran., Špan., tal., maď., dobrodružná, komé-
dia, rodinná, české titulky, 93 min., mp-12.

19. - 22. 10., piatok – pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,70 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,20 €, pondelok zľava: 3 €, 
2d projekcia

pArANorMAL 
AKtiVitY 4

usa, horor, české titulky, mp-15.

fiLMoVÝ KLUB - proJeKt 100 
23. 10., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

čierNA MAčKA, 
BieLY KoCúr

Juhoslávia, Franc., nem., české titulky, 
129 min., mp-15. 

24. - 25. 10., streda - štvrtok
Deti MeStU

26. - 29. 10., piatok – pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,70 €, 
študenti zľava: 3,20 €, 2d projekcia

SKYfALL 007
Vb, akčný, thriller, r. 2012, mp-15.

roZpráVKA 
27. - 29. 10., sobota – pondelok, 
17.00, vst.: 5 €, deti a študenti, 
dôchodcovia: 4,50 €

 KoZÍ prÍBeH So SYroM 
čr, anim. rodinná komédia, 97 min., mp.
 
fiLMoVÝ KLUB - proJeKt 100 
30. 10., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

BoHéMSKY žiVot 
Franc., nem., Švéd., Fín., dráma, francúzska 
verzia, české titulky, 100 min., mp-15. 
 JeSeNNé práZDNiNY V KiNe Mier 

roZpráVKA – čeSKÝ DABiNG 
31. 10., streda, 17.00, 2. - 5. 11., 
piatok - pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti a dôchodcovia zľava: 3,50 € 

ASterix A oBeLix 
V SLUžBáCH JeJ VeLičeNStVA 

31. 10., streda, 19.00, 2. - 5. 11., piatok  
- pondelok, 19.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 

SKYfALL 007

fiLMoVÝ KLUB 
6. 11., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

SAMSArA

náš program nájdete aj na facebooku  
facebook.com/kino.mier.snV  
a na www.spisskanovaves.eu.

V kine mier platia aj kultÚrne pOukaZy.

chcete program dostávať e-mailom? 
napíšte nám: kinomiersnv@stonline.sk 

MKC KiNo Mier

Všetky doplňujúce údaje nájdete na web stránke www.stercentury.sk

4. 10. 2012 HoteL trANSYLVANiA (animovaná rozprávka)
11. 10. 2012 Looper
18. 10. 2012 ASterix A oBeLix V SLUžBáCH JeJ VeLičeNStVA
18. 10. 2012 pArANorMAL ACtiVitY 4
25. 10. 2012 KoZÍ prÍBeH So SYroM (animovaná rozprávka)

26. 10. 2012 SKYfALL – pokračovanie príbehov J. Bonda

do 31. 10. 2012, Kaštieľ
jubILantI 2012

výStava neproFeSIonÁLnYcH 
výtvarnÍkov 

Tibor Hrušovský, Milan Ogurčák,  
Jaroslav Neupauer 
Organizuje: Spišské osvetové stredisko 
Spišská Nová Ves, OKC

6. 10. 2012 (sobota) o 19.00 hod.,  
Kostol Pov. sv. Kríža Smižany

XvII. MeDzInÁroDný  
HuDobný FeStIvaL

MuSIca nobILIS 
Igor Fábera – hoboj, Adriana Antalová – 
harfa. Vstupné: 2 €
Organizuje: obec Smižany, OKC

14. 10. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

Mesiac úcty k starším 
zMIerenIe aLebo 
DobroDruŽStvo 

prI obŽInkocH
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves 
Organizované predstavenie pre verej-
nosť. 

Vstupné: zdarma
Organizuje: OKC, obec Smižany

15. 10. 2012 (pondelok) o 10.00 hod., 
Banketová sála KD 

Svetový 
DeŇ zDravIa

Spojený s prednáškou pre seniorov VÝŽI-
VA NAŠICH PREDKOV. Prednáša: p. Vlčá-
ková, RÚVZ, Spišská Nová Ves
Organizuje: SŠÚ, OKC

16. 10. 2012 (utorok) o 19.00 hod.,  
kino pre verejnosť
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 €

Iron SkY
Akčná komédia, sci-fi, 93 min., Fínsko/
Nemecko/Austrália, 2012, MP-15.

26. 10. 2012 (piatok) o 21.00 hod., 
Spoločenská sála KD

októbrovÁ 
SeMteX DISkopartY

Ďalšia zo série diskoték s dobrou hudbou, 
barom, súťažami o ceny a s programom.
Hosť večera: Jeden z najlepších DJ-ov na 
Slovensku - Milan Lieskovský - Bratislava.
Organizuje: MIMOKLUB

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80 - tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105 - tel. č.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

október 2012

DetSkÁ joga
V mesiaci október začína 3-mesačný kurz detskej jogy. Ak chcete, aby sa vaše dieťa  
naučilo správne dýchať, relaxovať a získalo správne pohybové návyky, príďte medzi 

nás každý štvrtok o 16.00 hod. do priestorov Jogacentra na Letnej ulici č. 55.

joga pre začIatočnÍkov
„Telesné zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ (Paracelsus)

Ak si chcete udržať alebo prinavrátiť zdravie príďte si zacvičiť do kurzu jógy pre  
začiatočníkov. Cvičíme každú stredu o 18.00 hod. v Jogacentre na Letnej ulici č. 55.

PredNášKa - JOga V deNNOM žIVOTe
paraMHanS SvÁMÍ MaHéšvarÁnanDa

15. 10. 2012 o 18.00 hod.
Koncertná sieň REDUTY, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, www.yoga.sk 
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Prichádza jeseň, príroda je sfarbená rozmanitými farbami a je 
sa na čo pozerať. A čím nás zaujme októbrová obloha? 
Z jasných planét to bude určite planéta Jupiter. A tí, čo ne-
môžu spať, tak nadránom môžu pozorovať žiariacu Venušu 
a Mesiac - jeho putovanie po nočnej oblohe. V nedeľu 28. 10. 
končí  platnosť  stredoeurópskeho  letného  času  (SELČ). 
V tento deň si o 3.00 hod. SELČ vrátime hodinové ručičky 
späť na 2.00 hod. SEČ.

pLANétY
Merkúr: Pohybuje  sa  súhvezdím Váhy, geometrické pod-
mienky  na  jeho  sledovanie  sú  teda  v  tomto  období  ne-
vhodné. 
Venuša: Východ 3.40 hod., pozorujeme v súhvezdí Leva. 
23. 10.  ju môžeme pozorovať  v  súhvezdí Panna,  východ  
4.12 hod. 
Mars: Na začiatku mesiaca sa pohybuje súhvezdím Váhy. 8. 10. 
sa presunie do súhvezdia Škorpión. Zapadá o 19.57 hod. 

nízko nad západným obzorom. 
Jupiter: Máme možnosť pozorovať  v  sú-
hvezdí Býka celú noc. 5. 10.  Jupiter mô-
žeme pozorovať spolu s Mesiacom. Dobre sú 
pozorovateľné oblačné pásy v atmosfére planéty Jupiter štyri 
jeho najväčšie mesiace. 6. 10. východ 21.06 hod., západ 
12.47 hod. 22. 10. východ 20.04 hod., západ 11.40 hod.
Saturn: Nachádza sa v súhvezdí Panny,  je  teda objektom 
večerného súmraku. Obdobie viditeľnosti planéty sa pomaly 
končí, na priaznivé podmienky si počkáme až do jari budú-
ceho roku. 
Mesiac a jeho fázy:
posledná štvrť  8. 10.  8.34 hod.
nov  15. 10.  13.36 hod.
prvá štvrť  22. 10.  4.33 hod.
spln  29. 10.  20.50 hod. 

Všetky časové údaje sú lseč.
F. sejut – mO sZaa

POzORUJTE S NAMI
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na ad-
resu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Ján Steiner, 2. mapa Spišskej 
župy, 3. Furkotskej doline. Výhercom sa stáva a CD Romantic melody získava Ján AlcNAUER zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

Naše osobnosti: Andrej reiprich 
Profesor Andrej Reiprich sa narodil 31. 7. 1912 v Dobšinej. Pô-
sobil mnoho rokov v Spišskej Novej Vsi, kde i býval a patril medzi 
veľmi známych a vážených občanov tohoto mesta. Jeho rozsiahle 
vedomosti nielen o motýľoch, ale o prírode všeobecne sú známe 
každému milovníkovi prírody, ktorý pána profesora osobne poznal. 
V podvedomí Spišiakov je zapísaný ako stredoškolský profesor na 
spišskonovoveskom gymnáziu, kde dlhé roky (1939 - 1976) vyu-
čoval matematiku a  fyziku a pôsobil  tiež ako entomológ. (1. taj-
nička)  je  vedný  odbor  zaoberajúci  sa  výskumom motýľov.  Jed-
noznačne môžeme dnes konštatovať, že pán Andrej Reiprich bol 

jeden z najvýznamnejších a najväčších slovenských lepidopterológov, ktorý sa zaslúžil o roz-
siahly výskum výskytu druhov na území prevažne Národného parku Slovenský raj, ako i Pie-
ninského národného parku, Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.  

(2. tajnička) motýlích  ústrojov  od A. Reipricha  začali  vychádzať  v  časopise Biológia.  Slo-
venskou akadémiou vied boli v tých rokoch distribuované po celom svete. Takto sa stal zná-
mym odborníkom mikrolepidopter (drobných motýľov). Dnes o ňom vieme, že vydal 149 prác 
a viacero knižných publikácií. Ako jednu zo svojich posledných prác publikoval v roku 2000 
„Slovenské mená motýľov“. Táto práca je dielo, ktoré v našej entomologickej literatúre dosiaľ 
chýbalo a jeho vydanie svedčí iba o obrovskej odbornej úrovni autora, ako i o úrovni našej slo-
venskej entomológie. Štvrť storočia A. Reiprich pracoval na rozsiahlej monografii (3. tajnička) 
Slovenska podľa hostiteľských (živných) rastlín ich húseníc, ktorú vydala Správa NP Slovenský 
raj  v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci so SZOPK v  roku 2001. Svojou prácou sa významne 
zaslúžil o rozvoj prírodných vied na Slovensku v oblasti entomológie a ako jeden z mála vedcov 
prispel aj k rozšíreniu a uchovaniu entomologických zbierok vo fondoch slovenských múzeí. 
Najväčším úspechom Andreja Reipricha bol nález dvoch nových druhov motýľov pre  vedu: 
psoty reiprichovej a obaľovača spišského. Najväčšia časť jeho rozsiahlej zbierky sa nachádza 
v Slovenskom národnom múzeu a podstatná časť je i v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
Pán profesor Reiprich umrel 23. 2. 2002 v našom meste.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 10. 10. 2012
HARMÓNIA, Zimná 55, SNV, tel.: 053/441 16 37

8. - 14. 10. 2012
FARMÁCIA, Fabiniho 15, SNV, tel.: 053/442 15 60

15. - 21. 10. 2012
SLÁVKA, Chrapčiakova 1, SNV, tel.: 053/416 61 22

22. - 28. 10. 2012
DR. MAX, OC Madaras, Mlynská 39, SNV,  

tel.: 053/321 99 16
29. 10. - 4. 11. 2012

PRI PARKOVISKU, Šafárikovo námestie 1, SNV,  
tel.: 053/429 96 10
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MeDZiNároDNé JeSeNNé 
MAJStroVStVá 

SLoVeNSKA preteKoV 
pSÍCH ZáprAHoV

O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves
II. ročník

27. – 28. 10. 2012 o 7.30 hod. 
na letisku v Spišskej Novej Vsi.

Súťažné kategórie:
A.  Pre registrovaných pretekárov
B.  Pre neregistrovaných pretekárov
C.  Weight pulling – ťahanie závažia  

s možnosťou stávok
D.  Súťaž o najrýchlejšieho  

pretekára
E.  Súťaž o najkrajší pretekársky tím

športový klub ArCHiNG 
v spolupráci s oZ Kalokagatia

Propozície a bližšie informácie 
na www.skarching.wbl.sk

šport

BeH: 3. roč. Široké (19. 8.), 14 km: A - 2. Tomáš Ka-
mas (56:13 min.). Jazerný maratón, Košice (25. 8.): 
8.  Július  Smolár  (4:44  hod.).  Ženy:  1.  Eva  Hatalo-
vá  (4:51  hod.).  V  rámci  maratónu  sa  bežal  aj  polma-
ratón,  kde  zvíťazil  časom  1:24  hod.  Tomáš  Kamas. 
horský cross Gerlach  (25.  8.):  A  -  4.  Roman  Šker-
lík  (1:16  hod.).  C  -  9.  Milan  Hrušovský  (1:05  hod.). 
Malý Pieninský maratón  (1. 9.): C  - 8. Vladimír Šmi-
da  (1:19 hod.). city sports  polmaratón, Nitra  (9. 9.): 
A  -  3.  Tomáš  Kamas  (1:23  hod.). Košice Night run 
(9 170 m): A - 7. Tomáš Kamas (33:19 min.).
VoLeJBAL:  Memoriál Michala lumnitzera: 
VIII.  ročník  volejbalového  turnaja  junioriek  sa  odo-
hral  1.  9.  v  Hnúšti.  Celkové  poradie:  1.  ŠKM  Lipt. 
Hrádok,  2.  VK  Sp.  Nová  Ves,  3.  ŠVK  Tatran  Ban-
ská  Bystrica,  4.  VK  Iskra  Hnúšťa  „A“,  5.  VK  Is-
kra  Hnúšťa  „B“,  6.  MŠK  Žiar  nad  Hronom.  Turnaj  
junioriek a kadetiek: Súbežne s extraligovým turnajom 
žien  usporiadal  VK SNV  aj  turnaj  junioriek  a  kadetiek, 
ktorý sa odohral 15. 9. v hale PTŠ (Obchodnej akadé-
mie). Celkovo sa odohralo 6 zápasov. Výsledky: SNV – 
Košice 0  :  2,  Žilina – Prešov 1  :  2, Košice – Prešov 
0 : 2, SNV – Žilina 2 : 0, Žilina – Košice 0 : 2, SNV – 
Prešov 2 : 1. Celkové poradie: 1. VK Slávia TU Košice, 
2. VK ProfiGarant Prešov, 3. VK SNV, 4. AC Žilina.
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„V základnej časti domácej súťaže by sme chceli 
skončiť do štvrtého miesta, čím by sme si zabez-
pečili postup do slovensko-maďarskej nadstavby. 
urobíme všetko pre to, aby sme sa v základnej 
časti umiestnili do spomínaného štvrtého miesta, 
a keď to bude potrebné, tak posilníme aj káder. 
ale to štvrté miesto musí byť… teda, veľmi si ho 
želáme,“ hovorí generálny manažér ŠKBD Róbert 
Šimkuľák.
Romana Stehlíková je však len jedným zo zaujíma-
vých  úlovkov  vedenia  Spišiačok. Mladá  americká 
rozohrávačka Jade Smith-Williams, kapitánka bas-
ketbalovo-exotického národného  tímu Malty Jose-
phine Grima, ale aj dvojica našich reprezentantiek 
do 20 rokov Gabriela Nagyová s Martinou Letkovou 
by mali lákať do hľadiska náročného, ale aj vďačného 
novoveského diváka.
Spišiačky budú hneď od začiatku operovať na dvoch 
frontoch. „Zápasy stredoeurópskej ligy by mali byť 
prípravou na extraligové súboje, pričom hlavným 
motívom štartu v nej bolo, aby sa hráčky udržiavali 
v zápasovom rytme. V tejto súťaži chceme predo-
všetkým zbierať cenné skúsenosti, lebo v blízkej 
budúcnosti by sme chceli skúsiť šťastie v európ-
skom pohári FIba.“
V oboch súťažiach sa hráčky ŠKBD budú spoliehať aj 
na podporu divákov, ktorí v centre Spiša dokážu vy-
tvoriť doslova elektrizujúcu atmosféru. „Veľmi sa na 
nich teším. už počas prípravného stretnutia proti 
ružomberku ukázali, akí sú skvelí,“ chváli ich Ro-
mana Stehlíková a Róbert Šimkuľák dodáva: „ur-
čite sa na nich budeme spoliehať a verím, že budú 
tým povestným šiestym hráčom nášho tímu.“

Vizitka šKBD rücon Spišská Nová Ves
hráčsky káder: Zuzana Babariková  (rok  narode-
nia: 1986 / výška: 176, štátna príslušnosť: SR, klub 
v uplynulej sezóne: MBK Región Rožňava), Jose-
phine Grima  (1984/190, Malta,  Olympia  Reggio 

Calabria/Tal.),  Michaela  Jurčišinová  (1992/173, 
SR,  ŠKBD  Spišská  Nová  Ves),  Martina  Letková 
(1992/188, SR, BK Loko Karlove Vary/ČR), Gabri-
ela Nagyová (1992/174, SR, Dannax Sport Košice), 
Regina  Palušná  (1989/192,  SR,  Nantes  Basket 
Rezé/Fr.), Katarína Petriková (1980/182, SR, MBK 
Región Rožňava), Jade Smith-Williams (1988/170, 
USA), Lucia Staneková (1991/188, SR, ŽBK Whirl-
pool Poprad), Romana Stehlíková (1985/189, ČR, 
Frisco Brno/ČR), Veronika Vajnerová  (1992/172, 
SR, MBK Región Rožňava), Markéta Zatloukalová 
(1989/190, ČR, Valosun Brno/ČR).
Realizačný tím: Dávid  Demečko  (hlavný  tréner), 
Slávka Bučáková (asistentka trénera), Štefan Sumer-
ling (kondičný tréner), Michaela Demečková (vedúca 
družstva), František Fabian (masér).
Vedenie klubu:  Štefan  Trnka  (prezident), Róbert 
Šimkuľák  (generálny  manažér),  Romana  Rerková 
(PR manažérka).   (pat), foto: autor

V stredu 31. 10. 2012 o 15.00 hod. na našom šta-
dióne  opäť  uvidíme  mládežnícky  tím Manchestru 
United v stretnutí so svojím minuloročným súperom 
z Akadémie futbalu Jurija Konopleva Togliatti.
Svoj prípravný zápas tu tieto mládežnícke odohrali 

už vlani, 26. októbra. Tisícsedemsto divákov vtedy 
videlo v ich podaní kvalitný futbal. Predovšetkým pre 
mladých hráčov v hľadisku ukázali, akým smerom sa 
poberá svetový futbal. Minuloročný výsledok: Man-
chester United – FAJK Togliatti 4 : 3 (3 : 1).   (pat)

ŽENSKÁ EXTRAlIGA

OPÄť PRíDE MANchESTER 

Od 5. do 12.  augusta 2012 sa  v blízkosti mesta 
Johannesburg v JAR uskutočnili MS rádiom ria-
dených termických vetroňov kategórie F3J. Slo-
vensko bolo zastúpené v seniorskej kategórii troma 
súťažiacimi, z ktorých jeden z LMK Levice získal vo 
veľmi silnej konkurencii 2. miesto.
V juniorskej kategórii malo Slovensko len jedného 
zástupcu a tým bol člen letecko-modelárskeho klubu 
Spišská Nová Ves Juraj Bartek ml., tohto času žiak 
1. ročníka Gymnázia, Školská ul. v Spišskej Novej 
Vsi.  V  náročných  podmienkach  si  počínal  veľmi 
dobre. 
Zo základnej časti súťaže postúpil z 2. miesta do finá-
lovej časti, kde postúpilo 10 najlepších pilotov. 
Vo finálovej časti sa mu naďalej darilo a po siedmich 
finálových štartoch si napokon odniesol bronzovú 
medailu. 
Zvíťazil súťažiaci z Talianska a druhý skončil súťažiaci 
z Nemecka.  lmk spišská nová Ves

MS V lETEcKOM MODElÁRSTVE V JAR

Súboj nováčikov ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves – levice je historicky prvým zápasom žen-
skej extraligy na Spiši. 

Po roku sa znova zopakuje veľký futbal na spišskonovoveskom futbalovom štadióne. 

Výzva Klubu mladých astronómov v SNV:

SLNKo – NAšA MAterSKá 
HVieZDA.

Milí rodičia a deti, zapojte sa do súťaže 
o najzaujímavejšiu momentku 
hviezdy, ktorá dáva našej zemi 

svetlo a teplo.
Môže to byť východ či západ so zaujímavou 
scenériou v popredí (tip: Naše mesto je tiež 
pekné!), farbisté zore, siluety v protisvite  
a úkazy ako halo, gloriola alebo aj dúha  

(tá je na opačnej strane Slnka).
Majte vnímavé oko a pripravený fotoaparát či 
mobil a svoje zábery (aj staršie zo svojho  

archívu) posielajte do konca decembra e-mai-
lom s prílohou, príp. popisom vzniku a názvom 
na adresu: astronom.klub@gmail.com.

 
Pripravujeme prednášky a workshop s astronomic-
kou témou. záujemcovia, dajte vedieť na uvedenej 
adrese - e-mailom posielame pozvánky s oznáme-
ním presného termínu a miesta konania.
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6. 10. sobota 11.00 a 13.15 snV - trenčín, 1. dorastenecká liga sd/md

6. 10. sobota 12.15 a 14.00 snV - humenné, 2. liga žiačok a žien 
(hrá sa na atletickom štadióne)

7. 10. nedeľa 10.00 a 11.45 snV - humenné, 1. liga mŽ „a“/„B“ 
(hrá sa na atletickom štadióne)

13. 10. sobota 14.30 snV - lipany, 3. liga

14. 10. nedeľa 10.00 a 11.45 snV - mFk košice, 1. liga mŽ „a“/„B“ 
(hrá sa na atletickom štadióne)

20. 10. sobota 14.00 snV - martin, 3. liga
21. 10. nedeľa 11.00 a 13.15 snV - Žilina, 1. dorastenecká liga sd/md

28. 10. nedeľa 10.00 a 11.45 snV - lipany, 1. liga mŽ „a“/„B“ 
(hrá sa na atletickom štadióne)

31. 10. streda 15.00 manchester United – Togliatti, 
zápas mládežníckych družstiev

fUtBALoVÝ štADióN t.: 053/416 63 35
umelÁ trÁVa - cenník prenájmu:
hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik Brezovaj - 0903 405 466 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

športoVá HALA t.: 053/416 63 35
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
6. 10. sobota lB „B“ - rožňava, basketbal, 1. liga
6. 10. sobota 18.00 Vk - Vivus Bratislava, extraliga, volejbal ženy
7. 10. sobota lB „B“ - tu košice, basketbal, 1. liga

7. 10. nedeľa 16.00 rücon škBd - poprad, 
basketbal, extraliga ženy

10. 10. streda 18.00 lB - Inter Bratislava, basketbal, extraliga muži
13. 10. sobota 11.00 Vk - Zvolen, volejbal juniorky
13. 10. sobota 18.00 lB - komárno, basketbal juniori

14. 10. nedeľa 16.00 rücon škBd - cassovia košice, 
basketbal, extraliga ženy

20. 10. sobota 8.00 – 15.00 turnaj polície
20. 10. sobota 18.00 Vk - ukF nitra, volejbal, extraliga ženy
21. 10. nedeľa lB - svit, basketbal, sŽ
21. 10. nedeľa lB - michalovce, basketbal, mŽ

21. 10. nedeľa 16.00 rücon škBd - piešťany, 
basketbal, extraliga ženy

27. 10. sobota lB - Bardejov, basketbal, Ž
27. 10. sobota 18.00 Vk - kežmarok, volejbal, extraliga ženy
29. 10. pondelok 18.00 lB - levice, basketbal, extraliga muži

2. 10. utorok 17.00 snV - l. mikuláš, 1. liga
5. 10. piatok 17.00 snV - detva, 1. liga
6. 10. sobota 14.00 snV - l. mikuláš, dorast
7. 10. nedeľa 10.30 snV - poprad, dorast
9. 10. utorok 17.00 snV - michalovce,1. liga

13. 10. sobota 14.00 snV - nitra, juniori
14. 10. nedeľa 10.30 snV - slovan Bratislava, juniori
16. 10. utorok 17.00 snV - trebišov, 1. liga
20. 10. sobota 14.00 snV - l. mikuláš, dorast
21. 10. nedeĺa 10.30 snV - poprad, dorast
26. 10. piatok 17.00 snV - Bardejov, 1. liga
27. 10. sobota 14.00 snV - nitra, dorast
28. 10. nedeľa 10.30 snV - slovan Bratislava, dorast

ZiMNÝ štADióN t.: 053/446 10 86
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

8. kOlO pondelok 1. 10.
17.00 steZ - srt keGl 
18.00 mIdapa - parmas 
19.00 mV nÁByt - slZa

utorok 2. 10. 18.00 ndh atyp - drÁČIk

9. kOlO pondelok 8. 10.
17.00 parmas - srt keGl
18.00 slZa - mIdapa
19.00 drÁČIk - mV nÁByt

utorok 9. 10. 18.00 ndh atyp - steZ 

10. kOlO pondelok 15. 10. 
17.00 srt keGl - slZa 
18.00 mIdapa - drÁČIk
19.00 mV nÁByt - ndh atyp

utorok 16. 10. 18.00 steZ - parmas 

11. kOlO pondelok 22. 10.
17.00 drÁČIk - srt keGl
18.00 ndh atyp - mIdapa
19.00 mV nÁByt - steZ 

utorok 23. 10. 18.00 slZa - parmas 

12. kOlO pondelok 29. 10.
17.00 srt keGl - ndh atyp 
18.00 parmas - drÁČIk
19.00 mIdapa - mV nÁByt

utorok 30. 10. 18.00 steZ - slZa

KoLKáreŇ t.: 053/416 63 35
rOZlOsOVanIe mln 2012 - JesennÁ ČasŤ 

MASáže 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

KrYtá pLAVáreŇ t.: 053/416 63 53
27. 10. 2012 (sobota) maJstrOVstVÁ VýchOdOslOVenskeJ OBlastI 
od 8.00 do 20.00 hod. krytá plaváreň pre verejnosť ZatVOrenÁ.

Ranné plávanie školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

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

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 muŽI  14.00 - 20.00 Ženy
streda 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 muŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 muŽI  14.00 - 20.00 Ženy
piatok 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 muŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽI
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽI
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽI

CerAGeM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

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

VereJNé KorčUĽoVANie - HLAVNá pLoCHA
7. 10. nedeľa 18.00 - 19.30

14. 10. nedeľa 18.00 - 19.30
21. 10. nedeľa 18.00 - 19.30
28. 10. nedeľa 18.00 - 19.30

Organizátorov potešila účasť skoro 130 bežcov. Z toho 31 zástupcov Novoveskej Huty. 
Už po šiestykrát za sebou zvíťazil Popradčan Jozef Dubašák. Medzi ženami to bola Ivana 
Butoracová - Šinleryová z Prešova. Na stupeň víťazov vystúpili aj Tomáš Kamas z ŠKP 
SNV - tretí v hlavnej kategórii, Eva Berníková - víťazka medzi veteránkami a Renáta Fedo-
rová - tretia juniorka. Obe z Cyklosun plusu Novoveská Huta. Najmladšou účastníčkou 
bola Sára Vadelová a účastníkom Martin Kokoruďa. Ján Kohút z Košíc bol najstarším 
bežcom, vo veku 76 rokov absolvoval trať dlhú 10 km. Všetkých prítomných potešilo 
predstavenie Divadla CILILING z Prešova. Rozprávka Zlatá priadka mala veľký úspech. 
Po rokoch bolo v Hute divadlo. 
Do videnia v prvú septembrovú nedeľu 2013 v Novoveskej Hute na 8. ročníku Behu No-
voveskou Hutou.  rudo mikolaj

Súčasťou Dní mesta Spišská Nová Ves boli aj jazdecké preteky Cena Spiša. Tak ako 
každoročne aj teraz si do jazdeckého areálu pri Ferčekovciach našlo cestu množstvo jaz-
deckých fanúšikov. Po prvý raz sa organizátori rozhodli zrušiť vstupné. Slnečné počasie 
pritiahlo množstvo divákov, ktorým sa jazdci odmenili výbornými výkonmi. Skúsený jaz-
dec z domáceho klubu Slávia Zdeno Kuchár na koni Gordon Great zvíťazil a získal Cenu 
primátora mesta. Na druhom mieste skončil Mario Jackovič s Graciou z Kežmarku a tretí 
bol Juraj Polaš s Forestom s JMC Lužany.  (pat)

7. ROČNíK BEhU 
NOVOVESKOU hUTOU

cENA SPIŠA

Dusno a teplo sprevádzali bežcov a bežkyne na tratiach už známeho 
behu na Spiši.
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Vo vedení ženského hokeja po minuloročnej sezóne 
2011/2012 sa v podstate nič nezmenilo.
Prezidentom HC Osy Spišská Nová Ves zostal Miro-

slav Gavalier, riaditeľkou klubu po požiadaní o uvoľne-
nie z funkcie Srokovej sa stala Martina Muchová.
Do  vedenia  klubu  prišla  nová  sila  v  osobe  Mirky 
Plencnerovej a pána Čulíka z Liptovského Mikuláša.
„minulá sezóna nebola podľa našich predstáv, lebo 
sme neobhájili titul. Verím, že v novej sezóne to na-
pravíme. neprialo nám šťastie. myslím si, že sme 
naskočili v príprave na dobrý vlak, dievčatá sú už na 
ľade, chodia na tréningy vo väčšom počte, chceme 
získať aj posily. slovan bratislava bol zrušený a diev-
čatá, ktoré hrali za slovan, už budú hrať doma. kon-
kurencia sa zväčšila, a to by nám malo pomôcť,“ 
povedala nová riaditeľka klubu Martina Muchová.
„trápia nás financie, čo je náš najväčší problém. 
myslím si, že máme vytvorené veľmi dobré pod-
mienky pre tréningový proces, za čo chcem poďa-
kovať vedeniu správy telovýchovných zariadení, 

vedeniu hokejovej školy na čele s riaditeľom školy. 
spoločne sa nám podarilo vytvoriť také podmienky 
pre ženský hokej, ktoré sme doposiaľ nemali. Cie-
ľom novej sezóny v prípade posilnenia kolektívu je 
hra o medaily, finále. Dva roky sme bojovali o titul 
a je v našich silách, že aj v treťom roku to môže 
byť zaujímavé. Veľmi ma teší, že sa podarilo pre-
sadiť, že ženský hokej na domácej pôde sa bude 
hrať v sobotu o 17. hodine. nezabúdam ani na spo-
luprácu s mestom, ktorá je veľmi dobrá. myslím si, 
že málo klubov na slovensku v ženskej hokejovej 
lige má takú podporu mesta, primátora a steZ–u, 
ako máme my. mesto nám vychádza maximálne 
v ústrety. naše tréningové podmienky sú aj záslu-
hou toho, že mestu záleží na tom, aby šport v meste 
napredoval a náš klub je toho dôkazom,“ poďakoval 
tréner HC Osy Pavol Findura.  (pat), foto: autor

Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa stali 
víťazmi 7. ročníka Memoriálu Vladimíra Jasenčáka. 
V príprave na novú sezónu v turnajových stretoch vy-
hrali dva z troch zápasov a celkový triumf si zabez-
pečili vďaka  lepšiemu skóre pred českou Opavou 
a poľským Przemyslom. Štvrtí skončili basketbalisti 
Svitu. Pred memoriálom vyhrali Novovešťania turnaj 
v Poľsku a po domácom víťazstve triumfovali aj na 
turnaji v Maďarsku. 

7. ročník Memoriálu Vladimíra Jasenčáka 
v Spišskej Novej Vsi (7. - 9. 9.):
BK Iskra Svit - MSK Polonia Przemysl (Poľ.) 

59 : 64 (40 : 30).
BK 04 AC LB SNV - BK Opava (ČR) 

86 : 72 (40 : 37).
BK Opava - BK Iskra Svit   80 : 53 (29 : 35).
BK 04 AC LB SNV - MSK Polonia Przemysl 
   76 : 79 (30 : 29).
MSK Polonia Przemysl - BK Opava 

58 : 80 (24 : 35).
BK Iskra Svit - BK 04 AC LB SNV 

76 : 93 (42 : 37).
Konečné poradie: 1. BK 04 AC LB SNV, 2. BK 
Opava, 3. MSK Polonia Przemysl, 4. Svit. 
  (pat)

Záverečným ceremoniálom skončili 8. septembra 
na  letisku  v  španielskom Castellón18. Majstrov-
stvá sveta  rally pre  rok 2012. Slovensko repre-
zentovala jediná posádka z Aeroklubu Spišská 
Nová Ves v zložení Ján Šabľa ml. – pilot, Dali-
bor Gonda – navigátor a Andrea Gonda – team 
managerka.
I v tomto mini zložení dokázali svoju prípravu zúročiť 
a konečné 19. miesto v celkovom poradí spome-
dzi 49 posádok z celého sveta je výborné. Svoje 
možnosti naznačili predovšetkým v druhej a tretej 
etape, kedy sa posádka umiestnila na 9. respektíve 
13. mieste v celkovom poradí jednotlivcov.
Podrobné  informácie  o  etapách  spolu  s  výsled-
kami jednotlivcov i družstiev, fotografickým i video 
materiálom z miesta súťaže si môžete prezrieť na  
www.inair.sk.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom a veríme, že 
ich výsledky v budúcnosti budú mať i naďalej vzos-
tupnú tendenciu.  al

Turnaj o Pohár primátora Spišskej Novej Vsi písal svoju už jubilejnú piatu kapitolu. V so-
botu sa hralo na tri sety a finále na tri vyhraté sety. Na turnaji sa predstavili dve nitrianske 
družstvá – UKF a Centrum olympijskej prípravy, z Bratislavy pricestovala Paneurópa. 
Sklamaním bolo odrieknutie účasti susedného Kežmarku. V sobotňajších turnajových 
stretoch postupne zverenkyne trénera Hauera zdolali UKF Nitra 3 : 0, COP Nitra 2 : 1, 
prehrali s Paneurópou Bratislava 1 : 2, no táto prehra už nezabránila postupu Novo-
vešťanok do finále. 
Vo finále sa darilo domácim volejbalistkám, ktoré jednoznačne porazili hráčky z COP 
Nitra 3 : 0 na sety. Hral sa dobrý volejbal a pred 250 divákmi dominovali domáce hráčky. 
A to sedeli na lavičke zranené hráčky Slančová a Kubová, ktoré o to viac povzbudzovali 
svoje spoluhráčky. Tréner Hauer kombinoval zostavu, ale opäť si zahrali všetky dievčatá, 
pričom sa im darilo aj na bloku, aj v poli, čo nakoniec rozhodlo. Víťazkami jubilejného 
ročníka sa stali domáce hráčky VK Spišská Nová Ves.   (pat), foto: autor

hc OSy V NOVEJ SEzóNE

MEMORIÁl VlADIMíRA JASENČÁKA

MS V lETEcKEJ NAVIGÁcII RAlly

VOlEJBAlOVý TURNAJ 
O POhÁR PRIMÁTORA

Zo správnej rady FK odstúpili Peter Jendrál a Marek 
Hrabovský. Najväčšou zmenou bolo odstúpenie prezi-
denta FK Petra Dičáka. Po voľbách má Správna rada 
FK Spišská Nová Ves jedenásť členov – Milan Varga, 
Štefan Oltman, Anton Beňa, Vladimír Jančík, Miroslav 
Nováček, Peter Volčko, Štefan Macala, Vladimír Janík, 
Patrik Brezovaj, Jaroslav Lipták a Pavol Kubus.
„na prvom úvodnom stretnutí správnej rady nebol 
zvolený prezident Fk. osobou, ktorá bude vystupo-
vať voči verejnosti ako určitá vedúca persóna Fk, 
bude dlhoročný čestný prezident Fk snV Vladimír 
Filinský. takisto zatiaľ neboli zvolení noví štatutárni 
zástupcovia Fk,“ uviedol manažér klubu FK Spišská 
Nová Ves Patrik Brezovaj.   (pat)

FUTBAlOVé zMENy
Mimoriadna konferencia FK Spišská Nová 
Ves znamenala zmeny na vedúcich postoch 
v klube. 

8. a 9. septembra 2012 v Domaniži na peknej strel-
nici za účasti 124 súťažiacich absolútnej slovenskej 
streleckej špičky dosiahli Spišskonovovešťania pekný 
úspech. Výsledky v disciplíne Olympijská rýchlopaľba 
2 x 30 rán:
1. Lukáš Daniel, SŠŠR MV BA  577 bodov 
(Spišskonovovešťan vo farbách MV BA)

2. Peter Mlynarčík, ŠSK RD Sp. N. Ves  568 bodov
3. Peter Korinek, ŠSK Šar. Michaľany   556 bodov
K  tomuto peknému úspechu blahoželáme. Prajeme 
úspešnú  reprezentáciu  na  Majstrovstvách  Európy 
v Chorvátsku.

Ján mlynarčík, tréner šport. streľby

SPIŠIAcI 
DOMINOVAlI
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SpoLočeNSKá KroNiKA

S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým kolegom 
a susedom, ktorí sa 5. 8. 2012 prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom,  
otcom a dedkom Františkom MIDlIKOM, ktorý nás opustil vo veku 73 ro-
kov.
S úctou a vďakou manželka Mária, syn Fedor s rodinou a syn Sergej s rodi-
nou.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš žiť.
Z úprimného srdca ďakujeme za vyjadrenú sústrasť a kvetinové dary všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 11. 8. 2012 s našou dcérou, sestrou, švagrinou, tetou, 
príbuznou a priateľkou Otíliou JADROňOVOU a ďakujeme pracovníkom chirur-
gického oddelenia v Levoči, ktorí sa prišli rozlúčiť s bývalou kolegyňou.
S úctou, vďakou a láskou v srdci spomína rod. Jadroňova.

S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, bývalým kole-
gom, absolventom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 23. 8. 2012 s milovaným 
manželom, starostlivým otcom, dedkom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným 
Ing. Jánom lOVEcKýM, ktorý nás opustil vo veku 81 rokov.
smútiaca rodina

košielku ti šijem, na teba spomínam, vráť mi, bože, vráť mi toho môjho 
syna. tvoja mama Ťa bude v srdci mať a stále na teba spomínať.
20.  10.  2012  uplynie  rok,  čo  nás  náhle  opustil  môj  syn  a  brat Milan  
STOlIČNý.
S úctou spomína mama, brat Tibor s rodinou a brat Peťo.
Zároveň ďakujeme ostatnej smútiacej rodine, spolupracovníkom a známym, 
ktorí sa prišli s ním rozlúčiť.

osud Vám nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budete navždy žiť.
18. 9. 2012 uplynulo 12 rokov od úmrtia nášho milova-
ného otecka Jána REGEcA a 6. 10. 2012 uplynú 2 roky, 
odkedy nás navždy opustila aj naša láskavá a starostlivá 
mamka Anna REGEcOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

ten, kto poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
19. 9. 2012 uplynulo 1. výročie úmrtia Milana PAllU.
S láskou spomína mama, sestry a bratia s rodinami.

Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy dobré srdce. očami sa už nepo-
zrieš, teraz pokojným spánkom odpočívaš. utíchlo srdce, zostal len žiaľ, ten, 
kto Ťa miloval, spomína ďalej.
20. 9. 2012 uplynuli dva roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná man-
želka, mama a babka Eva BERNAThOVÁ.
S  láskou  a  úctou  spomínajú  manžel  Anton,  dcéra  Klaudia  a  syn  Roman  
s rodinami.

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je nám bez Vás byť, 
láska sa smrťou nekončí, v našich srdciach budete 
stále žiť.
24. 9. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia otca, 
dedka, brata, priateľa Emila NAVRÁTIlA.
19.  10.  2012  sme  si  pripomenuli  2.  výročie  úmr-
tia mamky, starej mamy, sestry,  tety, priateľky Marty  
ČARNIcKEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

29. 9. 2012 uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, 
dedka, brata a príbuzného Ivana MúDREhO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spojenku.
S láskou a úctou manželka Mária, deti Jaroslav, Stanislava a Ivana s rodinami.

prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
1. 10. 2012 si pripomenieme 11. výročie odkedy nás navždy opustila Mária 
DROBNÁ.
S láskou, vďakou a úctou spomíname.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDzI NAMI VýzNAMNé ŽIVOTNé JUBIlEÁ V AUGUSTE OSlÁVIlI
92 rokov

anna bartošová

91 rokov

anna paceková

85 rokov

František nováček

mária Dobšinská

ladislav radvanec

michal Hodorovský

80 rokov

pavlína klubertová

eleonóra bondarenková

Valéria nováková

Štefan Dančo

Ing. marta abonyiová

mária Znaková

pavol pirzkala

aurélia Gabčová

magdaléna Danielová

mária majerníková

terézia oravcová

Jozef pendrák

Juliana Širillová

anna kocurková

75 rokov

Štefan Farkašovský

mikuláš Vavrek

Jozef macala

eva balážová

mária pompová

regina Furíková

mária Horváthová

angela olekšáková

mária Grancová

elena Juríčková

anna kacvinská

Juraj krajňák

Hildegárda lešková

angela tomášová

božena Hofericová

Zuzana Hlavatá

mária Škerlíková

monika sopkovičová

rnDr. ladislav novotný

70 rokov

Gertrúda Dudinská

mária Hatalová

mária Hlopková

anna kočtuchová

JuDr. erika romanová

ladislav Cmorej

Helena Židlíková

mária suchá

anna Capová

Dominika Dirgová

maroš Ferenc

Jerguš Dominik Dodrv

michal Švač

oliver Dorožovič

alexandra kráľová

Zoja Geletková

ela bučáková

mia Vraždová

Veronika pagáčiková

František lipták

nikola malejčíková

Dávid kováč

Chiara kováčová

samuel Šoltís

Šarlota Jurčíková

Šimon Jurčík

martina Holubová

Jesika čonková

rocco raffaello saksa

Filip krausz

lara Duždová

lukáš Friedman

lea Hricová

lucia paulenová

mateo Hrubý

matúš molčan

oliver karpinský

matúš roxer

adam schneider

V AUGUSTE NÁS NAVŽDy OPUSTIlI

Jozef petrek 1924
Jolana molitorisová 1926
margita Filipáková 1927
ondrej topoli 1929
mária sedlačková 1931

Ing. Ján lovecký 1931
boris lopuch 1931
margita pechová 1937
František midlik 1939
pavlína lučivjanská 1939

peter Chrapčiak 1940
margita pačajová 1942
ondrej pacák 1944
otília Jadroňová 1944
Ivan marczy 1945

peter Hamrák 1949
Jozef krohľak 1952
bartolomej papaj 1955
karol székely 1956
ondrej pecha 1957

Ján burík 1958
Janka stročková 1958
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21. 10. 2012 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko Ing. Albert KlEIN.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a  láskou spomína manželka Oľga, dcéra Oľga a syn Albert s rodi-
nami. 

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
25. 10. 2012 uplynie 10  rokov od úmrtia  našej  drahej mamky  a  babičky  
zuzany PETRíKOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Elena s rodinou a syn Ján s deťmi.

aký krátky bol život tvoj, taká krátka bola radosť naša.
25.  10.  2012  uplynú 3  roky,  odkedy  nás  náhle  opustil  náš milovaný  syn  
Ing. Róbert BURIN, vo svojich 24 rokoch života.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, brat a starí rodičia.

sú slová, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré ešte stále spomíname.
26. 10. 2012 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil starostlivý a milujúci 
manžel, otec a starý otec Štefan ONDRUŠ.
S  láskou a úctou spomínajú a za  tichú spomienku ďakujú manželka a syn  
s rodinou.

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. aj keby láskou 
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viac. 
28. 10. 2012 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej mamičky a ba-
bičky Márie RENNEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. tíško odišiel, 
hoci tak veľmi chcel s nami byť. Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, 
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
29. 10. 2012 uplynie 19 rokov, odkedy nás navždy opustil môj drahý a milovaný 
manžel, starostlivý otec a starý otec Rudolf KAČíR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína a nezabúda manželka Adela a syn Marián s rodi-
nou.
Chýbaš nám.

Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás mal 
rád. odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy bu-
dete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi mali, ku hrobu 
Vášmu my však chodíme a pri plamienku sviečok na 
Vás spomíname. 
30.  10.  2012  uplynie  rok,  kedy  navždy  dotĺklo  zlaté 
a dobré srdiečko Márie PlOŠKOVEJ, našej milovanej 
mamky, babky a sestry. 

19. 11. 2012 uplynú 3 roky, kedy dotĺklo mladé a dobré srdiečko 
Ivky BABIČOVEJ, našej milovanej mamky, sestry, krstnej.
A  2.  12.  2012  uplynie  21  rokov,  kedy  nás  navždy  opustil  Ján 
PlOŠKO, náš milovaný ocko a dedko. 
sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spo-
míname, čo nám bolo drahé, osud nám kruto vzal, ostali len spo-
mienky a v srdciach veľký žiaľ. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 
S láskou spomíname - smútiaca rodina. 
Veľmi nám chýbate.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel si 
rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. bolestný je pre nás 
stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy s nami.
30. 10. 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, brat, 
švagor František ČONKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Alica, deti, svokra, švagrovia a ostatná 
smútiaca rodina.

odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechal doko-
rán. Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
4. 10. 2012 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor a dedko cyril MlyNARČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka a dcéry s rodinami

čas nezahojil naše rany, i keď už dlho nie si medzi nami. Dobrý človek nikdy 
neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
5. 10. 2012 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej mamky, babky a prababky 
Márie KARABINOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S  láskou  a  úctou  spomínajú  dcéry  Božena,  Mariana  a  synovia  Martin,  
Vladimír s rodinami.

boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy. odišla si 
od nás do neznáma, ale v našich srdciach ostaneš stále milovaná.
7. 10. 2012 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamka, babka Klára zAMBOVÁ, rod. Gállová.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie vyprosujú manžel Július, syn 
Miroslav a ostatná smútiaca rodina.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
12. 10. 2012 si pripomenieme 10. výročie, keď nás náhle bez rozlúčky opustil 
drahý manžel, milovaný otec, dedko Peter VOlÁK.
Na Tvoju lásku a dobrotu spomína manželka Darina, dcéry Lenka, Aďka, Petra 
a vnučka Anetka.
spi sladko, dedko náš.

14. 10. 2012 uplynie už 10 rokov od úmrtia nášho milovaného otca Pavla 
JUSKA.
Chýbaš nám veľmi, otec náš.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ivan, Pavol a Tomáš s rodinami, brat Peter 
a ostatná rodina.

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých nás.  
tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, prestalo už 
ďalej biť.
15. 10. 2012 uplynie 20 rokov, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec cyril JAhODA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou a úctou spomína mnaželka Gertrúda, dcéra Jarka, syn Vladimír,  
vnúčatá Andrea, Patrik, Robert, Lukáš.

Žila si pre nás, naša láskavá a obetavá mamička. svoju 
nekonečnú lásku a dobrotu si nám vždy s plnou náru-
čou rozdávala.
16.  10.  2012  si  s  bolesťou  v  srdci  pripomenieme 
5.  výročie,  keď  nás  navždy  –  nečakane  opustila 
naša  milovaná  mamička  a  láskavá  babička  Gizela  
ŠTRAUchOVÁ.
Taktiež si s úctou spomíname na nášho pracovitého otca 
Jozefa ŠTRAUchA pri 29. výročí jeho úmrtia.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Júlia a syn Dušan 
s rodinou.

Cez rosu v očiach slzy sa tlačia na líce. tak dlho. tak nekonečne...
S bolesťou a smútkom v srdci si 17. 10. 2012 pripomenieme 1. výročie náhleho 
odchodu nášho milovaného Júliusa MAGyARA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatní príbuzní.

po tmavej noci, keď svitol deň, odišla si snívať svoj večný sen. Do večnosti 
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa poznal a mal rád. tvoje oči už nikdy 
neuvidia nás, tvoje ruky už nikdy nepohladia nás, tvoje ústa už nikdy nepo-
vedia: „Deti moje, ja vás rada mám.“
17. 10. 2012 uplynú 2 roky od úmrtia našej milovanej mamky, babky, prababky 
Eleny cIBUĽOVEJ.
So slzami v očiach s láskou spomínajú dcéry Anna, Mária a syn Jozef s ro-
dinami.

SpoLočeNSKá KroNiKA

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom 
a známym, ktorí sa prišli 3. 9. 2012 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom a starým otcom  
Augustínom PAlUGOM.
Zároveň ďakujeme pohrebnej službe S. Badzíková a Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi, a. v. na 
Slovensku v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, dcéry Martinka a Anička s rodinou



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

26 október 2012

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

9. 10. 2012 (utorok)
Tvorivé písanie - vzdelávací program pre seniorov.
MsÚ, Štefánikovo námestie 1 (1. poschodie) o 9.00 hod. 

11. 10. 2012 (štvrtok)
Spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Reštaurácia Tatra o 16.00 hod. Poplatok 5 € je možné zaplatiť 
v KD na Levočskej ulici každý pondelok od 9.00 do 12.00 hod.

17. 10. 2012 (streda)
Turistická vychádzka: levočské pohorie. 
Odchod autobusom do Levoče z AS o 7.45 hod.

27. 10. 2012 (sobota)
Spomienka na obete hôr. 

Symbolický cintorín pri Popradskom plese. Odchod rýchlikom o 7.04 hod.

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

12. 10. 2012
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

18. 10. 2012
zájazd do Poľska.

Odchod autobusu o 6.00 hod. za Domom 
kultúry. Účastnícky príspevok 4 €. 

Prihlásiť sa v KD najneskôr 15. 10. 2012.

22. 10. 2012
Návšteva výstavy v Smižanoch. 

Autobus MHD o 9.05 hod.

29. 10. 2012
Ochutnávka múčnych jedál.

Za účasti redaktorky z Rádia Regína.

Od 1. októbra sa otváracia doba klubu 
mení na zimný čas.

Od 14.00 do 17.00 hod. 
v pondelok, stredu, piatok.

KLUB DôCHoDCoV KoMeNSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré  
sa uskutoční 15. 10. 2012  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul. 
Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Levočská č. 14, Spišská Nová Ves pozýva svojich členov na 

VÝLet poĽSKo - NoVÝ tArG, BUKoViNA,
ktoré sa uskutoční 18. 10. 2012 (štvrtok). Odchod autobusu o 7.00 hod. za DK.

poSeDeNie úCtA K StAršÍM,
ktoré sa uskutoční 20. 10. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v reštaurácii Hotela Preveza.

Tešíme sa na vás.

SpoLočeNSKá KroNiKA, oZNAMY

S JURKOM VyŠNýM hORSKÁ SlUŽBA SA lúČI
Je veľmi ťažké lúčiť sa s človekom, ktorý odišiel priamo z nášho kruhu, kruhu seniorov 
Horskej služby oblasť Slovenský raj. Veď len v decembri minulého roku sme osla-
vovali na Čingove jeho 90-te narodeniny. Odišiel totiž človek s veľkým „Č“. Človek, 
ktorý požíval našu nesmiernu úctu, vychovával nás, učil nás, bol naším priateľom 
a kamarátom. Človek, ktorý miloval ľudí, rodinu, svet, prácu a prírodu. Prírodu a život 
poznal ako málokto z nás, celý svoj život ich študoval, vyznal sa v nich a miloval ich. 
Teraz sa tomuto veľkému Liptákovi, prichodilo vrátiť do lona matky prírody. Vždy úprimný, usmievavý 

a veselý pedant, Juraj VYŠNÝ, Dpt., sa narodil 7. novembra 1921 v dnes už neexistujúcej liptovskej obci Sokolče, okr. Liptovský 
Svätý Mikuláš. Po absolvovaní ľudových a meštianskych škôl sa stal žiakom Baťovej školy práce a po jej absolvovaní zamestnan-
com firma Baťa. Začiatkom 50-tych rokov minulého storočia prichádza do Spišskej Novej Vsi. Zamestnal sa v n. p. Nový Domov, 
kde pracoval ako hlavný účtovník a vedúci investičnej výstavby. Tu sa tiež prejavuje ako dobrý športovec, funkcionár a organizá-
tor. V roku 1952 patrí k tým, ktorí zakladajú telovýchovnú jednotu TJ Tatran Spišská Nová Ves, ktorá pri vtedy novovybudovanej 
fabrike vznikla. Pomáha zakladať jednotlivé oddiely TJ Tatran. Pod jeho vedením TJ Tatran investuje v Slovenskom raji. Jedná sa 
o výstavbu chatovej základne na Čingove – Džurkovci a chatu Horskej služby na Čingove. Jeho zásluhou boli taktiež vybudované 
záchranné stanice HS na Kláštorisku a Dedinkách. Bol to on, ktorý v 60-tych rokoch minulého storočia pripravil a vyhotovil prvú 
štúdiu Športovej haly v Spišskej Novej Vsi. Túto štúdiu, ako funkcionár ČSTV, aj presadil a doviedol do úspešnej realizácie. 1. júla 
1963 sa stáva riaditeľom Komunálnych služieb v Spišskej Novej Vsi. Pričinil sa o najlepšie hodnotenie tejto organizácie v rezorte 
Miestneho hospodárstva. Na poste riaditeľa Komunálnych služieb pracoval až do 1. júla 1985, t.  j. do svojho penzionovania. 
Jurko, ako sme ho volali, patril k zakladajúcim členom HS v oblasti Slovenský raj, zároveň bol prvým predsedom Oblastného 
výboru HS v Slovenskom raji. Túto funkciu s úspechom zastával v rokoch 1957 – 1988. V rokoch 1959 – 1960 bol predsedom 
Krajskej komisie HS. V rokoch 1969 – 1988 predsedom Slovenského výboru HS. Okrem uvedených funkcií vykonával funkciu 
podpredsedu Ústredného výboru HS ČSZTV. Zúčastňoval sa na prácach investičnej výstavby nielen v Slovenskom raji, ale aj 
v iných oblastiach HS na Slovensku. Všetky funkcie ktoré zastával, vykonával vždy svedomite a vysoko erudovane. Nejeden Dom 
HS či záchranné stanice HS vďačia za svoj zrod práve jemu. Ani v penzijnom veku neodpočíval. V januári r. 1990 zakladal Klub 
seniorov HS na Slovensku. Niekoľko rokov zastával funkciu predsedu Klubu seniorov HS v Slovenskom raji. Je čestným členom 
celoslovenského vedenia Klubu seniorov HS. Mimoriadne sa zaslúžil o rast a rozvoj Horskej služby na republikovej úrovni. Za 
svoju záslužnú prácu bol ocenený celou radou rezortných a telovýchovných vyznamenaní. Z rezortných spomeňme: Zaslúžilý 
pracovník Miestneho hospodárstva, Za zásluhy o rozvoj okresu Spišská Nová Ves, medaila za zásluhy o rozvoj Vsl. kraja. Za 
prácu v HS obdŕžal: medailu Za zásluhy v HS, pamätnú plaketu k 25. výročiu HS ČSZTV, Zlatý odznak HS, Čestný odznak HS. 
Po linke ČSZTV obdŕžal najvyššie telovýchovné vyznamenania, medailu J. F. Chalupeckého a Tyršovú medailu. Vedenie mesta 
Spišská Nová Ves ocenilo jeho záslužnú prácu v roku 2006 udelením prestížnej Ceny mesta Spišská Nová Ves.
Na svoju poslednú túru sa Jurko vybral 21. augusta 2012, odišiel tíško a uzatvoril tak svoje pozemné putovanie. 
lúčime sa s Tebou, Jurko, a nech Ti je tvrdá zem slovenská, ľahká. Česť jeho pamiatke!

Klub seniorov hS Slovenský raj, hS a hzS oblasť Slovenský raj

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
pozýva všetkých obyvateľov mesta  
Spišská Nová Ves, ktorí majú záujem 

viac spoznať život a prostredie  
v zariadení pre seniorov  
Brezová ul. 32, na 

DeŇ otVoreNÝCH 
DVerÍ

10. 10. 2012 
v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Program:
Prezentácia činnosti DD, 

podmienok prijatia a života v DD,
prehliadka priestorov DD.

Večne ostaneš v našich srdciach. 
16. 9. 2012 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej 
milovanej mamky, sestry a švagrinej Judity MIKOlAJOVEJ, ktorá nás opus-
tila vo veku 64 rokov.
Prosíme tých, ktorí ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Marián s priateľkou Jarmilou, brat Ján s rodinou 

pamäť vie byť krutá. V najnevhodnejších okamihoch nám pripomína 
chvíle, na ktoré by sme chceli zabudnúť. no za čo jej môžeme byť vďační 
– za dobrých ľudí a stretnutia s nimi. a nie je dôležité či sú živí alebo mŕtvi. 
sú v spomienkach...
18. 10. 2012 uplynie smutný rok od úmrtia vzácneho človeka, milovníka prí-
rody, poľovníka a včelára Emila SEDlÁKA.
S úctou, láskou v srdci a slzami zahmlenými očami často spomínajú na jeho 
láskavé srdce, starostlivé ruky a úprimný úsmev manželka Helena, syn Milan, 
dcéra Emília s manželom Vladimírom, vnučky Emília, Vladimíra, súrodenci 
Agnesa, Jozef a ostatná rodina.

Kurzy JoGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
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oZNAM, iNZerCiA

  MsV č. 1 Novoveská Huta 

1.   Horská 60  1. 10.  16.00 – 16.15
2.   pri parku  

(námestie v Nov. Hute)  1. 10.  18.25 – 18.40
3.   pri pionierskom tábore  1. 10.  17.45 – 18.00
4.   Horská 35 a 50  1. 10.  16.45 – 17.00 
5.   Kvetná 17  1. 10.  17.05 – 17.20
6.   pri Hasičskej zbrojnici  1. 10.  18.05 – 18.20
7.   Tichá 10  1. 10.  16.20 – 16.35
8.   Kozákova vila  1. 10.  17.25 – 17.40
 
  MsV č. 3 ferčekovce 

9.  Muráňska 2  2. 10.  16.00 – 16.15
10. Muráňska 26  2. 10.  16.20 – 16.35
11.  križovatka Muráňskej  

a Trenčianskej ul.  2. 10.  16.45 – 17.00
12.  Muráňska 60  2. 10.  17.05 – 17.20
13.  Nitrianska ul.  2. 10.  17.45 – 18.00
14.  Laborecká ul.  2. 10.  18.25 – 18.40
15.  Trnavská ul.  2. 10.  17.25 – 17.40
16.  Dunajská ul.  2. 10.  18.05 – 18.20

  MsV č. 6 staré mesto - juh

17.  Fándlyho ul. 
 - Železorudné bane   3. 10.  17.15 – 17.35

18.  Kozí vrch   3. 10.  16.00 – 16.20
19.  pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport   3. 10.  17.40 – 18.00
20.  Tehelná - obchod  3. 10.  16.25 – 16.45
21.  Gorkého ul.   3. 10.  18.30 – 18.50

22.  križovatka Hurbanovej  
a Leteckej ul.  3. 10.  16.50 – 17.10

  MsV č. 7 staré mesto - východ
 
23.  križovatka Hanulovej  

a Škultétyho ul.  4. 10.   17.35 – 17.50
24.  Pod Tepličkou  4. 10.  16.00 – 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  4. 10.  16.20 – 16.35
26.  Drevárska ulica - garáže  

Nového domova   4. 10.  16.45 – 17.00
27. Zábojského ul.   4. 10.  17.55 – 18.10
28. Zvonárska ul.  4. 10.  18.15 – 18.30
29. MPC starý vchod  4. 10.  18.35 – 18.50
 
  MsV č. 8 staré mesto - sever 

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi)  3. 10.  18.05 – 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici)  5. 10.  18.25 – 18.45

32.  J. C. Hronského  4. 10.  17.10 – 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka  5. 10.  18.00 – 18.20

  MsV č. 9 telep

34.  Bernolákova ul.   5. 10.  17.35 – 17.50
35.  Kuzmányho ul.   5. 10.  17.15 – 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd  5. 10.  16.55 – 17.10
37.  Jánskeho ul.   5. 10.  16.25 – 16.45
38.  križovatka Ľaliovej  

a Púpavovej ul.   5. 10.  16.00 – 16.20

Oznámenie o výkupe papiera 
v rodinných domoch
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci 
akcie „Výkup papiera na Vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných 
domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať 
formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické 
vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý 
zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť 
vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú 
pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MedZINárOdNá šKOLa 
ZLaTÉHO rUžOKrÍža
vás pozýva na prednášku

TraNSfIgUráCIa
v sále Mestského úradu, budova aB, 

štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 
vo štvrtok 18. októbra 2012  

o 17.00 hod. 
Vstup voľný. 

Bezplatné orientačné listy  
si môžete objednať na adrese:

Lectorium Rosicrucianum, 
Masarykova 12, 040 01 Košice
http://www.rosicrucianum.sk

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Miešaný spevácky zbor CHorUS iGLoViA 
začína novú sezónu pod vedením Mgr. Marty Novákovej. 
Spievaš rád a nevieš, čo s tým? 
Skús to spolu s nami v zborovom speve! 
Hľadáme nových členov (ženy i mužov), ktorí chcú príjemne a zmysluplne tráviť 
voľný čas. Nemusíš poznať noty, nemusíš vedieť hrať na nástroji. Stačí, že chceš 
spievať. Príď medzi nás, skús to a uvidíš, že sa Ti to zapáči! Nikdy nie je neskoro 
začať. Nácvik - skúška je každý utorok od 16.30 do 18.30 hod. v aule 
Gymnázia na školskej ul. v Spišskej Novej Vsi. Radi ťa medzi nami priví-
tame! KONTAKT: www.chorusiglovia.sk, 0908 476 422 - Ing. Igor Murko

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

• 5. októbra 2012 od 8.00 do 17.00 hod. vo Veterinárnej nemocnici  
Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I);

• 6. októbra 2012 od 8.00 do 10.00 hod. v Novoveskej Hute pred krčmou. 
Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 5 €.

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

povinnosti sa vystavujú riziku postihu. Súčasne budeme za poplatok  
10 € na vyžiadanie zabezpečovať čipovanie v zmysle zákona.

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

BeZpLAtNé 
CVičeNiA JoGY 
pre SeNioroV

Kedy: od 6. 10. 2012 
do 21. 12. 2012

Každý piatok 
od 9.00 do 10.00 hod.

Kde: v cvičebnej sále Jogacentra,  
Letná 55, SNV

Program: fyzické cvičenia zamerané  
na precvičenie celého tela, špeciálne cvičenia  
na chrbát a kĺby, dýchacie a relaxačné cvičenia.

 Cvičí sa v pohodlnom športovom  
oblečení a ponožkách.

Karimatky sú v cvičeb. sále k dispozícii.
Ukončite jesenné práce v záhradkách  
a príďte medzi nás, radi vás privítame.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

otvára
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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

27. 10. 2012

fotografický portál 
okfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk

ZMeNA MieStA preVáDZKY 
ZDrAVotNÍCKeHo 

ZAriADeNiA
Oznamujeme naším pacientom 

a širokej verejnosti, že cARyN, s. r. o., 
zz - Ambulancia klinickej 

psychológie pre deti a dospelých 
PhDr. KARIN ŠTIFFElOVÁ sa 

od septembra 2012 sťahuje z Detskej 
polikliniky, Nám. SNP 2 v SNV 

do nových, súkromných priestorov 
- letecká 40 v Sp. Novej Vsi. 

Veríme, že aj zmena priestorov prispeje 
k vyššej kvalite nami poskytovaných 

psychologických služieb. 
Bližšie informácie: 0903 935 744.

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce

VÝSLeDKY SúťAže o NAJKrAJšÍ 
BALKóN A preDZáHrADKU roK 2012

BALKóN
1. miesto – Laborecká č. 31, Hildegarda Lešková
2. miesto – Muráňska č. 1, Magdaléna Liptáková 

3. miesto – Dunajská č. 16, Anna Grošová
preDZáHrADKA

1. miesto – Trnavská č. 42, JUDr. Monika Kráľová
2. miesto – Dunajská č. 48, MUDr. Beáta Hrebenárová

3. miesto – Tatranská č. 19, Rastislav Fenár 

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš
pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na akcie

do Multifunkčného energeticko-baníckeho centra Barbora v SNV, Nábrežie Hornádu 14.
• • •

 Prednáška

rožŇAVSKá MeterCiA
9. 10. 2012 (utorok) o 16.00 hod.

Prednášajúci: Dana Rosová, Ing. Ján Osif. Fotografie: Miloš Greisel.
• • •

DeŇ otVoreNÝCH DVerÍ
pre všetkých skôr narodených v rámci EURÓPSKEHO ROKA SENIOROV

16. 10. 2012 (utorok) od 9.00 do 15.00 hod.
Prehliadka vysunutej expozície - História baníctva na Spiši a výstavy Rožňavská metercia
Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami (ERAS), ku ktorému sa pripojila i Slovenská republika. 
• • •

 Prednáška

UráNoVá MiNerALiZáCiA MeDZi KošiCAMi 
A SpišSKoU NoVoU VSoU... A čo ĎALeJ?

23. 10. 2012 (utorok) o 15.00 hod.
Prednášajúci: Boris Bartalský, Igor Jurík. Tešíme sa na vašu návštevu! Vstup voľný! 

• • •
StM - VYSUNUtá expoZÍCiA 

HiStóriA BANÍCtVA NA Spiši 
A VÝStAVA rožŇAVSKá MeterCiA

1. 9. – 31. 10. 2010, ut – so: 9.00 – 15.00 hod.
Snahou neznámeho autora s monogramom L. A. z obdobia roku 1513 bolo zobrazenie 
témy kresťanského náboženstva sv. Anny Samotretej a témy baníckej práce, ktorú zná-
zorňujú výjavy zo súdobého baníctva a hutníctva na tabuľovej maľbe. Výstava realizovaná 

v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a Baníckym spolkom Spiš. 
Vstupné: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €. 

Neakceptujeme kultúrne poukazy.
Informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk

Tel.: 053/429 75 46 - SNV, 055/622 40 35 - 37 - Košice

OlyMPIÁDA V NAŠOM MESTE?
KDE A KEDy?

 združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Sp. Novej Vsi
Domov sociálnych služieb Náš dom, chrapčiakova 13, Sp. Nová Ves

vás týmto čo najsrdečnejšie pozýva
11. októbra 2012 o 9.30 hod.
do Športovej haly v Sp. Novej Vsi na

 Vii. ročNÍK športoVeJ  
oLYMpiáDY DSS „Náš DoM“,
na ktorej sa pravidelne stretávajú ľudia s mentálnym 

postihnutím zo zariadení sociálnych služieb zo Spišskej No-
vej Vsi a okolia, aby si zmerali sily v netradičných športových 

disciplínach.
 Čo ak si to práve ty, kto ich môže povzbudiť? 



29Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
10/2012

oZNAM, iNZerCiA

MiLé BUDúCe MAMičKY, 
od septembra 2012 začíname 

s kurzami pfp na pôrod
• psychofyzická  príprava  (PFP)  na  pôrod  je  prí-
prava  gravidných  žien  psychicky  aj  fyzicky 
zvládnuť záťaž organizmu počas gravidity a na-
učiť sa spolupracovať pri pôrode

• absolvovaním  kurzov  PFP  získate  celkové  ve-
domosti  o  tehotenstve,  pôrode,  popôrodnom 
období a návody na zvládnutie určitých situácií, 
ktoré sa môžu počas tohto obdobia vyskytnúť

• zostať  fit počas  tehotenstva, cvičiť  tehotenské 
cvičenia – či už jogu pre tehotné, cvičenie na fit 
loptách alebo iné (určené pre budúce mamič-
ky) je dobré a dôležité nielen pre vás, ale aj pre 
vaše budúce dieťatko

Kontakt: Sylvia Zavačanová – pôrodná asistentka, 
bližšie informácie o kurze na t. č.: 0907 253 202

Miesto: NsP SNV, a. s., 2. posch., č. d. 33
Kedy: Piatok: 14.00 – 16.00 hod.

Na stretnutie s vami sa teší 
pôrodná asistentka Sylvia zavačanová.

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

Odborárov 51
(pri železničnej stanici)
052 01  Spišká Nová Ves
tel./fax:  +421 (0)53 44 10 426
mobil:  +421 (0)918 345 426
e- mail:  repaska@stonline.sk
www.repaska.sk

ZDRAVOTNÍCKE OŠATENIE
● lekárske nohavice dámske, pánske
● košele  lekárske a sesterské
● plášte biele, farebné
● kompletný sortiment posteľ. prádla pre SZ
PRACOVNÉ ODEVY
● montérkové súpravy podľa vlastného 
 návrhu s možnosťou fi remného loga

● pracovnú a zdravotnú obuv
● ostatné ochranné pracovné pomôcky
● čistiaci a dezinfekčný program
● široký sortiment pracovných rukavíc
TEXTIL METROVÝ
● uteráky, utierky, osušky
● ponožky, pančuchový sortiment 
● kvalitné spodné prádlo

VYHOTOVÍMEVÁMBEZKONKURENČNÚPONUKU

OZNÁMENIE O CHRÁNENOM PRACOVISKU
Zadávanie zákaziek na účely povinného podielu zamestnávania občanov ZP § 64.
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   preDáM - preNAJMeM

 Prenajmem 1-izb. zariadený byt v SNV. Cena 250 €/mesačne. 
T.: 0910 154 009.
 Dám do prenájmu 1-izb. nezariadený byt v centre mesta. Volať 

od 8. 10. 2012. T.: 0910 334 723.
 Prenajmem 2-izbový zariadený byt v centre mesta. Bližšie infor-

mácie na 0903 661 891.
 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt na Sídl. Mier čiastočne 

zariadený. T.: 0915 420 129.
 Prenajmem priestory v širšom centre Spišskej Novej Vsi na 

Starosaskej ulici (na križovatke pri Hoteli Metropol). Priestory sú 
zrekonštruované s celkovou výmerou 48 m2, rozdelené na dve 
miestnosti + sociálne zariadenie. Cena nájmu je 199 € + energie. 
V prípade záujmu volajte na číslo 0944 288 863. 
 Predám pekný slnečný 4-izb. byt na Sídl. Mier v príjemnom 

prostredí. T.: 0907 951 086.
  Predám  alebo  vymením  (s  doplatkom)  rodinný  dom  v Rud-

ňanoch  umiestnený  v  tichom  prostredí  pod  lesom  pri 
potoku za 2-izb. byt v Sp. Novej Vsi. V dome je voda, plyn, ka-
nalizácia + veľká záhrada. Informácie na 0905 662 688 alebo  
info@aeroshop.sk .
 Predám 2-izb. družstevný byt v pôvodnom stave na Ul. J. Ná-

lepku v Smižanoch, 3. poschodie. T.: 0910 259 943.
 Predám 2-izb. byt s balkónom na Sídl. Mier. 

T.: 0903 638 984.
 2-izbový byt na predaj v centre mesta Sp. N. Ves (Banícka ul.), 

2. poschodie, stredný byt, udržiavaný stav. Cena: dohodou. 
T.: 0948 311 707.
 3-izbový byt na predaj na Sídl. Tarča, 3. poschodie, úžitková 

plocha 68,0 m2 v pôvodnom stave. Pekná tichá lokalita. Cena: 
36 000 €. T.: 0948 311 707. 
 4-izbový byt s balkónom na predaj na Sídl. Mier, 5. poscho-

die, úžitková plocha 87 m2, murované jadro, plastové okná. Cena: 
55 500 €, príp. dohodou. T.: 0948 311 707.
 Predám rodinný dom v oblasti Hrabušice - Majer vhodný na kaž-

dodenné bývanie alebo na rekreačné účely. Cena dohodou. 
T.: 0905 212 424.
 Predám rodinný dom pri Kauflande, 4 izby + chodba, letná ku-

chyňa a hosp. príslušenstvo. Veľká záhrada, vjazd možný autom od 
Kauflandu. Treba vidieť. Nie cez RK. Predám rádio s gramofónom 
na veľké platne. T.: 0944 513 610.
 Predám chatu na Čingove (Slovenský raj). 

T.: 0907 609 280 po 14.00 hod.
 Predám záhradku so záhradnou chatkou na Blaumonte o roz-

lohe 750 m2, el. 230 V, pieskovisko, hojdačka, nádrž na dažďovú 
vodu 2 000 l, záhradné osvetlenie, krásny výhľad na SNV. Cena 
dohodou. T.: 0905 150 302
 Predám záhradku v záhr. osade Mier o rozlohe 310 m2. 

T.: 0948 255 106.
 Predám záhradu v záhradkárskej osade Nový Domov o rozlohe 

460 m2. Prístup autom až na pozemok, na záhrade je malá zá-
hradná chatka. T.: 0911 558 486, 0911 178 248.
 Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Olcnava 

s kompletnými inžinierskymi sieťami vhodný na stavbu rodinného 
domu ako aj rekreačnej chaty. Cena dohodou. Nie RK. 
T.: 0905 733 646 po 17.00 hod.
 Predám garáž na Sídl. Tarča pri Dubovej ulici. 

T.: 0902 851 777.
 Predám garáž pri hasičskej zbrojnici s pivnicou, bez elektriky. 

Cena 9 800 €. T.: 0903 600 596.
 Prenajmem garáž pri Židovskom cintoríne (blízko Sídliska Vý-

chod). Cena dohodou. T.: 0905 103 166.
 Predám * použité dobré  liatinové radiátorové články, rozmer 

60 x 15 cm v počte 55 ks á 1 € * 50 l demižón na víno v ochran-
nom obale. Cena 15 €. T.: 0902 290 590.

  Predám  zachovalú  manželskú  5-roč.  kompletnú  posteľ  zo 
zdravotných  dôvodov  vo  veľmi  dobrom  stave,  rozmer  200  x 
160 cm, vyklápacia s veľkým úložným priestorom. Cena 120 €. 
T.: 0902 290 590.
 Predám úplne nové pákové batérie na vodu zn. FARIS, nákupná 

cena 50 - 60 €. Vaňová 100 - 3 ks á 20 €, vaňová 150 - 2 ks  
á 20 €, sprchová 100 - 1 ks á 12 €, kuchynská spodná 1 ks á 20 €. 
Pri rýchlom jednaní možná zľava. T.: 0902 290 590. 
 Predám stánok pri Detskej poliklinike v SNV, 25 m2, zavedená 

voda, odkanalizované. T.: 053/442 73 72.
 Predám schodolez bez baterky. Cena dohodou. 

T.: 0907 585 817.
  Predám  auto  Škoda  120  vo  výbornom  stave,  garážované. 

Cena  dohodou.  Len  vážni  záujemcovia.  T.:  053/446 83  02, 
0911 901 737.
 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu záho-

nov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, prerezá-
vanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôdnej výživy. 
T.: 0908 074 479.
 Predám samonasávacie čerpadlo na pitnú vodu SIGMA 32-SVA-

2-LM-90-1 na benzínový pohon. Výtlak 63 m, sacia hĺbka 8 m, 
maximálny prietok 80 l/min. Používané na záhradke na polievanie. 
Len samotné čerpadlo stojí od 120 do 140 €, komplet za 150 €. 
Treba vidieť. T.: 0903 937 324.

   KúpiM

 Kúpim za najvyššiu cenu na trhu akékoľvek zlaté a strieborné 
mince (aj šilingy), šperky, hodinky, príbory, tácky, zuby, zlomkové 
zlato a striebro, vojenské vyznamenania. T.: 0944 120 497.
 Kúpim záhradku pri Sídl. Mier. Platba v hotovosti. 

T.: 0902 672 371.

   rôZNe

 MAťA MOKOŠOVÁ - MASéRKA: Plaváreň/sauna, za horná-
dom 13, SNV ponúka 20 % zľavu za 30 min. klasickú masáž 
chrbtice a šije - 5,50 €. T.: 0904 325 343. 

 Jazyková škola chANTAl v Spišskej Novej Vsi oznamuje, 
že v mesiaci október otvára kurzy: anglického jazyka cal-
lanovou metódou (všetky úrovne). Ukážkové hodiny ang-
lického jazyka a zápisy do kurzov sa budú konať 5. 10.  
a 12. 10. 2012 o 17.00 hod. 
Viac informácií na www.chantal.sk alebo 0902 477 937. 

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje ANGlIcKý JAzyK 
s dôrazom na konverzáciu - jednotlivo alebo v malých sku-
pinách. Všetky úrovne. Príprava na maturity a prijímačky, 
firmy, kurzy pre deti od 6 rokov. zÁPIS do kurzov sa usku-
toční 5. 10. 2012 od 15.00 do 19.00 hod. a 6. 10. 2012 od 
10.00 do 14.00 hod. v budove firmy KROS na Gorkého č. 18. 
Preklady z/do anglického jazyka. 
Info - T.: 0904 147 892, e-mail: kceslova@hotmail.com

 Vymaľujem, omietnem, obložím, prerobím kúpeľňu aj by-
tové jadro a iné. T.: 0904 185 527.

 TANEČNÁ ŠKOlA JP, Markušovská 1, SNV organizuje 
KURzy: * pohybovej prípravy pre deti od 4 r. * tanca pre deti 
od 7 do 18 r. * prípravy na stužkovú a plesy pre zŠ a SŠ * 
tanca pre dospelých a budúcich manželov * tanečné variá-
cie pre jednotlivcov. zabezpečuje VySTúPENIA na plesoch 
a podujatiach. Info: 0905 635 792, 
janaplichtova@hotmail.com

 STAVEBNé PRÁcE - REGEc PETER. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 OSlAVUJETE? Nechajte si doviesť PIzzU. Ponuka na  
www.mamamia.sk alebo 0905 224 444.

 ik-studio - PEDIKúRA, NEchTOVý DIzAJN, MANIKúRA, 
DEPIlÁcIA - novinka! 3D lashes MIhAlNIcE - teraz len za 
uvádzaciu cenu 50 €. Akcia! Gélové nechty 16 €, acrylové 
nechty 15 €, príležitostné nechty, pedikúra + parafín zdarma, 
manikúra + francúzske lakovanie zdarma, zťP a dôchodco-
via 10 % zľava na všetky služby. DOM KUlTúRy, Štefánikovo 
námestie 4, SNV (vchod cez vrátnicu, č. dverí 77). 
T.: 0902 891 534.

 NEVÁhAJTE! zabezpečíme vám seriózny a rýchly predaj 
a kúpu alebo prenájom nehnuteľností. Ponúkam bezplatný 
právny servis. T.: 053/446 68 52, 0948 300 776.

 DOUČUJEM ANGlIcKý JAzyK všetky vekové kategórie. 
Pripravujem na maturitu. Individuálne alebo vo dvojiciach. 
T.: 0907 585 817.
 Potrebujete bežný al. úradný preklad? ILUMINATA SNV, prvá  

lingvistická spoločnosť v meste vám okrem výučby jazykov pre malé 
skupiny, doučovania študentov a tlmočníckych služieb poskytne aj 
preklady z/do všetkých jazykov. Letná 45, SNV (nad Reštauráciou 
Spiš). T.: 0915 964 533, 0905 747 639. 

 hĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, postele. 
Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMySElNé ČISTENIE - jednora-
zové čistenie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 Prekladám neúradne z/do ANGlIcKéhO a NEMEcKéhO 
JAzyKA. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokročilých 
- všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 hOBBy KREATíV vás srdečne pozýva na tvorivé dielne 
so začiatkom o 17.15 hod.: 3. 10. - Šitý šperk, náhrdelník 
* 12. 10. - Výroba voskových špirálkových sviečok * 18. 10. 
- Patchworková tekvička * 26. 10. - Voňavé mydielka. Bliž-
šie informácie a prihlášky v predajni na zimnej ul. 65, príp. 
0918 994 867, www.hobby-kreativ.sk . 

 Vykonávame PRESTAVBy KúPEĽNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, wc, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu, 
montáž a demolácia priečok, kopacie práce, montáž a de-
montáž okien a dverí. T.: 0903 277 634. 

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SlUŽBy PRE DOMÁc-
NOSť * čistenie - kobercov (dovoz a odvoz do 24 hod. 
zdarma), sedačiek, autosedačiek * čistenie a prevencia po-
mníkov pred ďalším znečist. * upratovacie, sťahovacie, zá-
hrad. služby * doprava a preprava osôb, tovaru mikrobusom 
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červotočov * 
sušenie muriva mikrovlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. 
spôsob vysušovania). Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzer-
cia / Katalóg firiem. T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 zAlOŽíME S. R. O. zA VÁS. zakladanie s. r. o. na kľúč, 
založenie živnosti, zmeny v s. r. o., všetko elektronickým 
podpisom bez potreby osobného stretnutia za zvýhodnený 
poplatok. Bezplatné poradenstvo pri založení s. r. o. 
T.: 0905 772 016, 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk.
 Doučujem matematiku žiakov ZŠ, SŠ a VŠ. 

T.: 0949 571 183.
 Ponúkam kvalitné rôznorodé poradenstvo v stabilnej spo-

ločnosti. Pomôžem vyriešiť vaše starosti a otázky na tel. čísle 
0903 897 399.

 hĹBKOVé ČISTENIE A TEPOVANIE - ponúkame vám suché 
čistenie do hĺbky 16 cm a následne tepovanie na mokro so 
špeciálnym ekologickým prípravkom. Výsledkom je dokonalá 
čistota. T.: 0949 353 731.

 V októbri sa dni skracujú, domácnosti upratujú. Koberce, 
okná, podlahy, dá to trochu námahy. Riešenie tu máme,  
PROFESIONÁlNy UPRATOVAcí SERVIS zavoláme. 
T.: 444 01 19, 0903 100 508.

 zÁPIS do kurzov ANGlIcKéhO JAzyKA na šk. rok 
2012/2013 sa uskutoční 5. 10. 2012 od 15.00 do 19.00 
hod. a 6. 10. 2012 od 10.00 do 14.00 hod. v budove firmy 
KROS na Gorkého č. 18. Jednotlivci alebo malé skupiny, deti 
od 6 rokov, príprava na maturity a prijímačky, firmy, všetky 
úrovne pod vedením skúsenej kanadskej lektorky. Preklady 
z/do anglického jazyka. Info a registrácia na 
T.: 0904 147 892, e-mail: kceslova@hotmail.com

 Manikúra a nechtový dizajn. SUPER AKcIA na stužkovú 
slávnosť! Objednaj sa ešte dnes a máš gélové nechty za 
17 € + bonus – zdobenie zdarma! Stará cesta 1 (za budovou 
Okresného súdu, za predajňou Astra). T.: 0903 623 585.

 Učím anglický jazyk deti, žiakov základných, stredných 
škôl a dospelých. Študujem anglický jazyk a mám 6-ročné 
skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 – Mária lesňáková.

iNZerCiA, DroBNá iNZerCiA
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OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Kontakt: servis@ocmadaras.sk

VYCHUTNAJ 
SI ŠPECIALITY 
A JEDLÁ 
V OBCHODNOM 
CENTRE MADARAS!

Ponúkame:
- Špeciality slovenskej, ázijskej, 
 talianskej kuchyne
- Denné menu 
- Kačacie a husacie špeciality
- Grilované špeciality

Organizujeme:
- Večierky
- Oslavy
- Turnaje GOLFU

Čapujeme:
- Značkové pivá
- Talianske vína
- Alko a nealko nápoje

Bytový dom
VILLANOVA B

Info: 0904 304 184

PREČO NEBÝVAŤ
ŠTÝLOVO?

www.VillaNova.sk



VŠETKO DO SEBA ZAPADÁ PRE VÁŠ NAJLEPŠÍ OBCHOD.
ZAPLAŤTE TERAZ PRVÚ ŠTVRTINU A ZÍSKAJTE CELÉ AUTO!
Nissan. Vzrušujúce inovácie.

P R E D Ĺ Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU U NÁŠHO PREDAJCU

*Výška poskytnutého bonusu závisí od modelu vozidla. Maximálna výška bonusu sa vzťahuje na model X-Trail XE. Financovanie na štvrtiny s NISSAN FINANCE: Micra (cena 7 940 €): Pri výške úveru 5 955 € na 36 mesiacov 
zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 1 998,26 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 13,23 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 238,20 
€. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 6 669,57 €. RPMN = 6,21 %. Note (cena 8 890 €): Pri výške úveru 6 667,50 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 2 237,35 €, pričom 
zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 14,82 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 266,70 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 7 467,81 €. RPMN = 6,21 %. Qashqai (cena 15 
750 €): Pri výške úveru 11 812,50 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 963,80 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 26,25 € mesačne. Poplatok za 
spracovanie obchodného prípadu je vo výške 472,50 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 13 230,15 €. RPMN = 6,21 %. Použité fotografi  e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné 
účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 01/09/2012 do 30/09/2012. Qashqai: kombinovaná spotreba 4,2–8,2 l/100km, kombinované CO2 emisie 119–194 g/km. 
X-Trail: kombinovaná spotreba 6,4–7,1 l/100km, kombinované CO2 emisie 168–188 g/km. Note: kombinovaná spotreba 4,2–6,8 l/100km, kombinované CO2 emisie 110–159 g/km. Micra: kombinovaná spotreba 4,1–5,4 l/100km, kombinované 
CO2 emisie 95–125 g/km. Pre viac informácií o dostupnej výške bonusu a možnostiach a podmienkach Predĺženej Záruky kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov Nissan.

NISSAN FINANCE

NISSAN QASHQAI
s fi nancovaním na štvrtiny
OD 3938 €

NISSAN JUKE
s fi nancovaním na štvrtiny
OD 3525 €

NISSAN NOTE
s fi nancovaním na štvrtiny
OD 2223 €

BONUS
AŽ DO

4000 €*

FINANCOVANIE
NA

ŠTVRTINY

ÚROK
0%

NISSAN MICRA
s fi nancovaním na štvrtiny
OD 1985 €

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

Červený, modrý, zelený alebo žltý? 
Príďte si vybrať svoj farebný bonus aj vy! Na model ŠKODA Fabia teraz získajte bonus od 1 040 € až do 1 540 € alebo na model 
ŠKODA Roomster farebný bonus od 1 900 € až do 2 400 €! Nečakajte a využite jedinečnú jesennú ponuku ešte dnes. Odvezte sa 
domov novým vozidlom a užívajte si farebnú jeseň na cestách. Presvedčte sa u vášho autorizovaného predajcu ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Vyfarbite sa s jesennými
bonusmi ŠKODA

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100 km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kontakty:
053/4425830, 0910138730
servis.skoda@autoves.sk

AUTOVES s.r.o.
Duklianská 55
Spišská Nová Ves


