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Otázkou v súčasnosti nanajvýš aktuálnou je 
budúce využitie Domu služieb (DS) na Šte-
fánikovom námestí č. 10, ktorého priestory 
slúžia obyvateľom Spišskej Novej Vsi už vyše 
30 rokov.

Na projekt „Investičný zámer, štúdia riešenia 
objektu DS“ vyhlásilo Mesto Spišská Nová Ves  
v tomto roku verejnú súťaž. 3. júla 2007 komisia 
menovaná primátorom mesta preštudovala po-
nuky doručené od piatich uchádzačov. Štúdie 
na využitie DS boli predložené členom mestskej 
rady 11. septembra 2007 a následne i poslan-
com mestského zastupiteľstva. 27. septembra 
2007 na zasadnutí MsZ prezentovali investičné 
zámery tri spoločnosti: IMBIZ, s. r. o. Spišská 
Nová Ves, HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT,  
a. s., Košice a TESCAR, s. r. o., Spišská Nová Ves.

Zámer IMBIZ, s. r. o., zo Spišskej Novej Vsi 
predstavila ekonomická riaditeľka spoločnosti 
Ing. Katarína Šutaríková. IMBIZ navrhol vytvoriť  
z DS centrum zamerané na občiansku vybavenosť, 
vybudovať viacúčelové priestory, predovšetkým vy-
užiteľné pre kancelárske a administratívne účely. 
Poslanci MsZ na zasadnutí rozhodli, že investičný 
zámer IMBIZ-u do 2. kola nepostupuje. 
Dňa 25. októbra 2007 sa tak vyberalo na mi-
moriadnom zasadnutí MsZ spomedzi dvoch 
postupujúcich zámerov spoločnosti TESCAR,  
s. r. o. a HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, a. s.  
Obaja uchádzači vo svojich projektoch pláno-
vali výstavbu obchodného centra. 
Poslanci MsZ schválili ponuku na realizáciu inves-
tičného zámeru využitia Domu služieb, predloženú 
spoločnosťou HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT. 
Zároveň poverili primátora dojednať podmienky, za 

ktorých bude investičný zámer realizovaný, pričom 
zmluva o vytvorení spoločnosti musí obsahovať pod-
mienku odkúpenia obchodného podielu od mesta 
vo výške minimálne 50 mil. Sk po vydaní staveb-
ného povolenia. Vklad mesta, ktorý tvorí obchodný 
podiel, predstavuje súčasná budova Domu služieb  
a pozemky o rozlohe 3 140 m2. V prípade akcepto-
vania min. ceny vo výške 50 mil. Sk to znamená, že 
mesto odpredá pozemky pod novým obchodným 
centrom v cene cca 16 tis. Sk/m2. V prípade ne-
akceptovania minimálnej ceny a ďalších zmluvných 
podmienok je primátor oprávnený rokovať so spo-
ločnosťou Tescar. 
Predkladáme Vám krátku charakteristiku víťazného 
zámeru, ktorú prezentoval riaditeľ spoločnosti  
Ing. Milan Balážik.

pokračovanie na strane 3

Jeden z návrhov architektonického
riešenia budúceho obchodného centra
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Na pôde radnice ho privítali poslankyňa NR SR Lea Grečková, primá-
tor mesta Ján Volný, zástupca primátora Miroslav Semeš a prednosta 
MsÚ Peter Petko. Po slávnostnom prijatí v obradnej sieni sa presunuli za 
rokovací stôl, kde spolu s vedúcou odboru strategického plánovania a 
regionálneho rozvoja MsÚ Máriou Lorkovou, vedúcim odboru výstavby, 
územného plánu a dopravy MsÚ Jozefom Gondom a riaditeľom spoloč-
nosti BIC, s. r. o., Patrikom Dluhošom riešili otázku čerpania finančných 
prostriedkov z európskych fondov. Prioritnými oblasťami rokovania 
boli školstvo, bytová výstavba, infraštruktúra a oblasť dopravy, no otvorili 
sa i ďalšie témy. Minister Janušek na stretnutí zdôraznil, že prostried-
kov z fondov bude dostatok, treba sa o ne uchádzať a pokračovať  
v príprave projektov. 
Po pracovnom stretnutí v radnici sa minister stretol na mestskom úrade na 
besede s poslancami mestského zastupiteľstva, ako aj starostami okoli-
tých miest a obcí. Zároveň prisľúbil ďalšiu pracovnú návštevu v Spišskej 
Novej Vsi.

Ing. Lucia Kormošová
foto: autorka

MINISTER JANUŠEK ROKOVAL S PREDSTAVITEĽMI MESTA
Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek zavítal 5. októbra v popoludňajších hodinách do Spišskej Novej Vsi, aby sa 
tu stretol na pracovnom rokovaní so zástupcami mesta. 

pokračovanie zo strany 1
Vízia: 

založená na vybudovaní • polyfunkčného ob-
chodného centra „OC SPIŠ“, ktoré bude pod 
jednou strechou ponúkať obchody, zábavu, kul-
túru i relax. 

Spoločnosť garantuje:
tradíciu veľkej stabilnej developerskej firmy (zá-• 
kladné imanie 330 mil. Sk),
 skúsenosti a know-how (vlastnili a spravovali viac • 
ako 250 tisíc m2 komerčných priestorov),
vybudovanie modernej dominanty centra mesta,• 
rešpektovanie existujúcej architektúry - snaha • 
skĺbiť staré s novým,
koncepčnosť riešenia.• 

Exteriérové riešenie budovy: sleduje myšlienku 
spoločného využívania, t. j. zapojenia všetkých  
3 častí - DS, Jednoty i banky Dexia. HSD chce vy-
tvoriť unikátny dizajn, ku ktorého konečnej podobe 
sa vyjadria i zástupcovia mesta. 
Interiér: bude spĺňať predovšetkým požiadavky 
funkčnosti, prehľadnosti, pohodlia pri nakupovaní, 
prirodzeného osvetlenia a siete dopravných korido-
rov. Bude riešený ako galéria (výklady), vertikálna 
doprava eskalátormi. 
Technické riešenie: „OC SPIŠ“ je predbežne 
projektovaný na 3 nadzemné podlažia a jedno 
podzemné, kde bude parkovisko (150 bezplatných 
parkovacích miest) a sklad. Na prvom nadzemnom 
podlaží sa budú nachádzať potraviny, kaviarne, reš-
taurácie, na druhom obchodné priestory a celkom 
hore budú voľnočasové aktivity ako kino, bowling, 
relaxačné centrum a pod.
Celková rozloha: 20 000 m2, z toho 11 000 m2  
obchodná plocha. 
Výška nájomného za 1 m2: zodpovedajúca trho-
vej cene. Ako upozornil Ing. Balážik: „Všeobecne 
platí, že čím vyššia je konečná investícia, tým vyš-
šie bude i nájomné. Každá investícia musí byť  
v prvom rade ekonomicky výhodná pre všetky zú-
častnené strany - mesto, investora aj budúcich 
nájomníkov.“
Doprava: projektanti ju riešili v 3 alternatívach: vjaz-
dom/výjazdom na Starú cestu, na Elektrárenskú 
ulicu alebo kombináciou oboch riešení. Odborné 
posudky, ktoré si dalo HSD vypracovať, deklarujú, 
že táto lokalita ešte znesie zvýšenie dopravného za-
ťaženia, ktoré by vzniklo výstavbou „OC SPIŠ“. 
Výhodnosť spočíva v nefinančných, ako aj fi-

nančných aspektoch:
„OC SPIŠ“ ako jasný prejav koncepčného rieše-• 
nia rozvoja mesta, 
nárast zamestnanosti, • 
vyššia kvalita poskytovaných služieb pre domá-• 
cich i návštevníkov regiónu,
zatraktívnenie centra regiónu,• 
HSD ako stabilný partner so skúsenosťami,• 
výnosy z nájomného za každý m• 2 obchodnej 
plochy,
vyšší príjem z dane z nehnuteľnosti pre mesto.• 

Výška investície: predbežne odhadovaná na  
400 - 800 mil. korún.
Doba realizácie: ráta so 6 až 8-mesačnými 
projektovými a prípravnými prácami, pričom ná-
sledné stavebné práce by sa mali skončiť do  
2 rokov. Predtým je však potrebné majetkovo vyspo-
riadať dotknuté pozemky. 
Začiatok výstavby: september 2008.
Kolaudácia: leto/jeseň 2010.

Zapojenie mesta: do projektu by mesto vložilo 
pozemky a budovy, HSD peňažné prostriedky 
a know-how. Založí sa spoločný podnik, ktorý 
zabezpečí kompletnú projektovú a inžiniersku 
prípravu výstavby. V ďalšom kroku mesto svoj 
podiel v spoločnom podniku odpredá HSD, čím 
získa voľné prostriedky pre financovanie potrieb 
svojich občanov. Výstavbu a spustenie prevádzky 
zabezpečí HSD s partnerskými organizáciami  
a v súčinnosti s financujúcou bankou.
Pridaná hodnota projektu: riaditeľ HSD uviedol: 
„Sila a stabilita investora, skúsenosti, predbežné 
rokovania s Dexiou a Jednotou, veľké know-how, 
férový prístup k mestu, spolupráca s komunitou, 
sponzoring.“
Definitívne architektonické riešenie obchodného 
centra i jeho názov bude predmetom ďalšieho roko-
vania. K názvom Iglovia či Villa Nova, ktoré navrhol 
primátor mesta, môžete Vaše návrhy pripojiť i Vy.

Ing. Lucia Kormošová 
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 9.30 hod. | Stretnutie s priateľmi
Do SNV okrem pána Morgenbessera 15. októb-
ra zavítala aj 11-členná delegácia z Pinner Libe-
ral Synagogue v anglickom Northwoode. Spolu  
s ním sa zaujímajú o históriu židovskej komunity, 
ktorá kedysi žila v našom meste. Stretol sa s nimi 
dopoludnia v aule Gymnázia na Školskej ulici, kde 
ich už všetci netrpezlivo očakávali.

 10.00 hod. | Čestný hosť
Tento deň pre neho pripravil nejedno prekvape-
nie. Stal sa najvýznamnejším hosťom na prezen-
tácii medzinárodného projektu STRATENÍ SU-
SEDIA - ZABUDNUTÁ HISTÓRIA, do ktorého sa 
pred 4 rokmi zapojili i gymnazisti. Za prítomnosti 
významných hostí študenti odprezentovali výsled-
ky svojej práce.

 11.00 hod. | Kniha jeho spomienok
V roku 1942 nastal obrat o 180 stupňov. Z malé-
ho dieťaťa sa musel stať dospelý človek. Človek, 
ktorý neskôr prežil 2 koncentračné tábory. Svoje 
spomienky z detstva a pobytu za ostnatými drôtmi 
vyrozprával PhDr. Ružene Kormošovej, autorke 
knihy „Cena života“. Symbolickým zvonením na 
školský zvonec knihu uviedol do života.

 11.30 hod. | Odhalenie pamätníka detským 
obetiam holokaustu
Spolu s ostatnými pred zborovňou gymnázia sláv-
nostne odhalil pamätnú tabuľu detským obetiam 
holokaustu. Zazneli modlitby a piesne po hebrej-
sky a anglicky.

 13.00 hod. | Slávnostné prijatie na radnici
O jednej účastníkov na radnici slávnostne prijal 
primátor mesta Ján Volný a jeho zástupca Miro-
slav Semeš. Slzy v očiach a vďaku v srdci vyvo-
lali nielen pánovi Morgenbesserovi už prvé tóny 
skladby „Zbor Židov“.

 15.00 hod. | Poklona na mestskom cintoríne
Ďalšie kroky hostí smerovali na mestský cintorín, 
kde sa pri pamätníku poklonili obetiam holokaustu.

 15.30 hod. | Návšteva židovského cintorína
Vyvrcholením spoločne stráveného dňa bola náv-
števa jedinej pamiatky židovskej kultúry v našom 
meste, o obnovu ktorej sa postarali študenti gym-
názia. K hosťom sa prihovoril rabín Andrew Gold-
stein z Northwoodu a predstaviteľ židovskej obce 
na Slovensku Juraj Turčan.

 17.00 hod. | Opäť doma
Po spiatočnej ceste do hotela sa pán Morgenbes-
ser zastavil pri rodnom dome na Letnej ulici, kde 
sa mu vybavili spomienky na krásne detské roky.

 20.00 hod. | Balenie v hoteli a rozhovor
Na ďalší deň ho čakala cesta domov, tak sa rých-
lo pobalil. Domov však neodchádzal iba s kufrom. 
Ako priznal tento prívetivý človek počas nášho 
rozhovoru: „Som nesmierne vďačný všetkým, 
ktorí prispeli k tomuto dňu. Je to príjemný pocit. 
Dnes som skutočne videl a hlavne cítil úprim-
nosť, a že sú aj dobrí ľudia na svete. Dalo mi 
to ďalší impulz k tomu, aby som sa naďalej  
s láskou vracal do rodného kraja.“

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ, ODPÚŠŤAŤ BOŽSKÉ

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
DNES NETRADIČNE S ČLOVEKOM, KTORÉHO SÍCE BEŽNE NESTRETNETE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, NO NARODIL SA TU 
A PREŽIL 14 ROKOV SVOJHO ŽIVOTA. MINULÝ MESIAC U NÁS STRÁVIL POČAS SVOJEJ NÁVŠTEVY 16 DNÍ A MY SPOLU  
S NÍM PREŽILI JEDEN Z NICH, 15. OKTÓBER 2007.

DEŇ S RODÁKOM WALTEROM MORGENBESSEROM

Šesťdesiat rokov žijete v Izraeli, aký je Váš 
vzťah k Spišskej Novej Vsi?
„Veľmi pozitívny, i keď v určitej dobe mi tu bolo 
ukrivdené. Ale to nielen mne. Bohužiaľ, bola 
doba, kedy som sa tu bál byť tým, čím som - byť 
Walterom, byť Židom. Dnes sa tu cítim veľmi dob-
re, prichádzam sem pravidelne od roku 1992. 
Moje spomienky sú hlavne v perspektíve dieťaťa, 
žil som tu od narodenia až do 2. svet. vojny.“
Akým spôsobom ovplyvnila vojna Váš život?
„I keď som tomu nerozumel, nútila ma nebyť die-
ťaťom. Musel som predčasne dospieť, naučiť sa 
pomáhať svojej rodine. Museli sme opustiť do-
mov a zvádzať boj o existenciu. Ako Židov nás 
poslali do koncentračného tábora.“
Podarilo sa Vám prežiť. Čo človeka drží na 
takom mieste pri živote? Viera?
„Chcel som žiť, bol som ešte príliš mladý, aby 
som sa tomu poddal. Koncentračný tábor nebol 
žiadne rekreačné stredisko! Pri živote ma držala 
chuť žiť, najsilnejší pud, pud sebazáchovy.“
Kam smerovali Vaše prvé kroky, myšlienky 
po oslobodení?
„Neviem, či boli detské alebo už dospelé. Vedel 
som však, že vojny som už „sýty“. Keď som vy-
šiel z brány Sachsenhausenu, viedol som vnútor-
ný monológ sám so sebou: V živote moje nohy 
nevstúpia na túto prekliatu zem! S otcom a kama-
rátom sme začali náš pochod života. Nevedeli 
sme kam ideme, vlastne nás to ani nezaujímalo. 
Boli sme slobodní.“
Takéto skúsenosti zrejme zanechajú v člove-
ku hlboké rany?!
„Najviac mi ublížilo, nie v koncentračnom tábo-
re, ale až potom, keď som sa dozvedel, že moja 
mama už nežije. Po vojne som sa vlastne opäť 
vrátil k detstvu, bol som odkázaný na jej lásku. 
Keď sme v roku 1944 vystúpili v Ravensbrücku  
z vagónov, vyhnali nás psami, bičmi a rôznymi 
sadistickými spôsobmi na miesto, kde bola po-
sledná selekcia medzi mužmi a ženami. Držal 
som mamku za ruku. Selekcia bola veľmi brutál-
na. Silou ma od nej odtrhli. To bolo posledný krát, 
keď som cítil teplo ruky mojej mamy, keď som ju 
videl. Vojna ma pripravila aj o dvoch bratov.“
Dokázali ste potom ešte dôverovať ľuďom?
„Zanechalo to stopy, no človek nesmie a nemá 
naveky držať v sebe nenávisť. Nesmiem na to 
zabudnúť a ani na to nikdy nezabudnem, čo sme 
ja a moja rodina prežili. Ako však povedal Pope: 
Mýliť sa je ľudské, odpúšťať je božské. Pochopil 

som, že nie všetci sú zlí. Treba vedieť odpustiť.“
Kde sa cítite doma,  tu alebo v Izraeli? 
Nepremýšľali ste o návrate?
„Mám dva domovy. Tam, kde som sa narodil  
a tam, kde žijem. S mojím starším bratom sme si 
pred revolúciou často hovorili, že keď sa niečo 
dramatické stane a obnovia diplomatické styky, 
my budeme prví turisti. Tá túžba však nebola po 
štáte, ale po rodnom meste. Často sa pohrávam 
s myšlienkou vrátiť sa, no je to len ilúzia. Ťahalo 
by ma to späť do Izraela, kde mám deti, vnúčatá. 
Je však pekné snívať pekné sny.“
Máte nejaké posolstvo pre Spišskonovoveš-
ťanov?
„Nechcel by som, aby sa to opakovalo. Mladým 
prajem, aby tieto veci spoznávali iba z kníh na ho-
dinách dejepisu a nemuseli sa to učiť z vlastných 
skúseností. Na druhej strane, nech sa neboja 
slúžiť svojej vlasti, ale len na mierové účely.“

Za rozhovor ďakuje Ing. Lucia Kormošová
foto: autorka

ROZHOVOR

KTO JE WALTER MORGENBESSER
Narodil sa v roku 1930 na rímskokatolíckej fare v Spišskej Novej Vsi ako siedmy syn dámskeho kraj-
číra. Chodil do Židovskej ľudovej školy (dnes už prestavaná budova SPŠ strojníckej). V roku 1942 bol 
s celou rodinou zaistený. Podarilo sa im vyhnúť istej smrti v koncentračnom tábore Treblinka vďaka 
udelenej výnimke. V roku 1944 boli transportovaní cez Osvienčim do Ravensbrücku. Tu ako väzeň  
č. 11 707 prežíval hrôzy hitlerovského režimu. V roku 1945 ho evakuovali do Sachsenhausenu.  
22. 4. 1945 sa dožil oslobodenia. V roku 1947 emigroval do Izraela, kde okrem iného pracoval  
v Tel Avive ako šofér pre vtedajšieho veľvyslanca ČSFR Miloša Pojara. V súčasnosti žije na dôchodku  
v Holone. 

Životné heslo      Milovať ľudí.Zaujímavé myš-
lienky Tibora Gu
Zaujímavé myšlienky Waltera Morgenbessera

Človek by nemal v sebe držať nenávisť, i keď •	
mu bolo veľmi ukrivdené.
Detské spomienky sú celkom iné ako u dospe-•	
lého človeka. U dieťaťa je všetko pekné  
a usmievavé, lebo ešte nemá povinnosti.
Nehanbím sa plakať, je to privilégium.•	

Na obnovený židovský 
cintorín si prišiel 
uctiť pamiatku Židov 
z nášho mesta
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1) „Modernizácia železničnej trate  Žilina - Košice, úsek  trate Poprad 
Tatry - Krompachy“ 
V súčasnosti je na Stavebnom úrade Spišská Nová Ves predložená dokumen-
tácia  pre územné rozhodnutie. Presadili sme vybudovanie navrhovanej želez-
ničnej zastávky (ŽZ) „Madaras“, ktorej súčasťou je aj jej dopravné napojenie 
na existujúci a navrhovaný dopravný systém mesta - Juhovýchodný obchvat, 
pešie a cyklistické prepojenie na priemyselnú zónu, Podskalu a Pod Tepličku, 
MADARAS KOMPLEX. ŽZ Madaras je navrhovaná pri rozostavanom mäsokom-
bináte a na súčasnú cestnú sieť je napojená novou komunikáciou MO8/40  
s jednostranným chodníkom na Markušovskú cestu (III/5365). 
Úradom pre reguláciu dopravy, Košice, bolo rozhodnuté, že nová želez-
ničná zastávka (v km 169,194) modernizovanej železničnej trate bude 
mať názov „Spišská Nová Ves - MADARAS“. 
Najväčšiu pozornosť sme venovali mimoúrovňovému riešeniu križo-
vatky Západ. Po realizácii sa stane významným orientačným bodom  
a vstupnou bránou do nášho mesta. Šesť ramien križovatky je rozložených 
tak, aby  výhľadovo bolo možné napojenie na plánovaný severný a juhozápadný 
obchvat mesta.
V celkovej dĺžke 557 m bude upravená aj Markušovská cesta (III/5365) v 
trase súčasnej cesty pri úrovňovom priecestí „Markušovské rampy“.
Pešie prepojenie cez železnicu na Telep bola požiadavka Mesta Spišská 
Nová Ves, ktorú Železnice SR a PRODEX, spol. s r. o., vo svojom riešení 
akceptovali. Prepoj je navrhovaný na pozemkoch ŽSR lávkou pre peších oceľo-
vej konštrukcie bez prekrytia, vo výške cca 7 m nad železničnou traťou z Fabini-
ho ulice na Radlinského ulicu, v blízkosti ulíc Hollého a Kuzmányho. Vzhľadom 
na výšku lávky, rampy na jej preklenutie sú značnej dĺžky - požiadavka výťahu. 
Riešenie železničnej stanice a predstaničného priestoru je dôležité pre 
ďalší rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu  (pripravované strategic-
ké projekty „Spišský raj“, MADARAS KOMPLEX...). Požiadavky nad rámec 
finančných možností riešenia tejto stavby Železnicami SR je možné kompenzo-
vať finančnou spoluúčasťou Mesta Spišská Nová Ves, resp. ďalších subjektov 
- súkromný kapitál. Predpokladá sa, že stavba bude financovaná nasledovne:  
75 % z eurofondov a 25 % zo štátneho rozpočtu.
2) Rekreačný areál „Spišský raj“, Spišská Nová Ves  
V auguste 2007 bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Spiš-
ská Nová Ves rozhodnutie zo zisťovacieho konania s výsledkom, že navrhova-
ný strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  
a Urbanistická štúdia bude po schválení podkladom pre doplnok Územného plá-
nu mesta Spišská Nová Ves.
Realizácia tohto zámeru je podmienená kladným hodnotením navrhovanej 

činnosti z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie a hlavne vybu-
dovaním nadradenej technickej infraštruktúry: juhovýchodného dopravného 
okruhu, diaľnice D1 s diaľničným privádzačom Levoča - Spišská Nová Ves  
a tiež modernizovanej železničnej trate Košice - Žilina - Bratislava (pre zahranič-
ných klientov - letisková doprava).
3) Preložka cesty II/533 - juhovýchodný dopravný obchvat mesta 
Mesto Spišská Nová Ves žiadalo v júli informáciu o stave príprav a časový har-
monogram prác na stavbách, ktoré boli zaradené do „ Plánu prípravy a výstavby 
ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja“. Preložka cesty 
II/533 - juhovýchodný obchvat je stavbou zaradenou do tohto plánu.
Mesto Spišská Nová Ves pri tejto stavbe zabezpečilo spracovanie doku-
mentácie na územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané dňa 21. 6. 2007. 
Koncom roka 2007 sa predpokladá vydanie územného rozhodnutia na mo-
dernizáciu železnice. Jej realizácia je plánovaná v r. 2011 - 2014. Realizácia 
juhovýchodného obchvatu (preložka cesty II/533) je závislá od Košického sa-
mosprávneho kraja a Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý 
je správcom komunikácií II. a III. triedy. Realizácia diaľničného privádzača (pre-
ložka cesty II/533) je predmetom riešenia Národnej diaľničnej spoločnosti, kde 
sa časový horizont neustále mení.
4) „MADARAS KOMPLEX“ 
Navrhovateľom stavby je spoločnosť IMBIZ, s. r. o., Mlynská 39, Spišská 
Nová Ves. 20. 11. 2006 bolo mestom vydané územné rozhodnutie pre stavbu 
pod názvom „Nákupné centrum MADARAS KOMPLEX - I. etapa“ na pozemkoch 
v areáli firmy IMBIZ. Projekt na túto stavbu pre stavebné povolenie ešte nie je 
dopracovaný. Referát územného plánovania obstaral Technickú štúdiu „Prístu-
pová cesta k MADARAS komplexu Spišská Nová Ves“ s dvomi alternatívami rie-
šenia. Komplex bol zahrnutý do schválených zmien a doplnkov 2005 Územného 
plánu mesta Spišská Nová Ves. 
Na základe požiadavky KSK sa konalo dňa 8. 10. 2007 pracovné ro-
kovanie za účasti zástupcov Odboru dopravy a územného plánu KSK  
a Mesta Spišská Nová Ves. Témou rokovania bolo riešenie spomínanej 
nadradenej dopravy, hlavne ciest II. a III. triedy. Otvoril sa i problém ďal-
ších dopravných stavieb (úseky častých dopravných nehôd), ktorými sa 
budú zaoberať najvyšší predstavitelia Košického samosprávneho kraja a 
Mesta Spišská Nová Ves na nasledujúcich rokovaniach.
O ďalších aktuálnych dokumentáciách a územno-plánovacích podkla-
doch, ktoré zabezpečuje referát územného plánovania, Vás budeme in-
formovať. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.mestosnv.sk.

Ing. arch. Viera Ivaničová 
MsÚ, referát územného plánovania

V termíne od 11. do 13. 10. 2007 sa v Národnom výstavnom centre „Expocentr 
Ukrajina“  v Kyjeve konal 14. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu - 
„UITM/TURSALON URAJINA 2007“.
Charakteristika:

najvýznamnejšia ukrajinská výstava cestovného ruchu, koná sa pod záštitou •	
Štátnej agentúry CR Ukrajiny a s podporou WTO a ETTFA,
je určená odbornému a širokému publiku,•	
cieľom výstavy je rozšírenie existujúcich a vytváranie nových obchodných •	
kontaktov medzi zúčastnenými subjektmi cestovného ruchu,
hlavnými tematickými oblasťami výstavy sú: najmä zimné pobyty, pobyty pre •	
deti, ale aj  relaxačné pobyty spojené s poznávaním, aktívna dovolenka, kú-
pele, kultúrne pamiatky, mestá, hrady a zámky, jaskyne, kultúrne podujatia, 
hotelový a dopravný servis,
UITM/Tursalon 2006 – 750 vystavovateľov zo 40 krajín na ploche  •	
10 000 m2 a cca 30 000 návštevníkov.

Hodnotenie výstavy:
výstavy CR sa zúčastnilo Mesto Sp. Nová Ves zastúpené p. viceprimátorom •	
PhDr. M. Semešom, poslancom MsZ RSDr. J. Beňom a pracovníčkou TIC 
Ing. Z. Kóšovou v stánku SACR,
záujem ohľadom regiónu Spiš a mesta Sp. Nová Ves zo strany ukrajinskej •	
klientely bol vysoký, hlavne ohľadom programových balíčkov zimnej – lyžiar-
skej sezóny a ohľadom pamiatok Gotickej cesty, ktorú sme prezentovali pre 
danú klientelu ak novinku na ich trhu,  
oslovili nás cestovné kancelárie, nakoľko občania Ukrajiny majú voči Slo-•	

vensku vízovú povinnosť, 
kontakty na ukrajinské cestovné kancelárie – vizitky je možné v prípade zá-•	
ujmu si vyzdvihnúť v TIC – Letná 49, Sp. Nová Ves.

Ing. Zuzana Kóšová
TIC

NA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOCH A ICH PRO-
JEKTOVEJ PRíPRAVE	SA INTENZíVNE PRACUJE

PREZENTÁCIA MESTA V KYJEVE
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OBETí ICH JAZDy TIEŽ
V Spišskej Novej Vsi pribúdajú prípady, kedy vo-
diči nedávajú pozor na priechodoch pre chod-
cov. Dňa 16. októbra 2007 sa okolo 8.00 hod. 
„pod kolesá“ 30-ročného vodiča zo SNV dostala 
na priechode pred OD Jednota na Štefániko-
vom námestí 59-ročná chodkyňa A. S. zo SNV.  
O deň neskôr sa obeťou neohľaduplného 23-roč-
ného vodiča z Harichoviec stal okolo 10.15 hod. 
na Školskej ulici 87-ročný chodec J. O., ktorý pre-
chádzal po priechode pre chodcov. V oboch prí-
padoch došlo k vážnym zraneniam. 87-ročného 
pána to, bohužiaľ, stálo život. Miera zavinenia  
v oboch prípadoch sa vyšetruje, výsledky dy-
chovej skúšky na prítomnosť alkoholu v krvi boli  
u oboch vodičov negatívne.
Dva dni, dve nehody, nehovoriac o celom roku... 
To sme skutočne až tak zaneprázdnení, že 
ani ľudský život nestojí za to, aby sme pri-
brzdili, zastavili vozidlo a umožnili bezpečný 
prechod chodcov cez cestu?

KAMERy ODHALILI VANDALOV
Znova sa v praktickej činnosti potvrdila opráv-
nenosť zriadenia kamerového systému v našom 
meste. V  noci z 19. na 20. 10. 2007 sa mestskej 
polícii podarilo zdokumentovať prípad poškodzo-
vania verejno-prospešného zariadenia dopravnej 
značky, ako aj rozbíjania  kvetináčov na Levoč-
skej ulici a následne na Zimnej ul. Páchatelia 
sa v danom prípade dopustili priestupku podľa  
§ 47 odst. 1 písm. g, Zák. SNR č. 372/1990 Zb.  
o priestupkoch. Ich konanie bude riešené  
v zmysle vecnej príslušnosti MsP, kde možno ulo-
žiť pokutu až do výšky 3 000,- Sk.

15. 10. 2007 o 00.05 hod. zasahovala poli-
cajná hliadka Obvodného oddelenia Spišská 
Nová Ves v obci Smižany, na Tatranskej ul.  
č. 126 voči dvom osobám podozrivým z vláma-
nia do miestnych potravín. Po ich zadržaní bolo 
zistené, že sa jedná o obyvateľov Smižian vo 
veku 19 a 22 rokov. Na základe zaistených stôp  
z predchádzajúcich vlámaní a ďalších aktivít krimi-
nálnej polície bolo preukázané, že uvedení mla-
díci, buď samostatne alebo spolu s ďalšími troma 
podozrivými, taktiež z obce Smižany, vo veku  
26 a dvaja po 17 rokov, páchali aj ďalšiu trestnú 
činnosť. 16. 10. 2007 im bolo vznesené obvinenie 
aj za vlámanie do objektu SOU stavebného v Sp. 
N. Vsi, vlámanie do rekreačnej chaty na Čingove  
a vlámanie do novostavby rodinného domu v obci 
Spišské Tomášovce. Jeden z nich vykonal aj sa-
mostatné vlámania do motorového vozidla Škoda 
Fabia, odparkovaného na parkovisku pri Zelenej 
lávke na Čingove, a vlámanie do vozidla Peugeot 
206, odparkovaného na parkovisku v Smiža-
noch, Za kaštieľom. Celková spôsobená škoda 
touto trestnou činnosťou predstavuje sumu cez 
300 000,- Sk.  Zároveň bolo zaistené množstvo 
ukradnutých vecí ako plazmové televízory, au-
torádiá, počítač, domáce náradie, obkladačky  
a pod. Ku dňu spracovania správy sa rozhoduje 
o väzobnom stíhaní obvinených. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Sp. 
N. Vsi zároveň žiada občanov o pomoc pri 
spolupátraní po ukradnutom motorovom vo-
zidle zn. Volkswagen Passat Combi, ev. čísla 
SN 376 BH, ktoré bolo ukradnuté na Čingove 
pred Parkhotelom dňa 6. 10. 2007 v čase od 
16.00 hod. do 23.30 hod. Informácie, aj ano-
nymne, môžu občania oznámiť na čísle 158. 

V ŠULERLOCHU SA STRIEĽALO NAOSTRO
Strelnicou v Šulerlochu sa 10. ok-
tóbra 2007 ozývali ostré školné 
streľby. Príslušníci Mestskej po-
lície v Spišskej Novej Vsi si mohli 
vyskúšať i nové krátke zbrane.

Na streľbách boli prítomní aj primátor 
mesta Mgr. Ján Volný a prednosta 
MsÚ Ing. Peter Petko. O kvalite nových 
zbraní zn. LUNGER K-100, 9  mm, niet 
pochýb. Oproti predošlým ostrým 
školným streľbám MsP boli dosiahnuté 
podstatne lepšie výsledky. Okrem 
príslušníkov MsP Bc. P. Jančíka,  
P. Husa a D. Školníka, ktorí nastrieľali 
maximálny počet bodov (100), sa ako 
rovnako „ostrieľaný“ strelec ukázal aj 
primátor.
uvedenou formou praktickej 
prípravy sa sleduje dosiahnutie kvalitatívne najvyššej pripravenosti všetkých príslušníkov MsP  
v prípade potreby použitia zbrane. Školné streľby sa zároveň vykonávajú v súvislosti s prebiehajúcou 
legislatívnou úpravou základných úloh a povinností príslušníkov obecnej polície, zakotvenou v Zákone SNR 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Cieľom navrhovanej úpravy je skvalitnenie odbornosti a praktických 
zručností príslušníkov obecných polícií. V praktickom prevedení sa títo budú sústavne teoreticky i prakticky 
vzdelávať. Pokiaľ neabsolvujú žiaden kurz, resp. školenie v doškoľovacích zariadeniach, budú v praxi svojimi 
nadriadenými pravidelne preskúšavaní.
Vykonanými ostrými školnými streľbami sa tiež potvrdila nutnosť a opodstatnenosť výmeny opotrebovaných 
a poruchových zbraní za nové.

JUDr. Vladislav Chroust - náčelník MsP
foto: MsP

PSY PREDVIEDLI SVOJE SCHOPNOSTI
Sobota 13. októbra 2007 
sa niesla v duchu služobnej 
kynológie. Na futbalovom 
štadióne v Spišskej Novej 
Vsi sa konal 1. ročník obra-
nárskeho preteku o pohár 
primátora mesta.

Predstavilo sa 9 kynológov - 
psovodov (1 žena a 8 mužov)  
a 9 psov (8 nemeckých ovčia-
kov a 1 rotvajler), ktorí uká-
zali svoje schopnosti v dvoch 
súťažných disciplínach - po-
slušnosť (max. 100 bodov)  
a obrana (max. 200 bodov).  
V rámci nich mohli získať body 
za cviky, ako napr. privolanie 
psa, ovládateľnosť psa, nízka 
kladina, štekanie psa na po-
vel, dlhodobé odloženie psa, 
skok cez prekážku vysokú  
1 meter, či aport. Skúšala sa aj 
ľahostajnosť psa k streľbe, ktorá 
je nevyhnutná pri ich využití  
v praxi. Popri tradičnej poslušnosti a obrane bolo úlohou psov zadržať páchateľa v behu, zlikvidovať výtržnosti  
v miestnosti, ochrániť napadnutého psovoda, resp. zadržať dvoch páchateľov a pod.
Najlepšie celkové výsledky dosiahli (poslušnosť/obrana):
1. miesto: Štefan Pomikala s nemeckým ovčiakom Bennom (Kynologický klub Levoča) - 277 b. (94/183),
2. miesto: Radovan Rímsky a služobný nemecký ovčiak Astor (MsP v SNV) - 252 b. (80/172),
3. miesto: ľuboslav Kažmír a služobný nemecký ovčiak Congo (OR PZ SR SNV) - 252 b. (85/167).
Do prvej päťky sa zaradili aj Attila Papišta s nemeckým ovčiakom Aramisom (Kynologický klub Levoča) - 239 
b. (83/156) a Ján Mikolaj so služobným nemeckým ovčiakom Astorom (MsP v SNV) - 221 b. (79/142).
Cieľom tohto podujatia bolo pozdvihnúť v okrese Spišská Nová Ves upadajúcu kynológiu, rozšíriť členskú 
základňu existujúcich klubov o nových členov, najmä mladých kynológov a iniciovať, resp. podporiť zakla-
danie nových kynologických klubov. MsP v SNV plánuje rozšíriť tento pretek i na krajskú úroveň a vytvoriť 
tradíciu každoročných obranárskych pretekov v našom meste.

Ing. Lucia Kormošová
foto: autorka
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Koniec posledného sep-
tembrového týždňa patril  
v Spišskej Novej Vsi festivalu 
Šariš-Gemer-Spiš, ktorý sa 
odohrával v Kine Tatry. 
Na jubilejný 25. ročník regio- 
nálneho filmového festivalu 
neprofesionálnych filmárov  
o „Putovnú filmovú klapku“ sa 
Spišiaci zodpovedne pripravili. 
Z festivalu si odniesli nielen 
nové poznatky a bohaté zá-
žitky, ale aj niekoľko individu-
álnych cien a hlavne samotnú 
„Putovnú filmovú klapku“.

Odborná, ale aj laická porota udelili nasledujúce ocenenia:  
• cena laickej poroty:  Peter Leško, Spišská Nová Ves - „Studniari“ 
• cena za reportáž:   Valér Romok, Rožňava - „Nebezpečné miesta“
• cena za dokument:  Peter Leško, Spišská Nová Ves - „Studniari“
• cena za hraný film:  Juraj Mandel, Prešov - „Duch Lana Esta Srehová“
• cena za najlepší film:  Ing. Vojtech Sloboda, Juraj Baláž - „Odraz“
• putovná filmová klapka  „Za najlepšiu kolekciu filmov“: Región Spiš.

Mgr. Jozefa Staroňová
Spišské osvetové stredisko Sp. Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi sa začala písať nová tradícia. V dňoch 24. - 29. septembra sa u nás konal  
1. ročník rómskeho filmového festivalu Kalo Čangalo (čierny bocian), ktorý priniesol 5 celove-
černých filmov a 11 dokumentov zo života Rómov.

Medzi nimi bol i film režisérky Daniely Rusnokovej O Soni a jej rodine, ktorý nakrútila v osade v Rudňanoch. 
Na 11. medzinárodnom festivale dokumentárnych a krátkych filmov v Egypte získal hlavnú cenu. 
Festival bol venovaný Martinovi Slivkovi, poprednému európskemu filmárovi, tvorcovi rozsiahleho súboru 
filmov o Rómoch pod názvom Deti vetra. Na úvod festivalu mu v pondelok podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič udelil prvú cenu festivalu in memoriam v podobe čierneho bociana, ktorého si prevzala jeho 
manželka Oľga Slivková. Cenu Rómska osobnosť roka si prevzal rómsky básnik Dezider Banga.
Medzi zúčastnenými hosťami na otvorení boli i Anina Botošová - splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske 
menšiny, Mons. František Tondra - spišský diecézny biskup, Eva Solárová - dekanka FSVaZ UKF v Nitre 
a mnohé ďalšie osobnosti. Na organizovaní festivalu sa podieľalo i Mesto Spišská Nová Ves. Na festival 
sa prišlo pozrieť mnoho Rómov z mesta a okolia.

LK

ZOO rozbehla v materských a dvoch základných ško-
lách projekt environmentálnej výchovy s názvom „ZOO 
krúžok“.

25. septembra sa uskutočnila pracovná porada pred-
sedov mestských výborov, na ktorej sa stanovili prio-
rity v rámci požiadaviek jednotlivých výborov v súvislosti  
s rozpočtom mesta na rok 2008.

29. septembra sa na Čingove v Slovenskom raji hemžil 
horskými záchranármi, ktorí tu na podujatí „Deň Hor-
skej záchrannej služby“ predviedli verejnosti svoju 
prácu. 

Éra, počas ktorej bolo v našom meste usmrtených vyše 
tisíc zdravých psov, je definitívne ukončená. Bola uza-
tvorená zmluva s útulkom v Kežmarku, do ktorého 
poputujú zvieratá zo Stanice pre odchyt túlavých zvierat 
v Spišskej Novej Vsi v prípade, že sa ich nepodarí po 
karanténe umiestniť k novým majiteľom. 

V brazílskom duchu sa niesol 9. október. Po rokovaní 
s vedením spoločnosti Embraco na radnici navštívil pri-
mátor Ján Volný brazílsku spoločnosť CRW Plasticos 
Slovakia, s. r. o., sídliacu v Priemyselnom parku, ako aj 
slovenskú pobočku brazílskej spoločnosti Microjuntas - 
SK, s. r. o., sídliacu v priestoroch bývalých mliekarní. 

V rámci svetového Dňa duševného zdravia sa konala 
i v našom meste 11. a 12. októbra kampaň Ligy za 
duševné zdravie. V uliciach mesta prebiehal pri tejto 
príležitosti predaj nezábudiek. 

11. až 13. októbra sa zástupcovia Spišskej Novej Vsi 
zúčastnili „Krakovských dní Slovenska“. Rokovali so 
Slovensko-poľským tovarišstvom a navštívili i part-
nerské mesto Grójec.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili v Kyjeve výstavy ces-
tovného ruchu UITH, kde prezentovali naše mesto  
a región.

V zoologickej záhrade skončila sezóna. Zvieratá sa pri-
pravujú na zazimovanie.

Už po šiestykrát sa členovia Mládeže Slovenské-
ho Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi zapojili  
16. októbra do akcie pri príležitosti Svetového dňa 
výživy a boja proti hladu. Za dobrovoľný finančný prí-
spevok darcov ocenili symbolickým pečivom, chlebom. 
Tento rok vyzbierali v našom meste 4 500,- Sk.

V dňoch 17. - 20. októbra navštívila naše mesto dele-
gácia z partnerského mesta Havlíčkův Brod. Účelom 
návštevy bola výmena skúseností v oblasti samosprávy.

O naše mesto prejavil 18. októbra záujem ďalší 
investor. V súvislosti so zvyšujúcim sa záujmom zahra-
ničných investorov etablovať sa v Spišskej Novej Vsi sa 
uvažuje o rozšírení areálu Priemyselného parku, 
kde v súčasnosti sídli 28 podnikateľských subjektov. 
Inou alternatívou je výstavba ďalšieho parku.

Koncom septembra prepadol v Smižanoch taxikára 
zákazník, ktorý vystupoval na Tatranskej ulici, ukradol 
mu 600 korún a ušiel. Vyšetrovateľ začal trestné stíha-
nie pre lúpež. 21-ročnému taxikárovi spôsobil zranenia, 
ktoré si vyžiadali asi dva týždne liečenia.

Do Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi 
pribudol nový počítačový tomograf (CT), na ktorý 
nemocnica čakala od roku 2004. 

Primátor mesta podpísal ďalšiu polmiliónovú dotá-
ciu pre Spišskú katolícku charitu. Rozhodli o nej po-
slanci MsZ pri poslednej zmene rozpočtu. Celková do-
tácia mesta pre SKCH pre rok 2007 je 1 627 000,- Sk,  
čo je o 657 000,- Sk viac ako minulý rok.

Z dennej štatistiky Turistického informačného centra  
v Spišskej Novej Vsi vyplýva, že do mesta tohto roku 
zavítalo približne o 30 % viac turistov ako po minulé 
roky. Tento pozitívny výsledok sa dosiahol i vďaka širšej 
propagácii mesta.

SPIŠIACI ZÍSKALI 
„PUTOVNÚ FILMOVÚ KLAPKU“

ČIERNY BOCIAN PRILETEL NA SPIŠ

Básnik Dezider Banga pri 
preberaní ocenenia Rómska 
osobnosť roka 

Podpredseda vlády Dušan Čaplovič 
blahoželá Oľge Slivkovej k cene, ktorú 
získal in memoriam jej manžel
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LISTÁREŇ

SPRAVODAJSTVO

Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor 
pre Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety,  
a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetent-
ných. Prosíme Vás, aby ste sa na všetky listy pod-
pisovali, odpovede tak budete môcť dostať čo naj-
skôr.  Ďakujeme! 

„Chcem reagovať na činnosť našej mestskej polície a mys-
lím, že v neposlednom rade aj štátnej polície, ktorej sa to 
vlastne tiež týka. Som vodičom z povolania už 19 rokov 
a je to to, čo ma v podstate živí. Vidím neprávosti, ktoré 
sa dejú na „obyčajných, bežných“ vodičoch. Začnem asi 
takýmto príkladom: Z vlastnej skúsenosti viem, že ak ma 
pristihne hliadka MsP pri vojdení vozidlom do zákazu, 
konkrétne na sídl. Východ, kde prechádzajú autobusy, 
okamžite som riešený blokovou pokutou. Beriem, jasne, 
porušil som predpisy, som si toho vedomý, nehádam sa  
a som ochotný za to aj niesť zodpovednosť. Čo však ne-
chápem je, ak vidím a to podotýkam nie sám, ako to isté 
urobí iný vodič na aute, v ktorom sa vozí niekto, kto nemá 
príliš dobrú povesť, kto sa pohybuje v kruhoch, kde by asi 
žiaden slušný občan nechcel byť. V tom momente sa hliad-
ka tvári, akoby tam nebola, otočí sa chrbtom a dotyčný 
sa chová, akoby mu patrila celá vozovka! Je to len jeden  
z príkladov, ktorých vidím denne neúrekom, kde vyslo-
vene policajti nepokutujú určité skupiny ľudí! Pýtam sa 
- majú strach? Ak áno, prečo toto zamestnanie vykoná-
vajú? Alebo som ja vari iný občan, ktorý musí platiť len 
preto, lebo nemá styky niekde vyššie? Ďalšia pripomienka 
je k Ulici odborárov. Každý si tam postaví auto ako sa mu 
zachce, pritom je tam plná čiara a podľa vyhlášky je jasne 
stanovené, že pri tom mám mať 3 m voľný jazdný pruh!  
A ak náhodou upozorním dotyčného svetelným výstraž-
ným znamením, smeje sa mi do tváre. A nakoniec, ani je-
diný krát som tam nevidel žiadnu hliadku MsP, aby s tým 
robila nejakú nápravu!“ 

pán P., e-mail, 6. 10. 2007

Na predošlej aj súčasne zastávanej funkcii som od 
podriadených vyžadoval zákonný postup pri riešení 
protiprávnej činnosti, ktorú zistili počas výkonu služ-
by. Za hodnotené obdobie roku 2007 bolo dohovo-
rom v konečnom štádiu ukončených 1 477 spácha-
ných priestupkov z celkového počtu 5 829 zistených 
priestupkov, z čoho vyplýva, že mestská polícia tento 
spôsob ukončenia využíva. Príslušníci mestskej po-
lície uplatňujú zásadu imunity a výsad len tam, kde je 
to zákonom upravené. Sú zisťované a následne od-
stupované na konanie podľa osobitných predpisov aj 
zistené porušovania zákona zo strany príslušníkov PZ, 
osoby podliehajúce vojenskej disciplinárnej právomoci. 
Porušovaniu zákona v smere priestupkov proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 22 odst.  
1 Zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je veno-
vaná denne pozornosť. Celkove za hodnotené obdo-
bie bolo mestskou políciou zistené porušenie zákona  
v 1 527 prípadoch, pričom časť priestupkov je odstupo-
vaná podľa vecnej príslušnosti OR PZ v Spišskej Novej 
Vsi. Mesto Spišská Nová Ves buduje nové parkoviská, 
ktorých sprevádzkovaním sa podstatne vyrieši problém 
parkovania.   

                            JUDr. Vladislav Chroust
                                     náčelník MsP SNV

  
Policajný zbor v Sp. N. Vsi a zvlášť dopravný inšpek-
torát teší, že občania chcú vyjadriť názor na dopravnú 
situáciu v našom meste a poskytnú pohľad aj bežné-
ho účastníka cestnej premávky. Činnosť dopravného 
inšpektorátu je zameriavaná predovšetkým na výkon 
služby na hlavných cestných ťahoch  v okresoch Spiš-
ská Nová Ves a Gelnica a zvlášť v úsekoch, kde dochá-
dza najčastejšie k závažným dopravným nehodám so 
smrteľným alebo ťažkým ublížením na zdraví. V r. 2007  
v našom okrese zahynulo doposiaľ 10 ľudí. Samozrej-
me, nie sme ľahostajní ani voči priestupkom pri par-
kovaní a určite sa tomuto problému budeme venovať. 
Policajný zbor pri riešení každého problému vystupuje 
nestranne a každý, kto poruší zákon, si musí byť vedo-
mý, že bude za jeho porušenie aj patrične postihnutý.  

pplk. JUDr. Jaroslav Dulík  
riaditeľ OR PZ

ŠTuDENTSKÁ KVAPKA KRVI
V dňoch 1. - 17. novembra 2007, vždy v utorok a štvrtok, môžu všetci ochotní ľudia darovať krv na hema-
tologicko-transfúznom oddelení nemocníc v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Darcovia, ktorí v tomto čase 
darujú krv a vyplnia evidenčnú kartu BDP, budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2007. 
Obraciame sa hlavne na mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať kúsok seba na záchranu ľudského života, 
aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. 

Kvetoslava Maniaková, riaditeľka SÚS SČK „SPIŠ

Dňa 27. septembra 2007 sa konalo v poradí 
ôsme riadne zasadnutie MsZ.

V úvode zasadnutia primátor mesta Ján Volný 
oboznámil prítomných o vystúpení členstva z pra-
vicového klubu MsZ poslankyne Ing. Jany Kvašňá-
kovej, ktorá bude ďalej vystupovať ako nezávislá 
poslankyňa. Prítomní poslanci boli oboznámení  
s výsledkom kontrol, ktoré hodnotili hospodáre-
nie základných umeleckých škôl v meste v roku 
2006, náklady a kalkuláciu ceny tepla spoločnosti 
Emkobel, a. s., či dodržiavanie  smerníc pre sys-
tém vedenia pokladnice MsÚ.
Mestské zastupiteľstvo okrem prerokovania Infor-
matívnej správy o plnení rozpočtu za 1. polrok 
schválilo jeho tretiu zmenu za rok 2007.
Nárast príjmov o 32 mil. Sk je členený na oblasť 
bežných príjmov - 20,5 mil. Sk, ktorej najpodstat-
nejšiu časť tvorí príjem z prenájmu lesných pozem-
kov -  15 mil. Sk a prenájom tepelného hospodár-
stva - 2,8 mil. Sk. Tieto prostriedky budú použité 
na financovanie investičných akcií mesta, Správy 
telovýchovných zariadení, škôl a nákup nehnu-
teľností. Kapitálové príjmy sú zvýšené o 4,9 mil. 
Sk. Jedná sa o príjmy z predaja bytov a kapitálové 
transfery pre školy. Prostriedky budú použité na 
rekonštrukciu tréningového školského športo-
vého areálu s atletickou dráhou na ZŠ Lipová ul.  
a obnovu školského športového areálu - výstavba 
mantinelového systému s umelým trávnikom na  
ZŠ Nejedlého ul.
Príjmy z finančných operácií sú zvýšené  
o 6,5 mil. Sk. Prevedené budú na rezervný fond 
mesta. Predpokladá sa ich použitie na predfinanco-
vanie nákladov projektu PALAIS – inovatívne straté-
gie pri ochrane kultúrneho dedičstva budovy ZUŠ 
a na projekt vzdelávania pracovníkov mesta. Oba 
projekty budú následne uhradené z eurofondov. 
V konečných číslach 3. zmena rozpočtu znamená 
jeho navýšenie z 693,2 mil. na 725,1 mil. Sk na 
strane príjmov i výdavkov.

Poslanci schválili novelizovaný rokovací poriadok 
mestského zastupiteľstva, vyradenie neupotrebiteľ-
ného majetku mesta v rámci Správy školských za-
riadení a vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností. 
Základné umelecké školy v meste od septembra 
2007 fungujú ako jedna inštitúcia, preto bolo po-
trebné v zmysle legislatívy schváliť vyradenie ZUŠ 
REV zo siete školských zariadení k 31. 8. 2007.
Od 13. 10. 2007 je v platnosti nové Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmien-
kach prenajímania mestských bytov. Mesto 
prenajíma 518 bytov. V súčasnosti je evidovaných  
43 žiadostí o pridelenie bytu.
Mesto sa odkúpením posledného podielu  
v Lesoch mesta, s. r. o., od súkromnej osoby 
stalo 100-percentným  vlastníkom tejto obchodnej 
spoločnosti. Hodnota odkúpeného podielu bola 
vyčíslená znaleckým posudkom na výšku 1,5 mi-
lióna korún.
Od 1. septembra 2007 platí vyhláška Ministerstva 
školstva SR, ktorá umožňuje stravovanie dô-
chodcov mesta v školských jedálňach. Hodno-
ta stravnej jednotky pre dôchodcov bola schvále-
ná vo výške 66,- Sk.
Mestské zastupiteľstvo ďalej zobralo na vedomie 
informáciu SEZO Spiš o príprave projektu integro-
vaného systému nakladania s odpadmi so zame-
raním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov a schválilo príspevok vo výške 3,- Sk na 
obyvateľa na vypracovanie s ním súvisiaceho pro-
jektu.
Riaditelia príspevkových a rozpočtových organizá-
cií mesta predložili poslancom mesta koncepcie 
nimi spravovaných zariadení. Jedná sa o Mestské 
kultúrne centrum, ZOO, Správu telovýchovných 
zariadení, Domov dôchodcov, Správu školských 
zariadení a Mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Andrea Jančíková
vedúca kancelárie primátora 

Vážení občania!

uverejňujeme zoznam predsedov 9 mestských výborov, ktorým môžete adresovať svoje po-
žiadavky. Ich úlohou je uplatniť potreby, záujmy a podnety v orgánoch mesta. 

MsV č. 1,  Novoveská Huta Ing. Stanislav ČuRNý 0905 256 142
MsV č. 2,  sídl. gen. Svobodu RSDr. Juraj BEŇA 0911 660 723
MsV č. 3,  Ferčekovce Ing. Ondrej MAJERNíK 0907 225 585
MsV č. 4,  Sídl. Mier Mgr. Michal DEMEČKO 0908 984 858
MsV č. 5,  Sídl. Západ Ing. Vladimír FILINSKý 0905 257 865
MsV č. 6,  staré mesto (juh) MuDr. Ján PuKLuŠ 0905 264 690
MsV č. 7,  staré mesto (východ) Ing. Bc. Janka BRZIAKOVÁ 0904 348 762
MsV č. 8,  staré mesto (sever) PhDr. Miroslav SEMEŠ 0905 030 158
MsV č. 9,  Telep PaedDr. Milan VARGA 0902 904 810  
 

Obrátiť sa môžete tiež na jednotlivých členov príslušných výborov. Viac informácií nájdete 
na vývesných skrinkách v jednotlivých lokalitách a na www.mestosnv.sk   

redakcia

ZO SEPTEMBROVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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POPRAD 15. októbra (SITA) - Spišskonovoveská firma Embraco Slova-
kia požičala 70 zamestnancov popradskému závodu Whirlpool Slovakia. 
Oddnes až do 21. decembra budú zamestnanci Embraco Slovakia pracovať 
ako montážni robotníci na linkách Whirlpoolu. Operátori z fabriky vyrábajú-
cej kompresory do chladiacich zariadení pomáhajú vo Whirlpoole pokryť už 
tradične zvýšený jesenný dopyt po automatických práčkach. 
Naopak, v Embracu stúpajú objednávky v jari a vrcholom býva apríl a máj. 
„Súčasné potreby sme schopní pokryť dvoma zmenami z trojzmennej 
prevádzky na jednej z našich liniek. Začiatkom sezóny, teda v januári bu-
dúceho roka sa všetci naši zamestnanci vrátia späť. Je možné, že v čase 
vysokého dopytu u nás túto spoluprácu rozšírime,“ uviedol generálny 
riaditeľ Embraco Slovakia Carlos Xavier. Po mnohých mesiacoch hľadania 
sa podľa C. Xaviera našlo riešenie, ktoré umožňu-
je ponechať v pracovnom pomere vyškolených ľudí  
a zároveň zamestnancom prináša istotu aj počas ob-
dobia, keď sú kvôli sezónnosti požiadavky na výrobu 
nižšie.
Podľa riaditeľa Whirlpool Slovakia Eduarda Hor-
baľa spoločnosť siahla po tomto riešení predo-
všetkým preto, že zamestnanci Embraca sú dosta-
točne kvalifikovaní, aby zvládli požadované úlohy 
bez nutnosti dlhého zaškolenia. „Dopyt spotre-
biteľov po našich výrobkoch kulminuje v tomto 
období. Prakticky vyrábame s využitím maxi-
málnych kapacít popradského závodu“, povedal 
Eduard Horbaľ. Dohoda s Embracom je pre Whirlpool  

najvýhodnejšou alternatívou na zaručenie potrebného počtu kvalifikovaných 
pracovníkov.
Obe firmy sa dohodli aj vďaka tomu, že sú na celosvetovej úrovni majetko-
vo prepojené. Korporácia Whirlpool má kontrolu nad väčšinovým podielom 
akcií korporácie Embraco so sídlom v Brazílii. Na Slovensku sa rokovania  
o možnej spolupráci začali približne pred rokom. Dôvodom bola práve snaha 
o vyriešenie problémov so sezónnosťou výroby, ktorá je u oboch spoločnos-
tí v inom období. 
Embraco Slovakia v súčasnosti zamestnáva takmer 2 500 pracovníkov.  
V tomto roku vyrobí približne 4,25 mil. kompresorov. Vlaňajšie tržby dosiahli  
6,15 mld. Sk. Whirlpool má na Slovensku takmer 1 500 zamestnancov. Vlani  
v Poprade vyrobil takmer 1,8 milióna práčok a zaznamenal obrat 13 mld. Sk.

Tohtoročné Spišské zborové dni, ktoré sa konali 19. až 20. októbra 
v zaplnenej Koncertnej sále Reduty, priniesli do nášho mesta nielen 
mnoho účinkujúcich spevokolov, ale aj závan baníckej histórie. 
Svoje spevácke nadanie predstavili mnohé banícke spevokoly a spišské spe-
vácke zbory, ktoré sú známe i za hranicami našej republiky. Nechýbali medzi 
nimi domáci miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA, mužský spevácky 
zbor ŠTIAVNIČAN z Banskej Štiavnice, či dievčenský spevácky zbor z Le-
voče IUVENTUS PAEDAGOGICA. Tieto si spolu na záver festivalu zaspievali  
i banícku hymnu.
Pokračovanie piatkového programu sa nieslo práve v duchu baníckych tradí-
cií. Rozkvet baníctva je v našom meste už len minulosťou, pripomínať by nám 
ho však už čoskoro malo Multifunkčné banícke centrum na Baníckom námestí 
pri Hornáde. A práve tento projekt sa netradične rozhodlo podporiť Združenie 
baníckych spolkov a cechov na Slovensku so sídlom v Banskej Štiavnici. 
V rámci slávnostného ceremoniálu bola vyhlásená Deklarácia k oživeniu 
baníckych tradícií. Poslankyňa NR SR Lea Grečková, primátor mesta Ján 
Volný, prednosta MsÚ Peter Petko, prednosta OÚ Marián Bubeník a riaditeľ 

ÚPSVaR Michal Komara ju podpísali ako prví. Najprv sa však jeden po druhom 
museli podrobiť symbolickému cechovaniu do stavu baníckeho. Štyria „lišia-
ci“ a jedna „lišiačka“ sa preskokom cez kožu a posilnení pivom stali 
baníkmi, tzv. „slávnymi semestrami“. Podpisom deklarácie sa zaviazali 
nezabúdať na spišskú banícku históriu a podporovať projekt  Multifunkčného 
baníckeho centra v Spišskej Novej Vsi a všetkých súvisiach aktivít, medzi nimi 
i výstavbu symbolickej banskej veže.
Na ceremoniále bola vyhlásená i verejná zbierka na budúcu banskú ex-
pozíciu. Ako inak, prvé príspevky šli z vrecák „novocechovaných baníkov“. 
Na záver každý z nich poklopal na základný kameň budúceho multi-
funkčného baníckeho centra, ktorý bol vyťažený zo Šachty Poráč.
Festival v sobotu pokračoval v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána, 
kde sa predstavili chrámové spevácke zbory z Gelnice a Jakloviec, miešaný 
spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA z Krompách, domáci gréckokatolícky 
spevácky zbor a ženský spevácky zbor DIMITRIOS z Poráča.

Ing. Lucia Kormošová
foto: Miroslav Dibák

SPOLOČNOSť EMBRACO POŽIČALA 
WHIRLPOOLU ZAMESTNANCOV

V RÁMCI SPIŠSKÝCH ZBOROVÝCH DNÍ SA CECHOVALO 
DO STAVU BANÍCKEHO
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VZDELÁVANIE A OZNAMY

„NÁŠ DOM“ 
INFORMUJE...
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postih-
nutím, Domov sociálnych služieb „Náš dom“, 
Chrapčiakova 13, Spišská Nová Ves zazname-
nal úspech projektu „Zem, aj my sme tvoje 
deti“ podporený z grantového programu „Hodi-
na deťom“ Nadácie pre deti Slovenska. Projekt 
vypracovala pani riaditeľka Ľubica Cehlárová,  
a tým získala pre združenie finančné prostriedky 
v hodnote 111 270,- Sk. Prostriedky budú pou-
žité na nákup materiálu a pracovných nástrojov 
(tkáčsky stav, vypaľovaciu pec, pracovné sto-
ly) do pracovných pomocných dielní, ktoré sú  
v štádiu dokončovania.
Projekt sa bude realizovať 12 mesiacov.  
V každom mesiaci sa uskutočnia 3 stretnutia, 
na ktorých sa budú účastníci projektu najprv 
zoznamovať s novým prostredím, pracovnými 
nástrojmi a pracovnými postupmi. Postupne sa 
rozdelia do skupín podľa záujmu o jednotlivé 
dielne (textilná, keramická, stolárska). Najskôr 
začnú pod odborným dozorom vyrábať jed-
noduché výrobky z hliny, dreva, textilu. Podľa 
záujmu a zručnosti klientov prejdú od jedno-
duchých výrobkov k zložitejším, a ktoré budú 
ponúkať na predaj na rôznych akciách. Získané 
prostriedky budú použité na prevádzku dielní  
a samozrejme na kúpu nového pracovného 
materiálu. Pracovné dielne sa stanú miestom 
činnosti zariadenia - pracovnej terapie.

Mgr. Libuša Koňaková
sociálny pracovník

KONTO ORANGE
Pre všetkých dobrých ľudí na Slovensku 
prichádza počas tohtoročných Vianoc opäť 
príležitosť svojím kúskom prispieť k znáso-
beniu šťastia a radosti na svete. Orange 
prináša už po 6-krát program „Darujte Via-
noce“.

Kto sa môže do projektu zapojiť:
- jednotlivci alebo organizované skupiny, kto-
ré s láskou a osobným zainteresovaním darujú 
pocit vianočnej radosti.

Kritériá programu:
- presvedčivosť a realizovateľnosť projektu,
- tvorivý a citlivý prístup,
- prítomnosť aj iných aktivít v projekte ako len 
kúpu darčekov,
- vlastný vklad žiadateľa – aj nefinančný.

Predkladanie projektov:
- formou žiadosti v termíne od 23. októbra 
do 21. novembra 2007.

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe 
projektov poskytnú pracovníci 
Centra pre filantropiu na číslach: 
0905 313 313, 02/5464 4682 
a na e-mailovej adrese 
darujtevianoce@kontoorange.sk.
Informácia získate tiež na webovej stránke 
www.kontoorange.sk.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Spišská Nová Ves podali v tomto 
kalendárnom roku celkovo 23 projektov. Ide pre-
važne o výzvy Ministerstva školstva SR v rámci 
rozvojových projektov. 
Na rekonštrukciu športových areálov boli podané 
3 projekty, z toho 2 sú podporené, a toho času 
sa už pracuje na výstavbe viacúčelového ihriska  
s umelým povrchom v ZŠ Nejedlého ul., ktoré   
MŠ SR podporilo čiastkou 900 tis. Sk a zriaďo-
vateľ - Mesto doposiaľ podporilo túto investíciu 
čiastkou 1 mil. Sk. Druhým úspešným projektom 
je rekonštrukcia atletickej dráhy v ZŠ Lipová ul., na 
ktorú sme zo štátneho rozpočtu obdržali 3 mil. Sk  
a mesto prispelo z vlastného rozpočtu objemom  
2,9 mil. Sk.

Ďalšie úspešné projekty:
V rámci projektu „Škola budúcnosti“ získali ZŠ Ko-
menského ul. a ZŠ Ul. Ing. Kožucha multimediálne 
balíky v hodnote takmer 200 tis. Sk.
ZŠ Ul. Ing. Kožucha bola úspešná aj s projektom 
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“, 
na ktorý získala z rozpočtu MŠ SR 150 tis. Sk.
Na projekty „Otvorená škola - šport“ si ZŠ Nad 
Medzou, ZŠ Ul. Ing. Kožucha, MŠ Komenského 
ul. a Centrum voľného času rozdelili 210 tis. Sk.
Aj vďaka týmto projektom sa zlepší materiálno- 
-technické vybavenie škôl a školských zariadení, 
čo umožní skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 
Všetkým úspešným školám blahoželáme.   

PhDr. Ľubica Šefčíková
ved. ŠÚ a odd. školstva, mládeže a športu

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE 
MONITOROVACÍCH SKUPÍN V POĽSKU
„Rieky nepoznajú hranice, spájajú národy  
a ľudí dobrej vôle.“

V prekrásnom prostredí rekreačného strediska 
mesta Krakow pri Starom Saczi v Poľsku v Got-
kowiciach sa v dňoch 10. a 11. októbra 2007 
stretli monitorovacie skupiny žiakov ZŠ, študen-
tov SŠ a Gymnázií zo Slovenska so študentmi 
študujúcimi životné prostredie a ochranu príro-
dy z Poľska. Sú to mladí ľudia, ktorí pracujú na 
spoločnom projekte ochrany vôd v tatranskej  
a podtatranskej oblasti.
Konferencia sa konala pod názvom „Biomoni-
toring riek Popradu, Hornádu a Hrona“. Dvoj-
dňovej konferencie sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ 
na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi, ktorí 
už piaty rok spolupracujú so Združením Región 
„Tatry“ v Kežmarku a taktiež so Združením Eu-
roregión Tatry v poľskom Nowom Targu. Hlav-
nou náplňou tejto konferencie bola prezentácia 
činností monitorovacích skupín a ich výsledky 
práce pri ochrane vôd a čistoty vody v riekach.                                                                                    

Mgr. R. Wencelová

ODBORNÁ PRAX ŠTVRTÁKOV 
V HAVLÍČKOVOM BRODE
V dňoch 16. - 28. septembra 2007 žiaci  
4. ročníka Strednej poľnohospodárskej školy 
absolvovali odbornú prax na družobnej škole 
Obchodná akadémia a hotelová škola v Havlíč-
kovom Brode. Počas dvoch týždňov si postup-
ne vyskúšali prácu v pekárni, cukrárskej výro-
be, pivovare a hoteli. Okrem praxe celý pobyt 
dopĺňal bohatý program:  výstup na vežu v Hav-
líčkovom Brode, návšteva „statku“ v Humpolci, 
exkurzia vo výrobni škrobu, výstava gastronó-
mie v Pardubiciach, turistická vychádzka na 
hrad Lipnice nad Sázavou, či celodenný výlet 
do Prahy. Vedeniu obidvoch škôl ďakujeme, že 
nám umožnili realizovať jedinečnú, dvojtýždňo-
vú odbornú prax.

Študenti 4. ročníka SPoŠ v Spišskej Novej Vsi

PODÁVAť PROJEKTY SA OPLATÍ
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Združená stredná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa
10. novembra 2007 o 9.00 hod. (sobota)

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s požiadavkami, ktoré musia 
splniť pre prijatie do:
  - študijných odborov
 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo
 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy
               (zameranie na futbal a hokej)
 3917 6 technické a informatické služby
 8260 6 propagačné výtvarníctvo
 8269 6 tvorba nábytku a interiéru
 8279 6 dizajn a tvarovanie dreva 
 8240 6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 6352 6 obchod a podnikanie – podnikanie v obchode
  - učebných odborov
 3355 2 stolár
 3370 2 čalúnnik
 3680 2 podlahár
 4529 2 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

Žiakom, ktorí majú záujem o štúdium vo výtvarných študijných odboroch skupiny 82 umožníme 
vypracovať niekoľko úloh, v ktorých budú mať možnosť prejaviť svoje výtvarné nadanie. Na základe 
hodnotenia týchto úloh a domácich výtvarných prác ich usmerníme v ďalšej príprave na talento-
vé skúšky. Záujemcovia o výtvarné študijné odbory prineste si so sebou domáce výtvarné práce  
a základné kresliarske potreby.

                                                                PaedDr. Milan Varga, poverený vedením školy

Združená stredná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves vznikla v súlade s § 2 ods. 2 zákona   
č. 29/84 Zb. splynutím Strednej priemyselnej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves  
s časťou študijných a učebných odborov Spojenej školy s organizačnými zložkami SOuN, DOŠ  
a SPV, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves.

O Z N A M
Oznamujeme všetkým dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves, že 
majú možnosť prihlásiť sa a odoberať obedy v školských stravovacích zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Ide o tieto školské stravovacie 
zariadenia:

 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Ul. Nad Medzou 1,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Lipová ul. 13,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Levočská ul. 11,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Nejedlého ul. 2,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Ul. Ing. Kožucha 11,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Komenského ul. 2,
 • Školská jedáleň  pri Základnej škole,  Hutnícka ul. 16,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Ul. J. Hanulu 6,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Slovenská ul. 14,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Gorazdova ul. 28,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Ul. E. M. Šoltésovej 27, 
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Lipová ul. 21,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Komenského ul. 25,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Nejedlého ul. 5,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Ul. P. Jilemnického 2,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Novoveská Huta č. 147,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Stolárska ul. 2,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Ul. S. Tomášika 5,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Hviezdoslavova ul. 33,
 • Školská jedáleň  pri Materskej škole,  Potočná ul. 9.

Výška stravného je pre dôchodcov 66,- Sk za jeden odobratý obed.

Výška stravného pre dôchodcov - bývalých školských pracovníkov 
je 41,- Sk za jeden odobratý obed.

Za školského zamestnanca - dôchodcu sa považuje zamestnanec, 
ktorý odpracoval v školstve minimálne 5 rokov.

OZNAMY

Každoročne zomiera alebo príde o majetok pri 
požiaroch počas vykurovacieho obdobia, kto-
ré sa blíži, veľa ľudí. 

Horia najmä rodinné domy a chatky, ktoré si ma-
jitelia vykurujú sami. Najrizikovejším obdobím sú 
prvé a posledné mesiace v roku. Najčastejšie tieto 
požiare spôsobujú komíny, ktoré netesnia, vylieta-
vajú z nich iskry, sú v nich zamurované hrady alebo 
odletené uhlíky z krbov.
Počas prechodného obdobia, aké je i v súčas-
nosti, si ľudia temperujú obydlia a často dochádza  
k nešťastiam kvôli amatérskym vykurovacím zaria-
deniam, resp. ich nesprávnemu použitiu. Problé-
mom býva i snaha vykúriť miestnosť čo najrýchlej-
šie pridaním benzínu alebo liehu do ohňa, napríklad 
v krbe. Z tohto dôvodu sa najmä starší ľudia často 
horľavinou polejú alebo ich zasiahne vysoký pla-
meň. Preto odporúčame dôsledne dodržiavať po-
kyny výrobcov vykurovacích zariadení a vykonávať 
pravidelné kontroly kotlov a komínov.
Vzhľadom na uvedené riziká vykurovacieho 
obdobia, upozorňujeme užívateľov tepelných 
a vykurovacích telies na niektoré zásady bez-
pečného užívania:

Zabezpečte inštaláciu tepelných a vykurovacích •	
telies podľa návodu od výrobcu.
Nepoužívajte spotrebiče, na ktorých je poru-•	
cha, kým sa neodstráni.
Prevádzku tepelných spotrebičov zabezpečte •	
tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri ich 
používaní.
Pri vykurovaní nepoužívajte horľavé kvapaliny •	
(benzín, lieh, petrolej a pod.).
Zabezpečte, aby sa v blízkosti palivových a elek-•	
trotepelných spotrebičov nenachádzali horľavé 
látky, ktoré je potrebné skladovať v bezpečnej 
vzdialenosti určenej v návode.
Nevychladnutý popol z palivového spotrebiča •	
na tuhé palivo ukladajte len do nádob z nehor-
ľavých materiálov.
Kvapalné palivo dopĺňajte do spotrebičov len po •	
ich odstavení a podľa návodu na obsluhu.

Tieto upozornenia a rady netreba podceňovať. 
Počas minulého vykurovacieho obdobia 
2006/2007 vzniklo na území okresu Spišská 
Nová Ves a Gelnica 37 požiarov s priamou ško-
dou 1,7 mil. Sk. Jedna osoba bola usmrtená  
a tri osoby boli zranené.

mjr. Bc. Ľudmila Vozárová
OR HaZZ

POZOR NA ZIMNÉ 
POŽIARE!

ENDOKRINOLOGICKÁ 
AMBULANCIA 

Nábrežie Hornádu č. 10, 
Spišská Nová Ves, NZZ

MUDr. JANA KUBIČÁROVÁ

(choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, 
ultrazvukové vyšetrenia štítnej žľazy)

Kontakt: 
telefón: 053/429 90 97, 

mobil: 0949 342 797, 
e-mail: janka.kubicar@gmail.com
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OZNAMY

Stredná priemyselná škola
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves

Vážení rodičia, 
milí žiaci základných škôl,

Stredná priemyselná škola 
v Spišskej Novej Vsi Vás srdečne

p o z ý v a   n a 
DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ

15. novembra 2007 
od 8.00 do 14.00 hod.

Príďte a dozviete sa všetko o študijných 
odboroch v nových priestoroch školy.

Tešíme sa na stretnutie.

MESTSKý VýBOR č. 3 
pozýva

občanov Ferčekoviec 
na stretnutie s predstaviteľmi mesta 

Spišská Nová Ves,
ktoré sa uskutoční 

29. 11. 2007 (štvrtok) o 17.30 hod. 
v SKI klube.

Na stretnutí budú 
odovzdané ceny víťazom 

v súťaži o najkrajšiu predzáhradku 
a najkrajší balkón.

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Ondrej Majerník
predseda MsV č. 3

Na základe písomnej žiadosti viacerých občanov 
- stomikov mesta a okresu 

bola za osobného pochopenia riaditeľa NsP, 
primára a vrchnej sestry chirurgického oddelenia NsP v Sp. Novej Vsi 

zriadená od 1. novembra 2007

STOMA PORADŇA
pod odborným vedením zdravotných 

sestier Dášy MARCIOVEJ a Anežky SMyKOVEJ.

Ordinačné hodiny poradne:
párne štvrtky každého mesiaca v čase

od 13.00 do 15.00 hod. s výnimkou sviatkov.

V tomto roku poradňa pripadá na 15., 29. novembra, 13. a 27. decembra.

Návštevu poradne si zainteresovaní môžu dohodnúť 
na oddelení chirurgie tel.: 053/419 94 34 alebo
na chirurgickej ambulancii tel.: 053/419 93 45.

Spišský klub „SCLEROSIS MuLTIPLEX“ organizuje pod záštitou 
predsedu KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
JuDr. Zdenka Trebuľu

IV. ročník benefičného koncertu 
SPIŠSKÉHO KLUBU SM 
so sídlom v Levoči

dňa 7. 12.  2007 o 17.00 hod. 
v Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi

Účinkujú: Zuzana Smatanová, Jadranka, 
Peter Stašák, skup. Žanet a Tono Novák.
Vstupné: 89,- Sk.

Výťažok zo vstupného bude použitý 
na rekondíciu pacientov postihnutých 
touto nevyliečiteľnou diagnózou.

Ďakujeme za podporu a vítame Vás.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves 
Vás pozýva

8. 11. 2007 (štvrtok) o 14.00 hod. 
na prehliadku zariadenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
(bývalá budova OHES) 
so zverejnením činnosti úradu v rámci prednášok
„Mám 65 a viac a chcem žiť zdravo“

21. 11. 2007 (streda) o 7.00 hod.
turistická vychádzka Danišovce - Odorica - Levoča.
Odchod autobusom SAD z nástupišťa o 7.00 hod.

29. 11. 2007 (štvrtok) o 14.00 hod.
prednáška mestskej polície „Ako sa nestať 
obeťou kriminality“ v zasadačke Administratívnej 
budovy na Štefánikovom námestí č. 5. 

Okresné predsedníctvo 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Spišská Nová Ves
Vás pozýva na odpoludnie

POÉZIE A PRÓZY 
dôchodcov,

ktoré sa uskutoční 13. 11. 2007 
(utorok) o 13.30 hod. v zasadačke 

Administratívnej budovy 
na Štefánikovom námestí č. 5.
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OZNAMY

§ 1
Všeobecné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určuje 
podmienky postupu pri prenajímaní bytov v byto-
vých domoch, ktoré sú vlastníctvom mesta Spišská 
Nová Ves (ďalej len mesto).
2. VZN sa vzťahuje aj na byty osobitného určenia 
uvedené v § 6 a byty v domoch osobitného určenia 
uvedené v § 7.
3. VZN sa nevzťahuje na byty v správe rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta Spišská Nová 
Ves.

§  2
Mestský nájomný bytový fond  

a jeho správa
1. Mestský nájomný bytový fond tvoria byty vo vlast-
níctve mesta, ktoré sú určené na užívanie fyzickým 
osobám na základe nájomnej zmluvy a spravované 
správcom bytového fondu mesta.
2. Rozhodovacia právomoc je zabezpečovaná 
Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi.
3. Správca zabezpečuje správu mestských bytov 
na základe platnej zmluvy o obstaraní veci.

§ 3
Správca mestských bytov 

1. Správca bytového fondu zabezpečuje spravova-
nie nehnuteľností určených na prenájom. V zmysle 
zmluvy o spravovaní je povinný v zmysle zákona  
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
vlastníkovi písomne ohlásiť bez odkladu:
a) uvoľnenie bytu;
b) novozriadený byt vytvorený z iných než byto-
vých priestorov;
c) byt, kde nájomca zomrie;
d) protiprávne obsadený byt;
e) byt, ktorý navrhuje vypratať z akéhokoľvek  dôvo-
du (výpoveď z nájmu);
f) byt, kde bez súhlasu vlastníka bol nasťahovaný  
podnájomník;
g) byt, ktorý sa nedá užívať (zlý technický stav);
h) byt, kde nájomca nepodpísal zápisnicu o prevzatí  
bytu a neuzavrel nájomnú zmluvu;                                                                                      
i) byt, kde správca navrhuje z dôvodu porušenia  
domového poriadku zrušenie nájomnej zmluvy; 
j) formou kópií dokumentov ohlásiť splnenie roz-
hodnutia mesta.

§ 4
Evidencia žiadateľov

1. Evidenciu žiadateľov o nájom bytu vedie Mestský 
úrad v Spišskej Novej Vsi - bytový referát.
2. Občan mesta Spišská Nová Ves za účelom rie-
šenia svojich bytových problémov môže požiadať  
o nájom mestského bytu prostredníctvom bytového 
referátu Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.
3. Žiadosť o nájom bytu musí mať písomnú formu, 
musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná.
4. Žiadosť o nájom bytu obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia žiadateľa;
b) miesto jeho trvalého pobytu;
c) potvrdenie o príjme žiadateľa;
d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti  
zahrnutí a ich vzťah k žiadateľovi;
e) bytové podmienky žiadateľa overené správcom,  
príp. vlastníkom bytu;

f) dôvod podania žiadosti;
g) čestné prehlásenie žiadateľa, že nemal iný byt ani
dom, nie je nájomcom žiadneho bytu a nie je ani sta-
vebníkom bytu, alebo rodinného domu.
5. Po preverení informácií pracovníkom bytového 
referátu uvedených v žiadosti mestský úrad má po-
vinnosť vyžiadať od žiadateľa dodatočné doplnenie 
nepresných alebo neúplných informácií. Ak žiadateľ 
svoju žiadosť nedoplní do 30 dní od doručenia výzvy,  
žiadosť bude považovavaná za bezpredmetnú.
6. Preverená a úplná žiadosť sa predloží na prejed-
nanie v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva.

§ 5
Kritéria pre zaradenie žiadosti 

do evidencie žiadateľov o nájom bytu
1. Písomná žiadosť sa zapíše do evidencie čakate-
ľov na byt ak:
a) žiadateľ, príp. jeho manželka (manžel), nevlastní  
a ani nevlastnil byt, rodinný dom, nie je nájomcom 
žiadneho bytu a nie je ani stavebníkom bytu, alebo 
rodinného domu,
b) žiadateľ má trvalý pobyt v meste nepretržite mini-
málne 5 rokov pred podaním žiadosti,
c) žiadateľ má vlastnú rodinu (manželku, deti),
d) žiadateľ nemá voči mestu záväzky po lehote 
splatnosti a mesto nevedie voči žiadateľovi žiadne 
správne alebo iné  konanie, 
e) žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú prenajatý byt 
užívať majú príjem, ktorý sa posudzuje spoločne 
podľa osobitného predpisu (zákon o životnom mini-
me), a to vo výške minimálne 1,2 násobku životného 
minima a maximálne trojnásobok životného minima, 
t. j. preukáže sa príjmom, z ktorého bude schopný 
platiť nájomné.
2. Bytový referát mestského úradu po prejednaní 
žiadosti v príslušnej  komisii MsZ oznámi žiadateľovi 
zaradenie, resp. nezaradenie do evidencie čakate-
ľov o nájom bytu. Pri nezaradení do evidencie ozná-
mi aj dôvody.
3. Mestský úrad nepredloží na prejednanie do ko-
misie pri MsZ žiadosť žiadateľa, ktorý:  
a) bol nájomcom mestského bytu a prenajímateľ 
mu vypovedal nájom bytu podľa § 711 Občianskeho 
zákonníka,
b) protiprávne obsadil alebo obsadzuje mestský 
byt,
c)   bezdôvodne odmietol primeraný byt.
4. Žiadosť o nájom bytu odsúhlasená v príslušnej 
komisii je evidovaná počas doby dvoch rokov. Po 
uplynutí tejto doby môže žiadateľ evidovaný v zozna-
me čakateľov na byt žiadosť opätovne zaktualizovať, 
a to písomnou formou. Aktualizácia je prílohou pô-
vodnej žiadosti o nájom bytu. 
5. Ak v priebehu dvojročnej lehoty podá aktua-
lizáciu žiadosti, táto je predložená na posúdenie 
príslušnej komisie. Dňom schválenia v príslušnej 
komisii pri MsZ začne plynúť nová 2-ročná lehota. 
V prípade, ak žiadateľ o nájom bytu nespĺňa kritéria 
podľa § 4, bude  žiadosť o nájom bytu vyradená zo 
zoznamu čakateľov na byt.
6. Žiadosť sa z evidencie čakateľov na byt vyradí po 
uplynutí doby 2 rokov.
7. Výnimku z podmienok pre zaradenie do eviden-
cie žiadateľov o nájom bytu môže udeliť primátor 
mesta, a to písomnou formou.

§ 6
Evidencia  žiadateľov o nájom bytov pre 

starších občanov v bytovom dome 
na J. Fabiniho ulici č. 4 - 9 

v Spišskej Novej Vsi
1. Byty pre starších občanov sú určené v bytovom 
dome na J. Fabiniho ulici č. 4 - 9. Uvedené byty sú 
bytmi osobitného určenia v zmysle  § 2 ods. 1 zá-
kona 189/1992 Zb. v znení neskorších zmien a do-
plnkov. Sú určené na bývanie vymedzeného okruhu  
osôb.
2. O žiadateľoch o nájom bytu v tomto bytovom do-
me sa vedie osobitná evidencia, ktorú vedie bytový 
referát MsÚ Spišská Nová Ves.
3. Písomná žiadosť je zaradená do evidencie čaka-
teľov na byt ak:
- žiadateľ je poberateľom starobného dôchodku,
- má trvalý pobyt v meste SNV minimálne 5 rokov.
V prípade, že žiadateľ je držiteľom preukazu ťZP, 
môže byť zaradený do evidencie čakateľov na byt, aj 
vtedy, ak nie je poberateľom starobného dôchodku.
4. Žiadateľ, ktorý požiada o nájom bytu v bytovom 
dome na J. Fabiniho ulici a  je vlastníkom rodinné-
ho domu, alebo bytu, alebo v období posledných  
5 rokov pred podaním žiadosti bol vlastníkom domu 
alebo bytu a ten predal, daroval, resp. previedol na 
inú fyzickú alebo právnickú osobu, môže sa stať ná-
jomcom bytu, po splnení podmienok v bode 3 tohto 
§ a zároveň súhlasí, že v deň prevzatia súhlasu o náj-
me bytu uhradí jednorázový príspevok na základe 
písomnej dohody o poskytnutí finančného príspev-
ku na údržbu bytového fondu následovne:
- ak žiadateľ bude nájomcom 1-izbového bytu a bol 
alebo je vlastníkom domu, je príspevok 30 000,- Sk;
- ak žiadateľ bude nájomcom garzónky a bol alebo je 
vlastníkom domu, je príspevok 20 000,- Sk;
- ak žiadateľ bude nájomcom 1-izbového bytu a bol 
alebo je vlastníkom bytu,je príspevok 15 000,- Sk;
- ak žiadateľ bude nájomcom garzónky a bol alebo je 
vlastníkom bytu, je príspevok 8 000,- Sk;
Bytový referát vedie osobitnú evidenciu písomných 
dohôd o poskytnutí finančného príspevku na údržbu 
bytového fondu a výšku finančných príspevkov uve-
dených v tomto bode. 
5. Výnimku pri nesplnení kritérií podľa bodu 3 tohto 
§ udeľuje primátor mesta  po prejednaní v príslušnej 
komisii a to písomnou formou. Výnimku nemožno 
udeliť na  úhradu poskytnutia finančného príspevku 
na údržbu bytového fondu.

§ 7
Evidencia  žiadateľov o nájom bytov 

pre starších občanov 
v Dome s opatrovateľskou službou

1. Byty pre starších občanov sú určené v Dome 
opatrovateľskej služby, (ďalej DOS) na Levočskej 
ulici č. 16. DOS je dom osobitného určenia v zmysle  
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona 189/1992 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Sú určené na bývanie 
vymedzeného okruhu  osôb.
2. O žiadateľoch o nájom bytu v tomto dome sa ve-
die osobitná evidencia, ktorú vedie bytový referát  
MsÚ Spišská Nová Ves.
3. Písomná žiadosť je zaradená do evidencie čaka-
teľov na byt ak:
- žiadateľ je poberateľom starobného dôchodku,
- má trvalý pobyt v meste SNV minimálne 5 rokov,

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE Č. 4/2007
O PODMIENKACH PRENAJíMANIA MESTSKÝCH BYTOV

V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v súlade s ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Občianskym 
zákonníkom 40/1964 Zb. v platnom znení, Zákona č. 189/1992 Zb. o úprave pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami  
a Všeobecným záväzným nariadením o hospodárení s majetkom mesta, vydáva pre mesto Spišská Nová Ves toto všeobecne záväzné nariadenie.
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- jeho zdravotný stav si vyžaduje opatrovateľskú 
službu, ktorá mu bude poskytovaná v DOS, čo zdo-
kladuje potvrdením od lekára o potrebe poskytova-
nia opatrovateľskej služby.
4. Žiadateľ, ktorý požiada o nájom bytu v Dome 
opatrovateľskej služby a  je vlastníkom domu, alebo 
bytu, alebo v období posledných 5 rokov pred poda-
ním žiadosti bol vlastníkom domu alebo bytu, a ten 
predal, daroval, resp. previedol na inú fyzickú alebo 
právnickú osobu, môže sa stať nájomcom bytu, po 
splnení podmienok v bode 3 tohto § a zároveň sú-
hlasí, že v deň prevzatia súhlasu o nájme bytu uhradí 
jednorázový príspevok na základe písomnej dohody 
o poskytnutí finančného príspevku na údržbu byto-
vého fondu následovne: 
- ak žiadateľ bol alebo je vlastníkom rodinného domu 
je príspevok 30 000,- Sk;
- ak žiadateľ bol alebo je vlastníkom bytu je príspe-
vok 15 000,- Sk.
Bytový referát vedie osobitnú evidenciu písomných 
dohôd o poskytnutí finančného príspevku na údržbu 
bytového fondu a výšku finančných príspevkov uve-
dených v tomto bode. 
5. Výnimku pri nesplnení kritérií podľa bodu 3 tohto 
§ udeľuje primátor mesta  po prejednaní v príslušnej  
komisii a to písomnou formou. Výnimku nemožno 
udeliť na  úhradu poskytnutia finančného príspevku 
na údržbu bytového fondu.

§ 8
Určenie nájomcu bytu

1. Nájomcu mestského bytu určuje primátor mesta, 
po odporúčaní príslušnej komisie pri MsZ. Záväzné 
stanovisko k uzatvoreniu nájomnej zmluvy po jed-
nom vyhotovení obdrží nájomca a správca bytového 
fondu.
2. Na základe záväzného stanoviska k uzatvoreniu 
nájomnej zmluvy správca fyzicky odovzdá prenajatý 
byt nájomníkovi a spíše s ním nájomnú zmluvu a zá-
pisnicu o odovzdaní bytu.
3. Ak určený nájomník bezdôvodne pri fyzickom 
preberaní bytu odmietne ponúkaný byt, prípadne do 
15 dní neuzatvorí nájomnú zmluvu s vlastníkom by-
tového fondu, môže ho vlastník vyradiť z evidencie  
a zároveň určí nového nájomcu.
4. Pri určovaní nájomcov bytov, ktoré mesto nado-
budlo za pomoci dotácií z Ministerstva výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR a podpory zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, bude mesto postupovať v súlade  
s príslušnými právnymi predpismi. 

§ 9
Výmena bytov

1. Žiadosť o súhlas s dohodou o výmene bytov  
v zmysle Občianskeho zákonníka 40/1964 § 715 – 
716  musí mať písomnú formu. Súčasťou žiadosti je 
písomná dohoda žiadateľov o výmene bytov.
2. Výmena bytov sa medzi nájomcami môže usku-
točňovať len po predchádzajúcom súhlase vlastníka 
bytov, teda mesta Spišská Nová Ves.
3. Žiadosť o výmenu bytov musí obsahovať:
a) identifikačné údaje žiadateľov (mená, priezviská, 
dátumy narodenia, presné adresy  o trvalom poby-
te);
b) identifikačné údaje bytov (platný doklad o užívaní 
bytu, číslo bytu, izbovitosť, poschodie, kategória, 
výška nájomného);
c) údaje o počte osôb bývajúcich v bytoch (ich dá-
tumy narodenia a údaje o trvalom pobyte);
d) vyjadrenie správcu bytového fondu (potvrdenie 
o úhradách za užívanie bytu a za služby spojené  
s užívaním bytu);
e) vyjadrenie finančného oddelenia (zaplatené 
ostatné finančné záväzky voči mestu);
f) vyjadrenie bytového referátu (súhlasné alebo za-
mietavé stanovisko k výmene bytov).
5. Súhlas s výmenou bytov je možné odoprieť:
a) ak sa k vymieňanému bytu viaže pohľadávka  
z dôvodu neplatenia nájomného a platieb za posky-
tované služby spojené s užívaním bytu;

b) ak správca zistí, že byt je nespôsobilý riadneho 
užívania z dôvodu zlého technického stavu, ktorý bol 
spôsobený nešetrným užívaním a zanedbávaním bež-
nej údržby nájomcom bytu;
c) ak ide o bezbariérový byt, ktorého nájomca  
s ťZP chce vymeniť byt s občanom, ktorý nie je ťZP;
d) z iných dôvodov, hodných osobitného zreteľa.
6. Výmenu bytov schvaľuje primátor mesta po pre-
rokovaní žiadosti a jej odsúhlasení  v príslušnej ko-
misii pri MsZ. 
7. Pri výmenách bytov prenajímateľ nie je povinný 
žiadnemu z vymieňajúcich nájomcov zabezpečiť vý-
menu konštrukčných a zariaďovacích prvkov bytu.

§ 10
Podnájom bytu

1. Nájomca bytu môže prenajať byt alebo jeho  
časť, inému občanovi iba v odôvodnených prípa-
doch len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
mesta Spišská Nová Ves.
2. Žiadosť o podnájom a zmluva o podnájme, uza-
tvorená v zmysle § 719 Občianskeho zákonníka,  
v znení neskorších zmien a doplnkov, musí mať pí-
somnú formu.

§ 11
Zlučovanie a rozdelenie bytov

1. Byt alebo jeho časť možno rozdeliť alebo zlúčiť 
so susedným bytom len s predchádzajúcim písom-
ným súhlasom vlastníka bytu. 
2. Pri stavebných úpravách súvisiacich s rozdele-
ním alebo zlúčením bytov sa musia dodržiavať usta-
novenia stavebného zákona. 
3. Užívanie bytov na iné účely ako na bývanie je 
možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
vlastníka bytov.
4. Rozdelenie alebo zlúčenie bytu schvaľuje primá-
tor mesta po prerokovaní žiadosti a jej odsúhlasení  
v príslušnej komisii pri MsZ. 
  

§ 12
Spoločný nájom bytu 

1. Byt môže byť v spoločnom nájme viacerých osôb 
(deti užívateľa bytu, druh a družka). Spoloční nájom-
covia majú rovnaké práva a povinnosti.
2. Spoločný nájom vzniká na základe písomnej 
dohody medzi doterajším nájomcom, žiadateľom a 
prenajímateľom.
3. Žiadosť o spoločný nájom musí mať písomnú for-
mu. Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto je nájomcom 
bytu a kto žiada o spoločný nájom. V prípade, ak 
byt užívajú aj ďalšie dospelé osoby, ktoré nežiadajú  
o spoločný nájom, je potrebný ich písomný súhlas 
pre žiadateľa o spoločný nájom. Podpis súhlasu 
musí byť úradne overený. 
4. Pre spoločný nájom bytu primerane platia usta-
novenia § 700 – 705 Občianskeho zákonníka v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov.
5. K uzatvoreniu dohody je potrebné záväzné sta-
novisko mesta, a to o určení spoločného nájomcu 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu.

§ 13
Prechod nájmu bytu

1. Ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom 
nájme manželov, stávajú sa nájomcami (spoločnými 
nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať 
a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej 
domácnosti, nemajú vlastný byt, ale sú prihlásení  
k trvalému pobytu v predmetnom byte. Nájomcami  
(spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa 
starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu 
alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili  
v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho 
smrťou a nemajú vlastný byt. 
2. Ak zomrie jeden z manželov, ktorí boli spoloč-
nými nájomcami bytu, stane sa jediným nájomcom 
pozostalý manžel.  Ak zomrie jeden zo spoločných 
nájomcov, prechádza jeho právo na ostatných spo-
ločných nájomcov.

3. Predchádzajúce ustanovenia v bode 1 a 2 platia aj 
v prípade, ak nájomca opustí trvale spoločnú domác-
nosť. V tom prípade je potrebný jeho písomný súhlas 
pre žiadateľa o prechod nájmu bytu. Podpis súhla-
su musí byť úradne overený. Výnimku tvorí rozsudok 
súdu alebo dlhodobý neznámy pobyt nájomcu.
4. Žiadosť o vydanie potvrdenia o prechode nájmu 
bytu musí mať písomnú formu. Žiadateľ k žiadosti je 
povinný predložiť doklady o počte bývajúcich osôb 
v byte a údaje dokazujúce oprávnenosť prechodu 
nájmu.
5. Prechod nájmu bytu sa nevzťahuje na byty pride-
lené v zmysle § 6 a 7 tohto VZN.
6. Záväzné stanovisko k prechodu nájmu bytu 
schvaľuje primátor mesta a následne musí byť spí-
saná nová nájomná zmluva so správcom bytu.

§ 14
Zánik nájmu bytu a bytové náhrady

1. Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi 
prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpo-
veďou, a to z dôvodov uvedených v ustanoveniach 
§ 710, 711 Občianskeho zákonníka a súvisiacich 
právnych noriem. Výpoveď dáva prenajímateľ.
2. Prideľovanie bytových náhrad z dôvodu skon-
čenia nájmu podľa § 711 Občianskeho zákonní-
ka upravuje § 712 – 714 Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
3. V prípade zániku nájmu bytu dohodnutého na 
určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu 
s výnimkou ustanovenia osobitného zákona. Nájom 
bytu dohodnutý na dobu určitú, končí uplynutím tej-
to doby.
4. Ak bola daná  písomná výpoveď, skončí sa ná-
jom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná 
lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
nájomcovi doručená výpoveď. 
5. Primátor mesta má právo na udelenie súhlasu na 
otvorenie bytu v prípade, ak nájomca zomrel a nešlo 
o byt v spoločnom nájme iných osôb, resp. nájom-
ca dostal náhradný byt, ktorý prevzal a pôvodný byt 
nevrátil zápisnične vlastníkovi. Rovnakým súhlasom 
na otvorenie bytu môže byť neoprávnené obsadenie 
bytu. 

§ 15
Neoprávnené obsadenie bytu

1. Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie 
bytu bez záväzného stanoviska o určení nájomcu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu vydaným 
vlastníkom bytového fondu. 
2. Úmyselné a protiprávne obsadenie alebo užíva-
nie bytu sa považuje za priestupok na úseku hospo-
dárenia s bytmi v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Za priestupok 
je povinnosť uhradiť uloženú pokutu 5 000,- Sk  
a následné vysťahovanie z bytu bez nároku na bytovú 
náhradu.
3. Prenajímateľ pri vyprataní bytu postupuje v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonní-
ka.

§ 16
Záverečné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 
Uznesením č. 168 Mestského zastupiteľstva v Spiš-
skej Novej Vsi, konaného dňa  27. 9. 2007.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené 
na pripomienkovanie od 11. 9. 2007 a zvesené dňa 
26. 9. 2007 bez pripomienok občanov. 
3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2007 stráca 
platnosť VZN č. 1/2006.
4. VZN nadobúda účinnosť a je platné dňom  
13. 10. 2007.

Mgr. Ján Volný, v. r.   
   primátor mesta
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OZNAMY A INZERCIE

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mest-
ských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., že  
pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele 
a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla: 
ústredňa - 053/44 32 714, 
dispečing - 053/44 32 503 
mob.: 0905 499 881

ZABEZPEČOVANIE  24-HODINOVEJ 
POHOTOVOSTNEJ A HAVARIJNEJ SLUŽBY

24-hodinová nepretržitá služba, 
vedúci údržbárskeho strediska - 0905 253 902.
Poruchy úniku plynu a opravy plynospotrebičov 
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

29. 10. - 4. 11. 07
Statim, Štefánikovo nám. 10

t. č.: 44 282 77                        

5. 11. - 11. 11. 07
Na Tarči, Agátová 12, t. č.: 44 675 68

12. 11. - 18. 11. 07
Signum, Nábrežie  Hornádu 11, t. č.: 44 101 92

19. 11. – 25. 11. 07
Templum, Česká 1, t. č.: 44 141 66

26. 11. - 02. 12.07
Elixír, Zimná 70, t. č.: 44 682 25 

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

 NOVÁ šANCA 
PRE NEZAMESTNANÝCH 
Od 15. augusta 2006 do 31. decembra 2007 trvá projekt Európskeho sociál- 
neho fondu (ESF) s názvom Školenie animátorov v turizme, ktorý organizuje Agen-
túra Pro-Staff. Hlavným zámerom školení je pripraviť mladých nezamestnaných ľudí 
so stredoškolským vzdelaním z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na prácu ani-
mátora - organizátora voľného času hostí v turistických strediskách.
Získané vedomostí a zručností budú môcť nezamestnaní využiť najmä v práci v rámci 
turistických stredísk a hotelov, liečebných kúpeľov, športovo-rekreačných komple-
xov, zábavných parkov, cestovných kancelárií, ale aj v iných oblastiach ako opatro-
vateľstvo detí, voľnočasové aktivity detí, inštruktorstvo športových aktivít atď. 
Prvé dve školenia absolvovalo spolu 30 záujemcov z radov nezamestnaných, pri-
čom viacerí z nich už našli uplatnenie ako hoteloví animátori v zahraničí. Ďalšie dve 
školenia sa uskutočnia v novembri a decembri 2007. Školenia sú spolufinancované 
Európskou úniou a sú zdarma.

Bližšie informácie na www.prostaff.sk/euprojekt.

1. SÚKROMNÁ LICENCOVANÁ 
PÔRODNÁ ASISTENTKA
POSKYTUJE ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSť

KOMPLEX ČINNOSTí:
1. Predkoncepčná edukačná a poradenská činnosť.
2. Prenatálna starostlivosť -  kompletná predpôrodná príprava.    
3. Natálna starostlivosť o rodičku - sledovanie pôrodnej činnosti.
4. Postnatálna starostlivosť - poradenstvo a gymnastika po pôrode. 

Tehotenská gymnastika a cvičenia po pôrode sa konajú v skupinách 
(pondelok od 16.00 hod.)

KONTAKTNÁ OSOBA: 
Bc. Anastázia Furmanová, mobil: 0907 025 298, 
E-mail: anyabc@orangemail.sk

Je už tradíciou, že v  novembri sa chodí do hotela Preveza**  
na dobrú husacinu. Nebude to inak ani v novembri 2007, 

pretože hotel Preveza** Vás pozýva na 

HUSACIE  HODY,
ktoré budú v dňoch 9. - 10. 11. 2007 (piatok, sobota)                                             

1 pečená hus je plánovaná pre 4 osoby a stojí 1 700,- Sk, pričom  
v cene je: pečená hus, lokše, knedle, červená kapusta, biela kapusta,  
ovocný špíz, zeleninová obloha - a k tomu všetkému ešte ľudová hudba!

Posledné 4 roky boli oba termíny vypredané, preto neváhajte a objednajte 
si stôl na príslušný deň a hodinu, telefonujte na čísla: 442 23 71 - recepcia 
alebo 442 58 63 - prevádzka!

D O B R Ú   C H U Ť !!! 
V hoteli Preveza si ešte stále môžete 
rezervovať vianočné a koncoročné 
posedenie v príjemnom prostredí !

KADERNÍCTVO
OGURČÁKOVÁ

Ul. E. M. šoltésovej 7, 
Spišská Nová Ves

VÝNIMOČNÝ 
INDIVIDUÁLNY 
PRÍSTUP

T.: 0903 740 739, 053/441 10 76

Vykúpime od Vás ihneď pozemok, dom, chatu, 
prípadne inú nehnuteľnosť. 

Kontaktujte nás 
na tel. 053/44 259 20, 0903 414 407, 0908 092 853
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle Vám prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s Vašou adresou posielajte najneskôr do 15. novembra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Výhercom minulomesačnej krížovky sa stáva Ivan Hudák, ktorý získava knižnú publikáciu 
o meste Spišská Nová Ves.
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Galéria umelcov Spiša pôsobí v prostredí 
nášho mesta už dvadsať rokov. Od svojho 
vzniku v roku 1987 pripravila pre spišsko-
novoveskú verejnosť a návštevníkov mes-
ta  zo Slovenska, ale aj zahraničia okolo  
400 výstav výtvarného umenia, množstvo kul-
túrno-vzdelávacích podujatí, prednášok, tvo-
rivých dielní pre žiakov rôznych druhov škôl  
a dospelých návštevníkov galérie.
Zbierkový fond galérie obsahuje prevažne diela 
súčasných výtvarníkov, ktorí na Spiši žijú, alebo 
ich pôvod sa viaže k tomuto prostrediu. Nechý-
bajú v ňom ani diela starších umelcov z prelomu 
19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia. 
Najpočetnejšiu časť zbierok tvorí kolekcia prác 
Jozefa Hanulu. 
Galéria v súčasnosti prezentuje diela z vlastných 
zbierok v troch stálych expozíciách. Stála expozí-
cia Umelci Spiša dokumentuje vývojové obdobia 
regionálneho umenia od druhej polovice 19. sto-
ročia po súčasnosť. Diela Jozefa Hanulu, ktorý sa 
zapísal do dejín slovenského výtvarného umenia 
ako jeho významný predstaviteľ, sa nachádzajú  
v jeho samostatnej expozícii. Zastúpené sú kres-
bou a v prevažnej miere autorovou portrétnou 
tvorbou.  Najnovšia v poradí tretia stála expozícia 
vznikla v Záhrade umenia v roku 2002 prezentuje 
sochárske diela vytvorené v rámci medzinárod-
ných sochárskych sympózií Spiš 2002, 2004  
a 2006.
Výstavná činnosť galérie mapuje a prezentuje pre-
dovšetkým tvorbu umelcov so vzťahom k regiónu, 
dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia v ne-
malej miere prezentuje tvorbu zahraničných umel-
cov. Popri množstve výstav slovenských autorov 
v priestoroch galérie sa jej návštevníci mali mož-
nosť oboznámiť aj s tvorbou výtvarných umelcov  
z mnohých krajín: z Poľska, Švédska, Nórska, 
Švajčiarska, Francúzska, Bulharska, Veľkej Britá-
nie, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, Maďarska, Ka-
nady, Izraela, Írska, Českej republiky a ďalších.
Galéria má programovo rozpracované kultúrno-
vzdelávacie programy zamerané na komunikáciu 
s návštevníkmi. Hlavným príspevkom pracovníkov 
galérie k jej tohoročnému jubileu bol výstavný 
projekt 20 x 20, ktorý je realizovaný v päťročných 
intervaloch. Táto rozsiahla výstava, sprístupnená 
verejnosti 4. októbra 2007, mapuje tvorbu dvad-
siatich profesionálnych regionálnych umelcov 
rôznych generácií. Prezentované sú tu diela z po-
sledného tvorivého obdobia vybraných autorov. 
Výstava sa stala prostredím konfrontácie ich názo-
rov a tvorivých programov. 
Sochárska tvorba je tu zastúpená dielami Ladi-
slava Kacvinského, Štefana Kovaľa, Otta Korko-
ša, Štefana Hudzíka, Márie Rudavskej a Imricha 
Svitanu. Knižnými ilustráciami obohatila expozíciu 
popredná slovenská grafička Jana Kiselová-Si-

teková. Jaroslav Čech, Anna Fedáková, Marián 
Hennel, Viliam Pirchala, Peter Pollág, Emil Sed-
lák, Michal Trembáč a Peter Trembáč sú zastú-
pení svojou maliarskou tvorbou. Eva Končeková 
prezentuje výber z textilnej tvorby a v Paríži žijúci 
fotograf Peter Župník prispel svojimi najnovšími 
prácami. Tohtoročnú jubilejnú výstavu obohatila 
svojimi novými tvorivými prístupmi tvorba najmlad-
šej generácie spišských umelcov, čerstvých ab-
solventov vysokoškolského štúdia (Pavol Sova, 
Petra Petríková, Ľudmila Valenčíková) a dvoch 
študentiek pražských vysokých umeleckých škôl 
(Ladislava Gažiová, Klára Králová). Na základe ich 
prezentácie môžeme smelo konštatovať, že nástu-
pom tejto novej mladej výtvarnej generácie viažú-
cej sa svojim pôvodom k nášmu mestu,  vytvárajú 
sa predpoklady pre ďalšie hodnotové oživenie vý-
tvarného a galerijného prostredia celého regiónu.
Dvadsaťročné pôsobenie Galérie umelcov Spi-
ša v Spišskej Novej Vsi je zdokumentované  
v samostatnej expozícii s názvom Galéria v doku-
mentoch, výstava predstavuje snahy pracovníkov 
galérie o systematické rozvíjanie všetkých oblastí 
galerijnej práce v spišskom regióne. Galéria svo-
jou pôsobnosťou potvrdila svoju opodstatnenosť  
v danom regionálnom priestore, stala sa súčasťou 
jeho života s presahmi do celoslovenského, ale aj 
európskeho prostredia.
Výstava dvadsiatich spišských umelcov 20 x 20 
bude verejnosti sprístupnená  do 30. 11. 2007.

Mgr. Jozef Joppa,
riaditeľ GUS

KULTÚRA

STÁLE EXPOZÍCIE
JOZEF HANULA  Kresba/maľba - expo-
zícia predstavuje tvorbu poprednej osob-
nosti slovenského výtvarného umenia  
z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý 
pôsobil v Spišskej Novej Vsi.
Záhrada umenia - medzinárodná exte-
riérová expozícia sochárskych diel vytvore-
ných na troch ročníkoch Medzinárodného 
sochárskeho sympózia Spiš 2002, 2004, 
2006 - Záhrada umenia organizovaných 
Galériou umelcov Spiša.

VÝSTAVY:
20 x 20 - prezentácia najnovšej tvorby 
22 výtvarných umelcov, ktorých pôvod, 
pôsobenie či tvorba sú spojené so Spišom 
pri príležitosti 20. výročia založenia Galé-
rie umelcov Spiša.                      

- do 30. 11. 2007
PRÍRASTKY 1997 - 2007 - vystave-
ná kolekcia umeleckých diel je sondou do 
zbierky Galérie umelcov Spiša zozbieranej 
za posledných desať rokov.                                                                     

- do 15. 11. 2007
GALÉRIA V DOKUMENTOCH - dvad-
sať rokov výstavnej, zberateľskej a kultúr-
novzdelávacej činnosti.

- do 30. 11. 2007
Mimovýstavná činnosť:   
- vzdelávací projekt pre žiakov 
Zš - FAREBNÁ PALETA, zameraný na 
portrétnu tvorbu umelcov Spiša a na osob-
nosti nášho mesta.
POKOJNÁ JESEŇ - tvorivé dielne zame-
rané na obrazy jesene, dekoratívne rieše-
nie technikou vosková tlač pre MŠ, ZŠ, 
školské kluby. 

Otváracie hodiny:
Utorok – piatok 8.30 - 17.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné:
dospelí 20,- Sk
deti, dôchodcovia 10,- Sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci november 

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA OSLÁVILA 20 ROKOV

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,
SPOLOK IKONOPISCOV 

SV. CYRILA A METODA SLOVENSKA

Vás pozývajú na výstavu

IKONY,
od 15.  novembra  2007 
do 15.  januára  2008.

Výstava približuje ikonopisectvo ako súčasť kultúr-
neho dedičstva bez ohľadu na národnú, štátnu alebo 
náboženskú príslušnosť. Prezentuje tvorbu ikon  
v spojitosti s ich filozofiou, historickým vývojom a du-
chovným rozmerom.

MÚZEuM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI -
NÁRODOPISNÉ MÚZEuM V SMIŽANOCH
POľOVNíCKy ZVäZ V SMIŽANOCH

pozývajú  všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o históriu a prírodu  kraja na výstavu

POľOVNÍCTVO.
Výstava približuje históriu lovu,poľovníctva a ochrany lesov na Spiši. • Zoznámi 
Vás s poľovníckymi tradíciami, vplyvom poľovníctva na našu kultúru a jeho súčas-
ným významom. •Výstava je doplnená ukážkami starých poľovníckych  zbraní, 
poľovníckych pomôcok a trofejí.
Potrvá od 18. 10. 2007 do 31. 1. 2008
v priestoroch Národopisného múzea v Smižanoch.
Otváracie hodiny: pondelok – piatok  8.00 – 16.00 hod.,
informácie: 053/44 237 57.
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KULTÚRA A OZNAMY

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, 
tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20,
e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

PO, UT od 13.00  MINIHERŇA Domček
UT, ŠTV od 16.00  AEROBIK A STEP Domček
STR od 13.30  FLORBAL ZŠ Nejedlého
STR od 17.00 VOLEJBAL SŠ CHLAPCI ZŠ Komenského
ŠTV od 14.00 FLORBAL SPŠ strojnícka
UT, ŠTV, PIA poobede POSILŇOVANIE ZAČIATOČNÍCI CVČ Adam
PO, STR, PIA poobede POSILŇOVANIE POKROČILÍ CVČ Adam
PO, STR, ŠTV poobede FITLOPTY DIEVČATÁ CVČ Adam
SO a NE celodenne TURISTIKA Slov. raj, Vys. Tatry
UT, PIA od 17.00 PRÍPRAVKA VOLEJBAL ZŠ Lipová
ŠTV od 15.30 PRÍPRAVKA VOLEJBAL ZŠ Lipová
STR od 16.00 VOLEJBAL ZŠ Kožuchova
PO, ŠTV od 13.00 INTERNETKLUB CVČ Adam
ŠTV od 10.00 HRY NA POČÍTAČI CVČ Adam
PIA od 13.30 FLORBAL CVČ Adam
UT od 13.30 BOWLING Tarča - Laguna
PO od 14.00 TANCUJ S NAMI CVČ Adam
UT, ŠTV od 14.00 SQUASH SK Smižany
UT, STR, ŠTV od 12.00 INTERNET - DÔCHODCOVIA Domček
PIA od 15.00 INTERNET - ŠTUDENTI Domček
UT, ŠTV od 15.00 INTERNET - ŠANCA PRE KAŽDÉHO  Domček
PO, PIA od 13.00 RÓMSKE TANCE A SPEVY Domček
PO od 15.00 BABINEC, KURZY ŠITIA Domček
PO od 13.00 MODELÁRSKY KLUB Múzeum Smižany
UT od 12.30 MODELÁRSKY KLUB MŠ CVČ Adam
STR, ŠTV, PIA od 13.00 MODELÁRSKE KLUBY CVČ Adam
UT od 15.30 NEMČINA ZAČIATOČNÍCI CVČ Adam
ŠTV od 15.30 NEMČINA POKROČILÍ CVČ Adam
ŠTV od 17.00 NEMČINA KONVERZÁCIE CVČ Adam
UT, ŠTV od 17.00 ANGLIČTINA ZAČIATOČNÍCI CVČ Adam
UT od 14.45 ANGLIČTINA ZMIEŠANÍ CVČ Adam
PO, STR od 15.30 TAE-BO Domček
PIA od 14.30 TAE-BO Domček
UT od 14.00 STROJOPIS Domček
PO od 16.30 STROJOPIS Domček
PO od 13.30 HIP - HOP SPEV Domček
ŠTV od 15.00 HIP - HOP SPEV Domček
PO od 15.30 ŠPORT.-POHYB. PRÍPRAVA MŠ Šoltésovej
UT od 14.30 KLUB HVIEZDIČKA CVČ Adam
PIA od 14.30 BABY AQUA KLUB ZŠ Nejedlého
PIA od 16.30 RELAXAČNÉ PLÁVANIE ZŠ Nejedlého
PO od 14.30 COUNTRY TANCE CVČ Adam
ŠTV od 16.00 RELAX. PLÁVANIE 5. - 9. roč. ZŠ Nejedlého
PIA od 16.30 RELAX. PLÁVANIE 3. - 4. roč. ZŠ Nejedlého
PO od 14.00 SPOLOČENSKÉ TANCE CVČ Adam
UT od 14.00 HIP – HOP CVČ Adam
STR od 13.00 KARAOKE CVČ Adam

ŠTV od 14.30 ROZTLIESKAV., MAŽORETKY ZŠ Lipová
PO od 13.00 VÝTVARNÝ KRÚŽOK CVČ Adam
STR od 14.00 HIP – HOP CVČ Adam
UT od 13.00 KARAOKE CVČ Adam
UT, ŠTV od 18.00 STOLNÝ TENIS ZŠ Kožuchova     

ČO, KEDY A KDE SME PRE VÁS PRIPRAVILI 
NA šKOLSKÝ ROK 2007 - 2008

OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE ŠTUDENTI  
5. 11. od 8.30 hod., ZŠ Kožuchova
OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE ŠTUDENTKY
6. 11. od 8.30 hod., ZŠ Kožuchova
OKRESNÉ KOLO HÁDZANEJ CHLAPCI
7. 11., ZŠ Komenského
Smižany OKRESNÉ KOLO HÁDZANEJ DIEVČATÁ
8. 11., ZŠ Komenského Smižany
1. ROČNíK „BOWLING“ O POHÁR RIADITEĽA CVČ ADAM
13. 11. od 14.00 hod. v bowling centre Laguna,
žiaci ZŠ, študenti SŠ, zamestnanci školstva, 3-členné družstvá
OKRESNÉ KOLO V HALOVOM FUTBALE ŠTUDENTI
14. 11. od 7.30 hod., Športová hala
MIX VOLEJBAL PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV 
z príležitosti Dňa študentstva
16. 11. od 9.00 hod., SPoŠ a OA
KRAJSKÉ KOLO V HALOVOM FUTBALE ŠTUDENTI
28. 11. od 7.30 hod., Športová hala
OKRESNÉ KOLO BASKETBALU CHLAPCI
28. 11., ZŠ Nad Medzou
OKRESNÉ KOLO BASKETBALU DIEVČATÁ
29. 11., ZŠ Nad Medzou

MATERSKÉ ŠKOLY - DOHODNITE SI TERMíNY
ŠANTÍME S BUBLINAMI s p. Vaňovou
MERKURIÁDA s p. Žifčákovou

DEň ŠTUDENTSTVA
Diskusné fórum a duel medzi stredoškolákmi a zamestnancami 
mesta a jeho organizácií
15. 11. od 9.30 hod. v Koncertnej sále Reduty 

CHCETE SA NIEČO SPÝTAŤ PREDSTAVITEĽOV MESTA? 
Volajte, alebo SMS-kujte na č. t. 0911 218 912 alebo cez našu webovú 
stránku.

šPORTOVÉ PODUJATIA V NOVEMBRI

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 

Štvrtok, 22. 11. o 16.30 hod.
„A SME TU OPäť!“
Otvorenie herne MC Dietka v nových priesto-
roch ZŠ Zd. Nejedlého na sídlisku Mier.
Pozývame mamy s deťmi, oteckov i starých rodi-
čov, aby spolu s nami otvorili novú herňu nášho 
MC Dietka v priestoroch ZŠ Zd. Nejedlého na 
sídlisku Mier.
Vítaná je každá bytosť, ktorá chce priložiť ruku  
k dielu a rozšíriť našu komunitu rodín.

Streda, 14. 11. o 16.30 hod.
„TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII“
Pozývame rodičov  spolu s deťmi na tvorivý pod-
večer v jedinečnom prostredí Galérie umelcov 
Spiša. 
Téma: „Šperk“ 
Vstupné: 50,- Sk za rodinu

Utorok, 27. 11. o 10.30 hod.
„ŽIVOTNÝ šTÝL MLADEJ RODINY“  
Prednáška: Pozývame rodičov, ktorí majú záu-
jem dozvedieť sa niečo viac a podiskutovať si 
na danú tému s odborníkom.
Kde: Školská herňa ZŠ Zd. Nejedlého
Prednášajúci: MUDr. Mišenda (RÚVZ)  

OZNAM:
V piatok, 16. 11. o 17.00 hod., sa uskutoční 
„Slávnostné odovzdávanie certifikátov Zaria-
deniam priateľským deťom a rodinám. Novo 
ocenené zariadenia si certifikáty prevezmú  
v Reštaurácii na Korze, a to za prítomnosti aktív-
nych členov MC Dietka a pozvaných hostí. Oce-
nenie „Zariadenie priateľské deťom a rodinám“ 
za rok 2007 získali: 
1. Reštaurácia na Korze
2. Hypernova 

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:
Jazykový klub batoliat Mum Dad and me (mama 
otec a ja), určený pre deti od 2 rokov.
Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Zd. Nejedlého, ELC Koši-
ce (odborný garant)
Herňa MC Dietka: 
(ZŠ Zd. Nejedlého, na poschodí)
27. 11.,  v utorok          9.00 hod. – 12.00 hod.
                   16.00 hod. – 18.00 hod.
29. 11.,  v štvrtok 16.00 hod. – 18.00 hod.
Doneste si so sebou prezúvky!
Laktačné poradenstvo: Hanka Ogurčáková, 
tel.: 053/44 110 76 od 19.00 do 20.00 hod.
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KINO BANÍK

KINO MIER

1. 11. NEPREMIETAME

2. - 3. 11. o 19:00, vst.: 50,- Sk
EDIT PIAF
Životný príbeh svetoznámej hviezdy pr-
vej veľkosti. Život Edith Piaf bol bojom  
o hudbu, prežitie a lásku. Jej magický hlas, 
vášeň a priateľstvá s osobnosťami svojej 
doby ju od chudobného detstva priviedli  
k obdivu celého sveta. La Môme/Edith 
Piaf, dráma, Francúzsko/Česká republika/
UK, 2007, 140 min., MP-15, Magic Box.

2. - 5. 11. o 19:00, vst.: 55,- Sk
RUšNÁ HODINA 3
Chris Tucker a Jackie Chan sa opäť vra-
cajú ako detektív James Carter a hon-
kongský policajt Lee. Tentokrát cestujú 
do Paríža bojovať proti čínskej tajnej zlo-
čineckej organizácii. Rush Hour 3, akčný/
komédia, USA, 2007, 91 min., MP-12, Con-
tinental film.  

6. - 7. 11. o 19:00, vst.: 55,- Sk
KEĎ SI CHUCK BRAL LARRYHO 
V originálnej romanci Keď si Chuck bral 
Larryho urobil z dvoch kamošov na život  
a na smrť zákonom registrovaných part-
nerov, i keď obaja preferujú opačné pohla-
vie. Now Pronounce You Chuck and Larry, 
komédia, USA, 2007, 115 min., MP-12, 
Tatrafilm.

8. - 12. 11. o 17:00, vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 12. 11. vst.: 50,- Sk
šKAREDÉ KAČIATKO A JA
Predstavte si svet plný skvelých, slušne 
vychovaných a inteligentných zvieratiek... 
Tak s tým teda rozhodne nepočítajte! Ani-
movaná komédia pre celú rodinu, ktorá 
je veľmi voľne inšpirovaná klasickou roz-
právkou Hansa Christiana Andersena. The 

Ugly Duckling and Me!, rodinný, animova-
ný, Dánsko/Franc./Nem./Írsko/VB, 2006, 
MP-12, Continental film, český dabing.

8. - 12. 11. o 19:00, vst.: 59,- Sk, 
pondelok 12. 11. vst.: 45,- Sk
MR. BROOKS
Earl Brooks (Kevin Costner) práve dostal 
cenu Muž roka od obchodnej komory  
a prednáša svoj dojemný, vtipný a hlav-
ne americký prejav vďaky. Len málokto  
v sále tuší, kto je vlastne Brooks. V noci sa 
po meste pohybuje ako nekompromisný 
vrah, ktorý svoje obete vždy vyruší pri milo-
vaní a dvomi dobre mierenými ranami za-
strelí. Mr. Brooks, krimi/thriller, USA, 2007,  
120 min., MP-15, Tatrafilm.

13. - 14. 11. o 19:00, vst.: 59,- Sk
DENNÁ HLIADKA
Pred dvomi rokmi film Nočná hliadka, 
prvý diel fantasy trilógie režiséra Timura 
Bekmambetova, dobyl celý svet. Druhý 
diel série Denná hliadka pokračuje v roz-
právaní príbehu o súboji Svetlej a Temnej 
strany, ktorý sa odohráva v súčasnom 
Rusku, ale v podstate i naprieč celými 
dejinami civilizovaného sveta. Day watch/
Dnevnoy dozor, akčný/fantasy/thriller, 
Rusko, 2006, 130 min., MP-15, Tatrafilm. 

15. - 18. 11. o 19:00, vst.: 59,- Sk
TEN KTO DÁVA BACHA
Mladý nádejný športovec utrpí po havárii, 
ktorú sám spôsobil, poškodenie mozgu 
a to mu bráni zapamätať si viac vecí na-
raz. Každú povinnosť a nový poznatok si 
musí zapisovať a tak jediné zamestnanie, 
ktoré dokáže zohnať, je nočné upratova-
nie priestorov banky. V miestnom bare 
sa zoznámi s partiou, ktorá je ochotná 
ho akceptovať. Netuší, že je len zneužitý  

a zatiahnutý do plánu na vylúpenie banky.  
The Lookout, thriller, USA, 2007, 99 min., 
MP-12, Saturn.

16. - 18. 11. o 17:00, vst.: 55,- Sk
RATATOUILLE – DOBRÚ CHUť
Mladý potkan Remy sníva o tom, že sa 
napriek želaniu svojej rodiny a očividnej 
prekážke svojho pôvodu stane veľkým 
francúzskym šéfkuchárom. Osud Remyho 
zaveje do stoky pod vyhlásenou reštaurá-
ciou, ktorú preslávil jej zakladateľ, kulinár-
ska legenda Auguste Gusteau. Animova-
ný, USA, 2007, 90 min., slovenské znenie, 
Saturn.

19. - 21. 11. o 19:00, vst.: 55,- Sk
HVIEZDNY PRACH
Ten príbeh sa začína pádom hviezdy. 
Napísal ho Neil Gaiman, jeden z najčíta-
nejších spisovateľov súčasnosti, režíro-
val Matthew Vaughn, a hrajú v ňom také 
herecké hviezdy ako Robert De Niro, 
Michelle Pfeiffer alebo Claire Danes. 
Stardust, dobrodružný/romantický/fanta- 
sy, USA, 2007, 127 min., MP-12, Tatrafilm.

20. - 21. 11. o 17:00, vst.: 59,- Sk
KLIATBA ZLATÉHO KVETU
Čína, desiate storočie. V podvečer festiva-
lu Chong Yang zlaté kvety zaplnia cisársky 
palác. Cisár (Chow Yun Fat) sa neočaká-
vane vracia so svojím druhým synom, prin-
com Jai. Zámienkou je, že chce sviatky 
osláviť so svojou rodinou, ale keďže vzťa-
hy medzi cisárom a chorľavou cisárovnou 
(Gong Li) sú chladné, je to zámienka faloš-
ná. Akčný/dobrodružný/romantický, Čína, 
2007, 114 min., MP-12, Continental Film.

22. - 26. 11. o 19:00, vst.: 55,- Sk
GRINDHOUSE - PLANÉTA TEROR

Manželia Dakota a William (Mary Shelton  
a Josh Brolin) pracujú v nemocnici ako 
lekári. Ich dnešná šichta vyzerá skôr na 
funus. Čakáreň zaplavuje dav potrhaných 
ľudí z mesta. Symptómy sú podozrivo 
rovnaké: neprítomný pohľad a odpudivé 
hnisajúce rany. Grindhouse - Planet Ter-
ror, Akcia/Horror/Sci-fi/Triler, USA, 2007,  
110 min., MP-15, Palace pictures.

27. - 29. 11. o 19:00, vst.: 55,- Sk
NABÚCHANÁ
Režisér Judd Apatow si vzal na mušku ne-
šťastnicu, ktorá nechtiac otehotnela v deň 
svojho kariérneho vzostupu potom, čo sa 
nechutne opitá vyspala s najväčším úbo-
žiakom, čo sa jej priplietol do cesty. Ak 
si myslíte, že na tejto téme naozaj nie je 
nič smiešne, mali by ste vedieť, že Nabú-
chaná je jedným z najväčších a najpríjem-
nejších filmových prekvapení tohto roku. 
Knocked up, romantický/komédia, USA, 
2007, 129 min., MP-12, Tatrafilm.

30. 11. - 2. 12. o 19:00, vst.: 59,- Sk
KRÁĽOVSTVO
Špičkoví agenti FBI by mali byť pripravení 
na všetko. Vrátane situácie, kedy musia 
po páchateľoch pátrať v nepriateľskom 
prostredí, v ktorom stačí urobiť jeden chyb-
ný krok a role prenasledovateľa a koristi sa 
v okamihu vymenia.  The Kingdom, thriller, 
USA, 2007, 109 min., MP-15, Tatrafilm.

PRIPRAVUJEME:
1. - 3. Shoot EM UP, 

4. - 6. Niet návratu, Kráľovná Alžbeta, 
Super Bad, Zánik, Unesený, 

Hrdinovia a zbabelci,
NEXT, Kliatba domu slnečníc, 

Prebudenie tmy

JESENNÉ  PRÁZDNINY    
2. 11. o 16.30, vst.: 50,- Sk
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD
Harry sa vracia do Rokfortu. Zistí, že 
väčšina čarodejníckej komunity si myslí, 
že jeho príbeh o stretnutí s Lordom Vol-
demortom je len lož a pochybujú o jeho 
čestnosti. A čo je ešte horšie, minister 
mágie, Cornelius Fudge, vymenoval novú 
učiteľku obrany proti čiernej mágii, pokry-
teckú profesorku Dolores… USA, r. 2007,  
137 min., slovenský dabing.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
2. 11. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk                                  
NA SEVER SEVEROZÁPADNOU 
LINKOU
Tento film je jeden z najslávnejších špio-
nážnych thrillerov majstra napätia Alfre-
da Hitchcocka. Špionážny thriller, USA,  
137 min., české titulky, r. 1959, MP-15.

ROZPRÁVKA
3. - 4. 11. o 17.00, vst.: 40,- Sk
SHREK TRETÍ
Dobrodružstvá, sú ešte vzrušujúcejšie, 
ako tie, ktoré obaja prežili doteraz... USA, 
r. 2007, 100 min., slovenský dabing.

3. - 4. 11. o 19.00, vst.: 59,- Sk                                
NABÚCHANÁ
Režisér Apatow si vzal na mušku nešťastni-
cu, ktorá nechtiac otehotnela v deň svojho 
kariérneho vzostupu potom, čo sa nechut-
ne opitá vyspala s najväčším úbožiakom, 
čo sa jej priplietol do cesty. Komédia, USA, 
slovenské titulky, 129 min.,  MP-15.

KONCERT PRE DETI
10. 11. o 16.00, vst.: 40,- Sk
RICHARD ČANAKY A  MÁRIA 
PODHRADSKÁ DEťOM II.

FILMOVÝ KLUB
9. 11. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk 
KRÁSNE SNY
Gary Sheller (Martin Freeman) je na po-
kraji svojich síl. Kedysi úspešný spevák 
a muzikant píše hudbu iba pre reklamné 
spoty, jeho manželstvo s Dorou (Gwy-
neth Paltrow) ho neuspokojuje. Všetko 
sa zmení vo chvíli, keď do Garyho snov 
vstúpi dokonalá, nádherná a vzrušujúca 
Anna (Penélope Cruz). Romantický, USA,  
90 min., české titulky, MP-15.

10. 11. o 19.00, 11. 11. o 17.00, 
vst.: 59,- Sk
HVIEZDNY PRACH 
Príbeh sa začína pádom hviezdy. Napísal 
ho Neil Gaiman, jeden z najčítanejších spi-
sovateľov súčasnosti, režíroval Matthew 
Vaughn. Hrajú v ňom také herecké hviezdy 
ako Robert De Niro, Michelle Pfeiffer 
alebo Claire Danes. Dobrodružný, USA,  
127 min., český dabing, MP-12.

DEŇ šTUDENTSTVA v kine Mier, 
vstupné na všetky filmy iba 40,- Sk
FILMOVÝ KLUB
16. 11. o 19.00, vst.: 40,- Sk 
TEPUY CESTA DO HLBÍN ZEME
Najnovší filmový dokument Pavla Barabá-
ša, je strhujúcim príbehom odohrávajúcim 
sa hlboko uprostred orinockého pralesa 

vo Venezuele. Nebezpečná expedícia do 
tohto trezoru času, kam človek doteraz 
neprenikol... Dobrodružný dokument,  
61 min., Slovensko, r. 2007.

17. - 18. 11. o 17.00, vst.: 40,- Sk    
SIMPSONOVCI VO FILME
Celovečerné dobrodružstvo najpopulár-
nejšej americkej rodinky... Animovaná 
komédia, USA, r. 2007, 85 min., český 
dabing.

17. - 18. 11. o 19.00, vst.: 40,- Sk    
HAIRSPRAY
Tracy Turnbald, veľké dievča s veľkým 
účesom a ešte väčším srdcom, má len 
jednu vášeň – tanec... Muzikál, komédia, 
USA, r. 2007, 117 min.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
23. 11. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk
CESTA  DOMOV
Ľúbostný príbeh rodičov Luo Jušenga  
o nezlomnej láske 18-ročnej dievčiny k 
novému učiteľovi. Čína, r. 1999, 89 min., 
české titulky, MP-15.

24. - 25. 11. o 19.00, vst.: 59,- Sk                                                            
KLIATBA DOMU SLNEČNÍC
Je dokázané, že deti vnímajú paranormál-
ne javy citlivejšie ako dospelí, a snažia sa 
nás varovať... Horor, 84 min., USA, české 
titulky, MP-15.

26. 11. o 18.00, vst.: 220,- Sk              
LABUťKO – tanečno činoherné hudobné 
predstavenie J. ĎUROVČÍKA           

30. 11. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk
WARHOLKA
Keď Andy stretol Edie, život sa stal ume-
ním. Sľúbil jej, že z nej stvorí hviezdu, akou 
vždy chcela byť. Svoj sľub splnil dokonale. 
Zaujala ho okamžite, akonáhle po prvýkrát 
prišla do jeho ateliéru v bývalej továrni 
na klobúky... Dráma, USA, české titulky,  
90 min., MP-15.

ROZPRÁVKA
30. 11. - 2. 12. o 17.00, vst.: 59,- Sk
šKAREDÉ KAČIATKO A JA
Animovaná komédia pre celú rodinu, kto-
rá je veľmi voľne inšpirovaná klasickou 
rozprávkou Hansa Christiana Andersena. 
USA, český dabing, 90 min.

1. - 2. 12. o 19.00, vst.: 59,- Sk     
TAJNOSTI   
Jan Svěrák uvádza nový film Alice Ne-
llis. Julie má všetko. Úspešného a dobre 
vyzerajúceho manžela, zdravú a múdru 
dospievajúcu dcéru, prácu prekladateľ-
ky, oddaného milenca a teraz dokonca aj 
nový, veľký dom, kam sa celá rodina prá-
ve presťahovala. Ale pod týmto zdanlivo 
spokojným povrchom sa skrýva mnoho 
tajomstiev, ktoré sa nebudú dať ukrývať 
donekonečna… Komédia, ČR, 97 min., 
MP-15.                                                                       

PRIPRAVUJEME: 
Denná hliadka, Prichádza tma, 
Beowulf, Zápisky o škandále, 

Mr. Brooks, Invázia
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Pre deti
Púšte. Vstúpte do drsného sveta horúcich 
i chladných púští a ľudí, rastlín a zvierat, 
ktoré v nich žijú.
Walt Disney - Udatné kuriatko. V ma-
lebnom mestečku Dubové Duby bol normál-
ny slnečný deň. Kuro Little sedel spokojne 
pod stromom, keď odrazu BÁC - čosi mu 
spadlo priamo na hlavu.
Novovek. Posledných 500 rokov. Do-
zviete sa o významných ľuďoch a miestach, 
udalostiach a objavoch - od plachetníc po 
mikročipy, od Shakespeara po N. Mandelu.
 
Pre dospelých - beletria
Nora Roberts - Odvaha snívať. Prvá 
časť romantickej trilógie o ambicióznej žene 
Margo, jej spoločenský vzostup i opätovné 
nadobudnutie životnej rovnováhy.
Nora Roberts - Len vydrž snívať. Dru-
há časť trilógie venovaná neľahkému osu-
du chovankyne Kate.
Nora Roberts - Už môžeš snívať. Tre-
tia časť je zameraná na osud mladej ženy 
menom Laura.

Pre dospelých - náučná literatúra
Rudolf Chmel - Slovník diel sloven-
skej literatúry 20. storočia. Literárne 
rozbory diel slovenských autorov.
Branislav Pupala, Oľga Zápotočná 
- Rané štúdie o ranej gramotnosti. 
Pedagogické a psychologické aspekty gra-
motnosti. Skriptá.
Peter Gavora - Akí sú moji žiaci? 
Pedagogická diagnostika žiaka.

Výpožičná doba:
počas školského roka 
pondelok - piatok od 8.00 - do 18.00 hod. 
v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 - do 11.45 hod.
Tel.: 053/44 647 57
E–mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

Oznam: V knižnici sa už niekoľko mesiacov nachá-
dza zabudnutý dámsky čierny rifľový kabátik. Maji-
teľka si ho môže vyzdvihnúť u vedúcej služieb.

Divadlo Kontra v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave
               

uvádzajú hru Conora McPhersona

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár

27. novembra 2007, 19.30 hod., Sonáta bar (na poschodí)
Mladý Ír, ktorý veril, že má  ideálny život - neukojená žena, dve nádherné dcérky, seriózna práca a pôžič-
ka - vyrozprávanie alkoholom presiaknutých príhod počas jedného šialeného víkendu v živote mladého 
muža. Silné charaktery, ich jazyk môže byť odporný, ale ich humor a neočakávané záblesky ľudskosti dojmú 
k slzám. Nepriveď na to svoju mamu! Príď a vezmi so sebou osobu, ktorá by normálne do divadla neprišla. 
McPherson má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov reálnych mužov, nie stereotypov, ktoré vidíme na obrazovke, či 
plátne. Conor McPherson ako jeden z najlepších írskych dramatikov mladej generácie a divadlo Kontra, ktoré 
tohto roku získalo Dosky 2007 ako „Objav sezóny“.
Vstupné: 150, 100,- Sk,  rezervácia vstupeniek: 0907 908 986

4. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk      
Janosch                                            

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA Rozprávka, v ktorej je všetko 
väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch veľkých-malých kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na 
cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolu-
práca so spišskonovoveskými deťmi. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

11. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk         
Lukáš Harmaňoš                                  

POLÁRNA ROZPRÁVKA  Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nena-
rástli parohy. Príbeh o tom, ako sa rozhodlo ujsť do sveta, aby zistilo, kto vlastne je a aký je jeho údel 
na zemi. Aby zistilo, že sú aj dôležitejšie veci ako parožie. Poetická rozprávka s pesničkami. Divadlo 
masiek, ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramaturgička  
z Českej republiky. 

16. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk        
Tibor Ferko, Miro Košický                    

BENDEGÚZ (Donkichotiáda, podľa Jána Chalupku) Moderná donkichotiáda, prvá dramati-
zácia románu na slovenských javiskách! Dvaja  pomaďarčení turčianski zemania Bendegúz a Pišta 
sa vyberú do sveta hľadať pravlasť Maďarov.

18. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk      
Ján Beňo - Miro Košický                       

O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE  
(Šibalská rozprávka, pre najmladších aj najstarších...)
Rozprávka o tom, ako šibal Kubo pravdu hľadal, ako drevenú kravu pásol, ako smutnú princeznú 
rozosmial a pol kráľovstva dostal... Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek, veselia... ak neveríte, 
príďte, uvidíte, uveríte...

23. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 20,- Sk
Impro  LIGA  Neformálna súťaž v divadelnej improvizácii má vo viacerých slovenských 
mestách už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Princíp podujatia spočíva v úzkom prepojení hľadiska  
a javiska. Súťažiace družstvo si vylosuje tému a má tri minúty na prípravu divadelnej scénky so zá-
pletkou, pointou a vyvrcholením. Príďte na večer plný zábavy, kde sa každý môže zapojiť.

30. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk        
Ján Chalupka 

KOCÚRKOVO (Komédia so žartovnými pesničkami) 
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť.

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi

Vás pozýva na detské divadelné 
predstavenie rozprávkovej hry

O  KUKULÍKOVI
Príbeh chlapčeka narodeného z tekvičky 

a o jeho túžbe po domove.

V nedeľu 25. 11. 2007 o 15.00 hod. 

v Divadelnom štúdiu pri DMS, Zimná ul. 68.
Účinkuje: Iva Liptáková. 

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

KLuB DôCHODCOV KOMENSKý
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 

ktoré sa uskutoční 
12. 11. 2007 (pondelok) o 10.00 hod. 

v Klube dôchodcov na Levočskej ulici                                          
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves 
p  o  z  ý  v  a

dievčatá a chlapcov na konkurz 
do tanečnej a speváckej zložky detského folklórneho 

súboru IHRIK a folklórneho súboru ČAČINA.

Prihlásiť sa môžete v priestoroch FS ČAČINA v kultúrnom dome 
na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi v dňoch:

Pondelok od 16.00 – 20.00 hod., piatok od 18.00 – 20.00 hod.
Bližšie informácie: 

MKC, č. t. 42 992 51, 0904/377 388, 0910/781 286

9. 11. 2007 (piatok) o 10.00 a 14.00 hod.
Kino Mier 
KONCERT PRE DETI

Richard Čanaky a Mária Podhradská 
DEŤOM II
Organizované podujatie

10. 11. 2007 (sobota) o 16.00 hod. Vstupné: 40,- Sk                          
Kino Mier 
KONCERT PRE DETI

Richard Čanaky a Mária Podhradská 
DEŤOM II.
10. 11. 2007 (sobota) o 19.00 hod. Vstupné: 250,- Sk               
Spišské divadlo  200,- Sk       

DNI MIKULÁŠA HUBU
Slávnostný  večer  venovaný rodákovi Mikulášovi Hubovi, ktorého sú-
časťou je inscenácia skvelej monodrámy v podaní Martina Hubu.

Patrick Suskind: K O N T R A B A S
26. 11. 2007 (pondelok) o 18.00 hod.
Kino Mier
Vstupné: predpredaj vstupeniek 220,- Sk, v deň akcie 300,- Sk
MULTIŽÁNROVÝ PROJEKT TANEČNO/ČINOHERNÉHO
HUDOBNÉHO PREDSTAVENIA

JÁN ĎUROVČÍK: L A B U Ť K O
Skvelá a vždy aktuálna predloha jedného z najznámejších a najkrajších 
diel klasiky svetového baletu P. I. Čajkovského – Labutie jazero.

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, tel.:  053/42 992 51, 44 632 49
MKC – KD Mier, tel.: 44 287 66, TIC, Letná 49 (pri Levočskej bráne), 
tel.: 053/44 282 92, 053/161 83,   
CK SpeedTour (v budove Reduty), tel.: 44 671 70

20. 11. 2007 o 19.00 hod. (utorok) 
Vstupné: 150,- Sk – predpredaj, 200,- Sk – v deň koncertu

Koncertná sieň Reduty

Pavol HAMMEL a Radim HLADÍK

                                                                 

Koncert legiend českej a slovenskej hudobnej scény 
skupín PRÚDy a BLuE EFECT v programe Déjá vu - live, 

ktorý nájdete aj na ich novom spoločnom CD.

Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS, ktorý každoročne pripravuje 
Mestské kultúrne centrum, si získal u širokej kultúrnej verejnosti trvalý záujem 
nielen kvalitnou dramaturgiou, ale aj tým, že v druhom pláne sú poslucháči 
pozývaní do nádherných svetských a cirkevných stavieb, na ktoré je náš Spiš 
nesmierne bohatý.
Festival má regionálny charakter, čo je jeho špecifickosť a nie je to obvyklé ani  
v rámci Európy. K tradičným spoluorganizátorom - Kežmarok, Spišské Podhra-
die - Spišská Kapitula, Markušovce pribudol tohto roku po dlhšej odmlke Po-
prad a nováčik, mesto Spišské Vlachy. O úspešnosti a kvalite i v týchto mestách 
sa presvedčila aj početná skupina nadšencov z nášho mesta. Zvlášť koncerty 
v Letohrádku Dardanely v Markušovciach a v kostole sv. Jána Krstiteľa v Spiš-
ských Vlachoch boli dokonalým a mimoriadným zážitkom. Festival však vyvrcho-
lil naozaj excelentne. Zaplnená koncertná sieň Reduty  dýchala tou zvláštnou at-
mosférou, ktorú umocnili profesionálne podané diela pod bravúrnou taktovkou 
českého dirigenta Leoša Svárovského. Očarujúcim a skvelým dojmom zapôso-
bil svojím spevom aj sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave 
Gustáv Beláček (bas), ktorý vložil všetok svoj šarm a umenie do interpretácie 
diel hudobného génia, mága a čarodeja W. A. Mozarta. Búrlivý potlesk a dvoj-
násobný standing ovation potvrdil celkovú fantastickú atmosféru tohto krásneho 
jesenného nedeľného večera.
Ostáva nám len veriť, že XIII. ročník medzinárodného hudobného festiva-
lu MUSICA NOBILIS bude v nadchádzajúcom roku 740. výročia prvej pí-
somnej zmienky o našom meste dôstojným vyvrcholením osláv a skutočnou 
kultúrnou udalosťou.

 Ing. Emil Labaj
                                                                             riaditeľ MKC

GRAFFIťÁCI SI PRIŠLI NA SVOJE 
Fasáda zimného štadióna dostala nový vzhľad po tom, čo ju 28. sep-
tembra 2007 nastriekali graffiťáci.
Nešlo však o vandalizmus, konal sa tu od rána 1. ročník medzinárodného 
festivalu Graffiti Spiš 2007 pod záštitou primátora mesta. Svoje graffiťácke 
umenie prišli verejnosti predviesť traja graffiťáci zo Zlína (ČR), dvaja domáci 
zo Spišskej Novej Vsi, graffiťák z Trenčína, jeden Kežmarčan a zastúpenie 
mala aj Bratislava. 
I napriek nepriaznivému počasiu boli pilotný ročník Graffiti Spiš v podaní Mes-
tského kultúrneho centra, ako aj sprievodná hip-hopová párty úspešné, vý-
sledné graffiťácke diela sa verejnosti páčili, ohlas bol pozitívny. 
Ing. Emil Labaj, riaditeľ MKC Spišská Nová Ves, pre Ičko uviedol: „Hlavným 
cieľom tohto podujatia bolo poukázať na to, že graffiti nie sú len ži-
votným štýlom, filozofiou mladých, ale že ide aj o určitú formu výtvar-
ného prejavu. A pokiaľ je realizovaná a prezentovaná slušným spôso-
bom, nie vandalizmom, je výsledok aj výtvarne hodnotný.“ 
MKC do budúcnosti plánuje pokračovať v tomto projekte a už dnes hľadajú 
ďalšie plochy pre túto formu výtvarného vyžitia.

Ing. Lucia Kormošová
foto: MKC

MUSICA NOBILIS po dvanástykrát
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K
E TENIS • V polovici októbra 2007 sa v bratislav-

skej Sibamac aréne NTC konalo tretie celoslo-
venské finále Detského Davis Cupu a Fed 
Cupu, organizované Slovenským tenisovým zvä-
zom. Do Bratislavy sa zo 117 družstiev prebojo-
valo cez regionálne kolá 12 z nich.  Bolo medzi 
nimi i naše družstvo TK Spišská Nová Ves, ktoré  
v silnej konkurencii obsadilo v kategórii 
chlapci pekné 5. miesto.

VIACBOJ • V Trnave sa v októbri konali Trnav-
ské viacboje v šprintoch a vrhoch, kde sa 
šprintérsky trojboj stal korisťou Tomáša Benka 
z Tatrana Spišská Nová Ves, ktorý si s počtom 
bodov 2 344 zaistil 1. miesto.

DŽuDO • Džudo, ktorého kolískou je Japonsko, 
má svoju históriu a vývin i v našom meste. Prvý 
tréning sa v Spišskej Novej Vsi konal pred 
25 rokmi. Od zrodu stojí pravidelne na žinenke 
tréner klubu Ing. Daniel Konársky, ktorý v ok-
tóbri oslávil 55. narodeniny. Pri zrode s ním bol 
i Ján Berčak, ten však zo zdravotných dôvodov 
musel kimono odložiť. Dnes trénerovi pomáha 
Vladimír Gondek. I vďaka ich pomoci medzi 
najvýraznejšie osobnosti súčasného džuda patrí 
Matúš Konársky. Má už aj svojich nasledov-
níkov ako sú Radko Girga, Martin Klempár  
a nemenej úspešné dievčatá Katka Halasová  
a Zuzka Konárska. Doposiaľ sa ešte nestalo, 
aby mladí džudisti prišli zo súťaže bez medaily ale-
bo diplomu. Za obetavú prácu a podporu svojmu 
trénerovi ďakujú a k životnému jubileu blahoželajú 
členovia Klubu džudo.

SPIŠSKONOVESKÍ 
PLAVCI OPÄť 
ÚSPEŠNÍ
Naši plavci sa v dňoch 6. - 7. 10. 2007 zúčastnili 
IV. ročníka Veľkej ceny v Púchove a opäť úspeš-
ne otvorili novú plaveckú sezónu. Za veľkej účasti 
plavcov Slovenska a Českej republiky bodovali 
nasledovne: 
KATEGóRIA A
Miroslav Čmeľ – 1. miesto v disciplínach  
50 m prsia, 100 m voľný spôsob, 50 m motýlik,  
100 m polohový pretek, – 2. miesto v disciplínach  
100 m prsia, 50 m voľný spôsob
Marek Stanko – 1. miesto v disciplínach 200 m 
polohový pretek, 50 m voľný spôsob, – 2. mies-
to v disciplínach 50 m motýlik, 100 m polohový 
pretek
Katka Hrubiznová – 3. miesto v disciplínach  
50 m voľný spôsob a 100 m motýlik
Matej Kurinovský – 3. miesto v disciplíne  
200 m prsia
KATEGóRIA B
Milan Klempay – v prsiarskych disciplínach ob-
sadil dve 1. a jedno 2. miesto
K úspešnosti Klubu plávania v našom meste pris-
peli svojím výkonom aj plavci juniorskej kategórie 
Janka Naščáková a Dávid Hanuščin a za kate-
góriu B Lucka Havašová.
Úspešnosť našich plavcov ocenila aj Sloven-
ská plavecká federácia, keď vybraných plavcov 
nášho klubu zaradila do Útvaru talentovanej mlá-
deže. Všetkým plavcom nášho mesta v nasledu-
júcej sezóne držíme palce pri dosahovaní ešte 
lepších výkonov.

kp.snv@centrum.sk

PRIMÁTOROVO GESTO
Pre problémy s chôdzou odchádzal donedávna 
predčasne zo všetkých basketbalových zápasov 
nestor mnohých odvetví športu v našom meste 
pán Štefan Rusnák.  Dnes už to však nie je po-
trebné, o dopravu z basketbalových zápasov sa 
mu postaral primátor mesta Ján Volný. Na jeho 
osobné náklady bude pána Rusnáka voziť po 
skončení zápasov domov taxislužba, kedykoľvek 
to pán Rusnák bude potrebovať. Za obrovské zá-
sluhy v oblasti športu v našom meste si to Pišta 
- báči naozaj zaslúži.

Vendelín Ivančík
foto: MAPE

Kedy ste začali hrať 
basketbal?
„Basketbal som začal 
hrať od svojich de-
viatich rokov, vďaka 
môjmu staršiemu bra-
tovi, ktorý ho tiež hral. 
Po 5. ročníku ZŠ som 
nastúpil do športovej 
triedy, kde som bol  
v kolektíve basketba-

listov a futbalistov. Na strednej škole moja bas-
ketbalová dráha pokračovala, ale už v družstvách 
juniorov, kadetov a mužov.“
Dal sa hrať popri škole aj basketbal?
„Ráno, dopoludnia škola, večer basketbal. Všet-
ko sa dá zvládnuť. Musel som si odpustiť disko-
téky a pod. Voľného času bolo málo.“
Ktoré obdobie bolo najúspešnejšie? 
„V družstve juniorov sa mi začalo dariť. To bola 
pre mňa veľmi úspešná etapa. Dobrá partia hrá-
čov, tréneri M. Jasenčák, M. Janikov a ďalší for-
movali moju športovú dráhu. Pochopiteľne, štart 
za mužov napĺňa i moje športové ciele.“
Aký spôsob hry máte rád?
„Hlavne útočný, imponuje mi, keď v zápase pad-
ne viac bodov, aj stovka. Samozrejme, nesmier-
ne dôležitá je hra v obrane. Dnes sa bez dobrej 
obrannej činnosti hrať nedá. Spôsob hry určuje 
v zápasoch aj súper. Poznať súperove prednosti, 
hru jednotlivcov je veľmi dôležité.“
Ako vníma rodina Vašu športovú dráhu?
„Rodina je veľmi rada, že sa venujem športu  
a hlavne basketbalu, keď už mám tú výšku. Otec 
hral kolky, mama tiež, brat basketbal, sme špor-
tová rodina. Vedenie k športu bolo samozrejmé. 
Športovanie, vynaložené úsilie a energia sa vra-
cia v podobe zdravia a radosti z pohybu.“
Ako hodnotíte spišskonovoveský basketbal  
a jeho účinkovanie v extralige?
„Účinkovanie BK SNV v extralige je veľmi úspeš-
né. Úspechy v extralige, víťazstvo v Slovenskom 
pohári. Mimoriadne sú úspechy juniorov, kadetov 
a vôbec mladého basketbalu. Som rád, že kolek-
tív ťahá za jeden povraz. Je zákonité, že vždy je 
čo zlepšovať. Súčasný basketbal sa uberá tren-
dom tvrdšej hry, obrana sa dáva na prvé miesto. 
Dobrá a tvorivá hra v obrannej fáze je základom 
úspešného útoku.“

Čo reprezentácia Slovenska?
„Keďže v reprezentačnom družstve som bol 
nový hráč, nedostával som toľko šancí, čo ma 
mrzelo, ale boli a sú v reprezentácii aj lepší hrá-
či. Mimo kvalifikácie som odohral 8 zápasov.  
V kvalifikácii som zo 4 štartoval v dvoch zápa-
soch. Presadiť sa v reprezentácii je ťažké, vy-
žaduje to mať viac príležitostí. Hrať viac príprav-
ných zápasov je nutné. Úspech nášho BK SNV 
v extralige, účasť v reprezentačnom družstve 
Slovenska, ma dennodenne motivuje tvrdo tré-
novať, hrať čo najlepšie.“
Odkážete niečo divákom?
„Mám veľkú radosť, keď je hľadisko v našej hale 
plné, keď nás povzbudzujú, veria nám. Tam sa 
klamať nedá, tam odovzdávam ja aj moji spolu-
hráči úplne všetko. Naše publikum je skvelé.“

Za rozhovor ďakuje Vendelín Ivančík
foto: MAPE

 

V meste stretávame sympatického mladého muža, ktorý svojou výškou utvrdzuje, že ide o bas-
ketbalistu. Je to Igor PEŠTA, hráč BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, reprezentant Slovenska.
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FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 69 91, 0903 574 270

Nedeľa         4. 11.    11.00 a 13.30 SNV - Poprad, 
   2. liga ST/M dorast
Sobota 10. 11.      13.30 SNV - Žilina „B“, 2. liga

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982

Sobota  3. 11. 17.00 SNV - Trnava, juniori
Piatok 16. 11. 17.30 SNV - Trnava, 1. liga
Sobota 17. 11. 17.00 SNV - L. Mikuláš, juniori
Pondelok 19. 11. 17.00 SNV - Poprad, juniori
Piatok 23. 11. 17.30 SNV - B. Bystrica, 1. liga
Sobota 24. 11. 14.00 SNV - Prešov, dorast
Sobota 24. 11. 17.00 SNV - Nitra, juniori
Nedeľa 25. 11. 10.00 SNV - Humenné, dorast
Utorok 27. 11. 17.30 SNV - N. Zámky, 1. liga

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - HLAVNÁ PLOCHA
Každú nedeľu v mesiaci november – 4., 11., 18. a 25. 11. 2007 
v čase od 18.00 do 19.30 hod.

KOLKÁREŇ T.: 053/446 33 65, 0903 381 380 

Sobota 10. 11. 10.00 Tatran - TJ Slavoj V. Šariš „B“, 
   1. liga muži východ
Sobota 24. 11. 10.00 Tatran - MKK Svit, 
   1. liga muži východ

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV 
V KOLKOCH - ROČNíK 2007

Pondelok    5. 11. 17.00 Ndh Atyp - Železničiari
  18.00 Mototip - Parmas
  19.00 Vegacom - Chelsea
Utorok  6. 11. 18.00 Real - SVP PHaB
  19.00 MV nábytok - Oelto Stars
Pondelok  12. 11. 17.00 Oelto Stars - Vegacom
  18.00 SVP PHaB - MV nábytok
  19.00 Chelsea - Mototip
Utorok 13. 11. 18.00 Železničiari - Real SNV
  19.00 Parmas - Ndh Atyp

www.stez.sk

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorené PO - NE
ZĽAVY PRE POISTENCOV - zdrav. poisťovne Dôvera a VšZP
ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODíN V MESIACI NOVEMBER 2007:
Štvrtok  1. 11.   9.00 – 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 – 20.30 EMBRACO
Piatok   2. 11.   9.00 – 20.30 VEREJNOSŤ

PARNÁ SAUNA
otvorená počas prevádzky krytej plavárne pre verejnosť PO - NE

SAUNA T.: 053/442 62 18
PO - sanitárny deň, otvorené UT - NE  

MASÁŽE
okrem pondelka: objednávky na t. č. 0903 675 380, 
0905 954 792, 0904 325 343

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 

Sobota 3. 11. 11.00 LB - Košice, basketbal 1. liga
Sobota 3. 11. 14.00 LB - Rožňava, basketbal juniori
Sobota 3. 11. 18.00 LB - Levice, basketbal extraliga
Nedeľa 4. 11. 10.30 LB - Michalovce, basket. 1. liga
Streda 7. 11. 18.00 LB - Ostrow Wielkopolski, 
   Stredoeurópska basket. liga
Piatok 9. 11. 19.00 LB - Svit, basketbal 1. liga
Sobota 10. 11. 18.00 LB - Košice, basketbal extraliga
Streda 14. 11.   8.00 – 15.00 OM stredných škôl 
   v halovom futbale
Štvrtok 15. 11.    8.00 – 14.00 Futbalový turnaj
Sobota 17. 11.    9.00 – 13.00 LB - Poprad, basketbal MŽ
Sobota 17. 11. 13.00 LB - B. Bystrica, basket. 1. liga
Sobota 17. 11. 15.00 – 19.00 LB - Svit „B“, basketbal kadeti
Sobota 17. 11. 19.00 LB - B. Bystrica, basket. juniori
Nedeľa 18. 11.   9.00 LB - Lučenec, basketbal juniori
Nedeľa 18. 11. 11.00 LB - Žilina, basketbal 1. liga
Streda 21. 11. 18.00 LB - Pardubice, Stredoeurópska
   basketbalová liga
Sobota 24. 11. 14.00 SNV - R. Sobota, 1. liga ženy
Streda 28. 11.   8.00 – 15.00 KM stredných škôl 
   v halovom futbale
Štvrtok 29. 11.   8.00 – 14.00 Futbalový turnaj

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

CYKLISTICKÝ KLUB BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZHODNOTENIE CESTNEJ 
CYKLISTICKEJ SEZÓNY 
2007
Po poslednom preteku sa vyhodnotili jednotliví 
cyklisti a družstvá v Slovenskom pohári v cestnej 
cyklistike. Najlepšie z cyklistického klubu BBF 
Spišská Nová Ves obstál Lukáš Fabián, kto-
rý obsadil v kategórií „starší žiaci“ 8. miesto so  
150 bodmi. Dávid Kluska, skončil na 13. mies-
te so 108 bodmi. Martin Nemec sa umiestnil na 
26. mieste s počtom bodov 39. Pavol Dúbrav-
ský skončil v kategórii „muži elít“ na 20. mieste so  
42 bodmi a v kategórii „muži masters“ sa Peter Fa- 
bián umiestnil na 20. mieste s počtom bodov 92. 
Vďaka spomínaným pretekárom skončil cyklistic-
ký klub BBF na 7. mieste spomedzi hodnote-
ných 59 klubov Slovenska.

Záujemcovia o tento šport sa môžu prihlásiť  
v cyklistickom klube BBF u p. Rusnáka, Lipo-
vá ul. sídl. Tarča, mobil: 0904 950 244

Zlatokopeckej súťaže Spišská karbidka 2007  
(8. ročník súťaže v ryžovaní zlata), ktorú zorgani-
zoval 22. septembra 2007 Podtatranský klub zla-
tokopov (PKZ) v stredisku Džurkovec na Čingove, 
sa zúčastnilo 60 zlatokopov (z toho štyria z ČR).

Súťažilo sa v štyroch kategóriách (juniori, ženy, muži, 
trojčlenné družstvá). Každý súťažiaci obdržal do  
10-litrového vedra štrku jemu neznámy počet zlatiniek 
(hmotnosť zlatinky cca 0,004 g, frakcia 0,5 - 1 mm), 
ktoré mal v čo najkratšom čase vyryžovať a vložiť do 
pripravenej skúmavky. Za každú stratenú zlatinku dos- 
tal 5 trestných minút. Najrýchlejší zlatokopi doká-
zali bez straty čo i len jednej zlatinky vyryžovať 
príslušné množstvo štrku za 2 minúty. 
Sprievodnou akciou bola škola ryžovania. Jej ab-
solventi si súťaženie mohli vyskúšať v kategórii zele-
náči (greenhorns), ktorej sa zúčastnilo 8 záujemcov. 
Skauti zo Spišskej Novej Vsi viedli súťaže pre deti aj 
dospelých, večer sa rozbehol country bál v podaní 
hudobnej skupiny Timid zo Spišskej Novej Vsi.
Po ukončení súťaže prezident Slovenskej asociácie 
zlatokopov Ing. František Verbich slávnostne ukončil 
slovenskú zlatokopeckú sezónu, vykonal tzv. zatvo-
renie claimov. Nasledovalo vyhlásenie najlepšieho 

zlatokopa Slovenska za rok 2007, ktorým sa v ka-
tegórii juniori stal ľuboš Dobrota ml. (B. Bystrica), 
medzi ženami Danka Múčková (PKZ) a spomedzi 
mužov Ján Džugan (PKZ). 
Podujatie bolo zároveň generálkou na budúcoročné 
Majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní zlata, ktoré budú 
v danej lokalite 4. - 6. 7. 2008.
Vďaka patrí všetkým prítomným zlatokopom a divá-
kom, ktorí vytvorili „typickú“ zlatokopeckú atmosféru. 
 

Ing. Ľubomír Stašik
riaditeľ PKZ

RYŽOVALO SA ZLATO
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VITAJTE MEDZI NAMI
Adam Bednár
Adam Bobrík
Alexej Vastuško
Andrej Mucha
Aneta Retterová
Daniel Richnavský
Dávid Šteiner
Emília Kotlárová
Emma Wagnerová
Filip Juhás
Jerguš Pollák
Júlia Bilpuchová
Ladislav Dužda
Laura Petrášková
Lea Mravčáková
Lívia Geletková
Lívia Giňová
Marek Pecha
Mária Sára Strnadová
Mário Horváth
Martin Hluchaň
Martina Vaňová

Matej Kokoruďa
Michaela Pechová
Milan Puška
Miroslav Bagar
Natália Figlárová
Nikolas Jurčo
Nina Tökölyová
Oliver Krausz
Ondrej Mokriš
Richard Belák
Samuel Špirko
Simona Balogová
Šimon Krausz
Tamara Kakalejčíková
Tomáš Lang
Vanesa Almášiová
Vanessa Škultétyová
Veronika Langová
Viktória Ogurčáková
Zuzana Hrubiznová
Zuzana Kubíková

VýZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JuBILEÁ V SEPTEMBRI OSLÁVILI

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

96 rokov
Zuzana Menichová
Mária Kušnyerová

95 rokov
Cecília Vikartovská

94 rokov
Ružena Szabová

93 rokov
Mária Pagerková

85 rokov
Mária Toporcerová
Mária Starovecká
Alžbeta Horosová
Štefan Franko
Hilda Jendrušiaková
Sabina Frankovičová

Mária Novotná
Alžbeta Šefčíková
Emília Salitriková

80 rokov
Ján Girinyi
Mária Zajacová
Benedik Galbavý
Anna Findurová
Klement Buňa
Eva Sabaková
Antónia Sanetriková

75 rokov
Viktor Dutko
Emil Šimčák
Mária Žiaranová
Mária Kalafutová
Klára Rutkayová
Mária Budická
Mária Hrebenárová

Marta Tomajková
Anna Bullová
Štefan Vikartovský
Ladislav Šefčík
Štefan Andrejčin
Michal Verbovský

70 rokov
Jolana Pisančinová
Mária Urbanová
Viera Dulajová
Mária Kristianová
Vincent Lapka
Edita Novotná
Lidia Raková
Gabriela Vojtášová
Mária Hrebeňárová
Michal Gburík
Ing. Oľga Frličková
Rozália Bučáková
Helena Ďurčová

Vojtech Noghe 1923
Gizela Hradická 1924
Alžbeta Karabinová 1925
Alžbeta Slivková 1925
Jozef Vadel 1928
Jozef Špak 1928

Mária Plíhalová 1930
Margita Stupaková 1932
Ladislav Džubák 1932
Šimon Hrebeňár 1935
Margita Tiburáková 1938
Mária Letkovská 1942

Ivan Múdry 1942
Mgr. Jela Fedoríková 1943
Martin Horváth 1943
Karel Hudák 1948
František Olečko 1949
Ladislav Sadvár 1949

Pavol Medvec 1951
Darina Maximová 1953
MUDr. Regina Gulová 1954
Ľubomíra Beňová 1955
Ján Kopecký 1958
Ján Kolesár 1959

V SEPTEMBRI NÁS NAVŽDy OPuSTILI

Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať, na Tvoju lásku  
a dobrotu spomínať. 
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakova-
nie všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom  
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 20. septembra 2007 s mojou mi-
lovanou manželkou, starostlivou matkou, svokrou, babkou, prabab-
kou, sestrou a známou Máriou PLíHALOVOu, ktorá nás opustila 
vo veku 77 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku a slová 
útechy ďakujeme vedeniu mesta a p. M. Findurovej s kolektívom  
a Pohrebným službám R. Findura. Zvlášť chceme poďakovať ko-
lektívu NsP v Sp. Novej Vsi, int. odd. pod vedením MUDr. Eriky 
Zimovej za starostlivosť a opateru v posledných dňoch života. 

manžel Jozef, dcéra Milada a syn Vlado s rodinou

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 27. 9. 2007 s našou mamou, sestrou, babkou a prabab-
kou Alžbetou KARABINOVOu. Úprimne ďakujeme pracovníkom 
Domova dôchodcov v Sp. Novej Vsi za príkladnú starostlivosť  
v posledných rokoch jej života.

deti Ladislav, Jozef, Anna, Viera a František 

Hoci odišla si, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš  
a navždy budeš s nami. Dňa 1. 10. 2007 uplynulo 6 rokov, od-
kedy nás navždy opustila moja drahá manželka Eva ADAMCOVÁ.  
S úctou a vďakou na Teba spomínajú manžel Štefan, synovia  
Marek, Braňo, Števo a ostatná smútiaca rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 2. 10. 
2007 s mojím milovaným manželom, naším starostlivým otcom  
a dedkom Ivanom MÚDRyM, ktorý nás náhle opustil vo veku  
64 rokov. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
manželka Mária, syn Jaroslav a dcéry Stanislava a Ivana s rodinami 

Dňa 1. 8. 2007 uplynulo 28 rokov, keď náš syn Peter FuRíK 
odišiel do večnosti, nám ostala len spomienka a bôľ. 19. 11. 
2007 si pripomenieme jeho nedožité 50-te narodeniny. Touto 
cestou ďakujeme aj spolužiakom z Gymnázia v Sp. Novej Vsi, 
ktorí si uctili pamiatku pri jeho hrobe po 30 rokoch stretnutia od 
maturity.

rodičia, bratia Pavol a Michal s rodinami

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, ktorí sa dňa 6. 8. 
2007 prišli rozlúčiť s mojou neterou, tetou, príbuznou ľubicou 
BEREGHÁZyOVOu. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura za 
dôstojnú rozlúčku. 

smútiaca rodina 

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, priateľom, zná-
mym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 19. 9. 2007 s mo-
jím manželom a naším starostlivým otcom, dedkom Šimonom 
HREBEŇÁROM, ktorý nás opustil vo veku 72 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebným 
službám R. Findura. 

manželka Eva, synovia Šimon, Dušan, Ivan, vnúčatá Janka, 
Mirka, Nikolka, Dušanko

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. 
Vyslovujeme úprimne poďakovanie všetkým príbuzným, suse-
dom, priateľom, záhradkárom a všetkým známym, ktorí sa 19. 9. 
2007 prišli rozlúčiť na poslednej ceste s mojím drahým manže-
lom, starostlivým otcom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom 
Ladislavom DŽuBÁKOM, ktorý nás opustil vo veku 75 rokov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďaku-
jeme p. Findurovej z MsÚ.

S láskou a úctou manželka Mária a deti s rodinami.

Nora Šimuneková 2007
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Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spo- 
mienky a v srdci žiaľ. Dňa 3. 11. 2007 uplynú 4 roky, odkedy nás 
opustila moja milovaná manželka, naša starostlivá mamka, babka, 
prababka, svokra, príbuzná a známa Anna ŠTRBKOVÁ. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Mária, synovia 
Gabriel, Jozef a Ján s rodinami.

3. november je naším smutným dňom, kedy nás opustil môj milo-
vaný manžel, náš starostlivý otec a starý otec Jozef DRAVECKý. 
Čím si bol, vie len ten, kto ťa stratil. Už 20 rokov spíš večným snom 
a tmavý hrob Ti je domovom. Nezabúdame. So slzami v očiach,  
s úctou a vďakou na Teba spomíname. 

manželka Mária, dcéry Marta, Mária, Kvetka a syn Jozef  
s rodinami

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
10. 11. 2007 uplynú 2 roky od smrti našej milovanej mamičky, 
manželky, sestry, švagrinej Mgr. Kataríny BANDŽuCHOVEJ.  
S úctou a láskou spomínajú deti Barbora, Peter, Ľudovít, Viliam, 
manžel Peter, vnučka Laurika a sestra Eva s rodinou.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. O to 
ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 11. 11. 2007 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, ded-
ka Jána HENZÉLyHO. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Vlasta, deti Marek, Tomáš, 
Janík a ostatná rodina.

11. novembra 2007 to bude už 10 rokov, čo nás navždy opustil náš 
otec, svokor, dedko, pradedko, brat a švagor Eduárd MIKOLAJ  
z Novoveskej Huty. Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu, 
prosíme, spolu s nami tichú spomienku. 

synovia Rudo a Peter s rodinami a ostatná rodina 

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Tak veľmi si túžil s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milova-
lo, prestalo už ďalej biť.
Dňa 16. 11. 2007 uplynie rok, odkedy nás náhle opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor, dedko Ladislav HRIC. Tí, ktorí ste ho pozna-
li, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Iveta, Mo-
nika s rodinami, syn Štefan s rodinou a ostatní príbuzní.

Čas plynie, ale bolesť v srdci ostáva. Dotĺk-
li srdcia, stíchol dom, už nepočuť ich kroky  
v ňom. Ako je ťažko bez nich žiť, keď nemá kto 
poradiť, potešiť. Dňa 26. 8. 2007 sme si pripo-
menuli piate výročie náhlej smrti môjho syna, brata 
a švagra Štefana DOBIHO a dňa 19. 11. 2007 si 
pripomenieme piate výročie smrti môjho manžela  
a otca Štefana DOBIHO. Tí, ktorí ste ich poz- 

nali, venujte im s nami tichú spomienku. 
mama a manželka Gita, sestra a dcéra Ľudmilka s rodinou

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj 
keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám nikdy viac. 
Utíchlo, zmĺklo, išlo spať. Čas plynie, bolesť trápi, no Teba, ocko, 
nám už nik nevráti.
Dňa 21. 11. 2007 uplynú dva roky, odkedy nás navždy opustil man-
žel, starostlivý otec a dedko Ján ZELEŇÁK. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

V mesiaci novembri 2007 uplynie 21 a 20 rokov, čo nás navždy 
opustili naši drahí rodičia Mária a Ondrej ORAVCOVí. Tí, ktorí ste 
ich poznali a mali radi, venujte im s nami tichú spomienku. 

dcéry Alica, Oľga, Hanka s rodinami, synovia Zoltán, Štefan, 
Ondrej s rodinami

Dňa 23. 11. 2007 uplynie 15 rokov od smrti môjho manžela, 
otca, svokra, dedka, pradedka, strýka a krstného otca Michala  
PACÁKA. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Ružena, syn Michal a dcéra 
Janka s rodinami.

S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť 2. októbra 2007 s mojou milovanou manželkou, starostlivou 
matkou, svokrou, babkou, švagrinou, susedou, známou Máriou 
LETKOVSKOu, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 65 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmier-
nili náš hlboký žiaľ. Zvlášť chceme poďakovať kolektívu NsP v Sp. 
Novej Vsi, gynekologickému oddeleniu MUDr. Novysedlákovi, 
ODCH, primárke MUDr. E. Zimovej, lekárom, sestričkám, sani-
tárkam a ostatnému personálu za starostlivosť a opateru počas 
dlhej choroby. Vďaka patrí kolektívu ZPOZ pri MsÚ.

manžel Pavel, synovia Pavol, Alexander s rodinami, Ján, dcéry 
Danka s rodinou a Maja

Stratili sme ten magický kruh bezpečia, kam nesmel, kto nám 
nesvedčal, i keby svet nás odpísal, bol niekto, kto nás miloval...      
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým príbuzným,  
priateľom a známym za tichú spomienku na našu zosnulú mamku 
Vieru FINDuROVÚ, ktorá nás dňa 3. 10. 2007 opustila vo veku 
54 rokov.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú deti Lívia, Ladislav, Elena  
a Dalibor s rodinami i ostatná smútiaca rodina.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdci-
ach nás, ktorí sme ho milovali. 
Dňa 14. 10. 2007 uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec Maximilián 
ČERNICKý z Novoveskej Huty. 
Drahá naša mamička, už Ti nič nemôžeme 
dať, len kytičku kvetov na hrob položiť, chvíľu 
postáť a ticho spomínať. Sviečku zapáliť, slzu 

vyroniť a pošepkať Ti, ako veľmi nám chýbaš. Dňa 2. 11. 2007 
si pripomenieme 1. výročie od smrti našej mamky Márie ČER-
NICKEJ z Novoveskej Huty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Monika, Mária, Eva, Danka, 
Anna, Beáta s rodinami a synovia Ján, Vladimír, Marián, Jozef  
a Milan s rodinami.

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Tak veľmi si túžil s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak 
milovalo, prestalo už ďalej biť.
Dňa 15. októbra 2007 uplynul rok, od chvíle, kedy nás opustil 
manžel, otec, syn, brat a švagor Ján KAKALEJČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s manželkou Martou, synom Jánom, dcérou Luciou a ostatnými 
príbuznými tichú spomienku.

Čas je mŕtvy, pokiaľ sa odpočítava malými kolieskami hodín. 
Len keď sa hodiny zastavia, čas ožije. A čas žije, odkedy odišiel 
do ticha Človek. Celý život minul na to, aby ním dokázal, že žiť 
sa dá aj po smrti... Jeho náboženstvom mu bola práca, celým  
a jediným receptom na šťastie láska k nám, deťom, a k ostatným 
ľuďom. A láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho...
akademický maliar a reštaurátor Andrej KuC
27. 11. 1919 - 18. 10. 1997
S nesmiernou vďakou obdivuhodnej duši nášho Otca venujú

Najbližší

Stíchla záhrada, ktorú si tak miloval. Odišiel si náhle a v našich 
srdciach si veľký žiaľ zanechal. 
Dňa 25. 10. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie nečakaného 
odchodu môjho manžela, otca, milovaného dedka a pradedka  
Ing. Jána GARDÁŠA, na ktorého s láskou a úctou spomíname. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

manželka Rozália a deti s rodinami

Dňa 29. 10. 2007 uplynul už rok, čo tíško odišla tam, odkiaľ niet 
návratu Terézia BOROVSKÁ. Prosíme, nech si zaspomína kaž-
dý, komu chýba tak, ako nám.

deti s rodinami

Drahá naša mamička, ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je 
bez Teba byť, láska  smrťou nekončí, v našich srdciach budeš 
stále žiť. Ten, kto ťa poznal, si spomenie, ten, kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 3. novembra si pripomenieme 5. výročie úmr-
tia našej milovanej mamky Márii BuČIČOVEJ. S láskou a úctou 
spomínajú deti František a Danka s rodinami.
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DROBNÁ INZERCIA

 Kúpim stavebný pozemok 1 000  
- 3 000 m2 v SNV a okolí, môže byť aj 
so starou stavbou. T.: 0911 467 874

 Prenajmem garáž na sídlisku Západ I - za 
potokom. Garáž je bez montážnej jamy. 
Cena dohodou. T.: 0908 326 965

 Firma BBF elektro, s. r. o., Radlin-
ského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves 
prijme do pracovného pomeru pracov-
níkov (vyučených v odbore) na pozí-
ciu elektrikár. Záujemcovia kontakto-
vať telefonicky p. Gabrišovú v pracov-
ných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.  
T.: 053/417 24 11

 Novootvorené Štúdio krásy a zdravia 
prijme 2 šikovné dievčatá aj na privyrobe-
nie. Súrne. T.: 0915 380 054

 Ponúkam vedenie jednoduchého  
a podvojného účtovníctva, spracova-
nie podnikateľských a finančných plá-
nov. T.: 0949 435 112

 Predám 140 l chladničku a plynovú pec 
(aj na propán-bután) 500 + 500 Sk, vhod-
ná aj na chatu. T.: 053/446 58 53

 Vyučujem ANGLICKý JAZyK pre za- 
čiatočníkov, pokročilých a konverzá-
ciu. T.: 0907 585 817

 Predám počítač DELL (procesor IN-
TEL Pentium Pro 200 MHz, RAM 32 MB, 
HDD 2 GB), monitor Hansol 15“, tlačia-
reň CANON atramentová. IHNEĎ. Všet-
ko vo veľmi dobrom stave. Rýchlo, lacno. 
T.: 0918 650 721 053/449 36 50 po 
20.00 hod.

 DETSKý BAZÁR. Kočiare, oblečenie, 
rôzny tovar pre deti. Príďte si nakúpiť 
za nízke ceny. Sídlisko Západ I v Sp. 
Novej Vsi, 1. vežiak pri kostole.

 Šikovný podnikateľ prijme do Štúdia 
krásy 2 komunikatívne a dobre vyzerajúce 
dievčatá. Ihneď. T.: 0910 994 498

 Reštaurácia TATRA prijme kuchára 
(kuchárku), čašníčku do HPP na dobu 
neurčitú. Dobre plat. podmienky.  
T.: 053/446 54 21, 0910 184 080

 Anglický jazyk - naučím, doučím. Zahra-
ničné skúsenosti. T.: 0918 650 721

 NECHTOVÉ ŠTÚDIuM GLOKIA ozna-
muje zmenu adresy z Letnej 55 (bývalé 
solárium) na Letnú 31 (vedľa cukrárne 
Natálka, na poschodí). V mesiaci NO-
VEMBER 10 % zľavy pri objednávkach 
3 osôb naraz + zaujímavý BONuS. Bo-
nus aj pri individuálnej objednávke.  
T.: 0907 923 815, 0911 923 815.

 LACNEJŠIE - RýCHLEJŠIE - INAK-
ŠIE: KADERNíCTVO KORA - NOVINKA! 
Ako autorizovaný salón Vám ponúkam 
PREDĹŽENIE A ZAHuSTENIE vlasov 
najmodernejšou technológiou bez 
chémie, živice, trubičiek. Ďalej v ponu-
ke spoločenský účes od 250 Sk, far-
benie + strih + úprava od 400 Sk, pán-
sky strih 50 Sk... T.: 0911 144 430, 
053/446 72 65

 Milé dámy! Ak hľadáte profesionali-
tu a kvalitu, navštívte môj KOZMETIC-
Ký SALóN „KORA“, kde Vám ponúkam 
NOVINKu - žehličku na tvár, tetovanie 
obočia - 900 Sk, úpravu + farbenie 
obočia 50 Sk, spol. líčenie 250 Sk, atď.  
T.: 0902 720 140, 053/446 72 65

 Dám do prenájmu 3 - izbový zrekon-
štruovaný byt na sídlisku Východ v SNV.  
T: 0908 260 230

 CHCEŠ PRACOVAŤ V ZAHRANI-
Čí??? Rýchlo a kvalitne bez kompliká-

cií? Tak už aj vytoč 0910 694 287 ale-
bo 053/441 09 07. Radi vás privíta-
me na našej pobočke: Zimná 94, Sp. 
Nová Ves. DAJTE O SEBE VEDIEŤ!!!  
w w w . a p p r i m e a g e n c y . c o m ,  
info@apprimeagency.com

 Spadlo lístie, hlásia ochladenie. Vo 
vzduchu cítiť predvianočné chvenie,  
k tomu patrí „v dome poriadok“. Stih-
nem to ale tento rok? Venujte vzácny 
čas blízkym, rodine. A upratať? V poho-
de spravíme. PROFESIONÁLNy uPRA-
TOVACí SERVIS. T.: 053/44 401 19, 
0903 100 508, 0903 661 891

 PENIAZE NA ZAVOLANIE od 3 000 Sk 
do 100 000 Sk pre zamestaných, živ-
nostníkov, dôchodcov. Najjednoduch-
šie vybavenie, najrýchlejšie doručenie, 
najpohodlnejšie splácanie, narodeni-
nová pôžička. T.: 0904 231 630

 Máte problém s dýchacími orgánmi, 
chorobou žalúdka, kyselinou, pálením 
záhy, tvorením vredov, katarom, zápalmi 
slinivky brušnej, chorobou ľadvín, močo-
vého mechúra, problém s močením, one-
mocnením čriev, žlčníka, dny, všetkých 
kamienkov, kôrnatením tepien, hemoro-
idmi, zápchou, nadúvaním, onemocne-
ním pečene, vysokým krvným tlakom. Isté 
zníženie telesnej váhy. Pomôžem na báze 
prírodnej. T.: 0949 212 072

 Zberateľ kúpi obrazy od podtatran-
ských maliarov, Kantona, Nandor, K. Šo-
vanka, Viktora Kissa a iné. Platba ihneď. 
T.: 0905 319 162

 PIESKOVANIE: špecializujeme sa 
na pieskovanie dreveníc a ich reno-
váciu. Ponúkame aj pieskovanie auto-
mobilov, ich podvozkov a diskov, be-
tónu chodníkov a iných konštrukcií.  
www.euro3b.sk, T.: 0908 850 380, 
0911 363 474

 Hľadám serióznu opatrovateľku  
k 10-mesačnému dievčatku od 1. 2. 
2008. T.: 441 09 15, 0905 175 753

 ŽALÚZIE - horizontálne, vertikálne, 
SIETE proti hmyzu - všetko za výbor-
né ceny. Miroslav Kavulič - Profi-K.  
T.: 0907 975 545

 Vediem jednoduché a podvojné 
účtovníctvo, mzdy a personalisti-
ku, vyhotovujem daňové priznania.  
T.: 053/ 441 48 03, 0905 426 600, 
0903 849 952

 Predám FIAT BRAVA 1,3 b 16 V, r. v. 
2000, strieborná metalíza, najazdených 
89 000 km, v super tech. a optickom sta-
ve. Cena 157 000,- Sk (príp. dohoda).  
T.: 0903 600596, 442 10 29 po 18.00.

 AuTOSERVICE - GARAGE, Brezo-
vá 23, SNV (pri požiarnej zbrojni-
ci) ponúka: dovoz os. Automobilov 
a motocyklov z EÚ podľa Vašich po-
žiadaviek, všetky druhy opráv moto-
rových vozidiel, obhliadka technic-
kého stavu, poradenstvo, absolvo-
vanie STK a EK, dovoz náhradných 
dielov a diskov (nových aj použitých).  
T.: 0903 600 596, 0915 383 701, 
053/442 10 29, e-mail: robonigara-
ge@post.sk

 Predám na RENAULT MEGANE,  
r. v. 1996 - 2002, originál strešný nosič  
s 3 ks nosičmi na bicykle. Cena 
komplet 3 500,- Sk (príp. dohoda).  
T.: 0903 600 596, 44 210 29 po 18.00.

 NECHTOVý DIZAJN „EXPALADy“ - 
plesová akcia!!! Gelové nechty diamant 

zo 680 na 430 Sk, živicové nechty  
z 560 na 410 Sk + 30 % zľava na 1. do-
pĺňanie. Vytvrdzovanie prírodných nech- 
tov 310 Sk. Príležitostné nechty na 
stužkové, plesy... len za 230 Sk (v cene 
aj franc. manikúra). Klasická a japon-
ská manikúra, zdobenie nechtov rôz-
nymi technikami, nechtový piercing... 
Dom kultúry, Štefánikovo námestie 4, 
Sp. Nová Ves. Tešíme sa na Vašu ná-
vštevu. T.: 0902 891 534 

 Predám BMW 523, r. v. 1998, najazde-
ných 146 000 km, šedá metalíza, výbava 
- 6 x airbag, svetlá xenóny, 2 zónová klí-
ma, športový filter, elektróny BBS letné 
pneu 17“, elektróny zimné pneu 15“, mo-
tor V6, palubný počítač, parkovacie senzo-
ry, kompl. v elektr., šp. výfuk zn. EISEN-
MANN a iné. Cena 295 000 Sk  (doho-
da). T.: 0903 600 596, 053/442 10 29  
po 18.00 hod.

 PôŽIČKy - bez ručiteľa, banko-
vý produkt, nebankové podmienky, 
úrok od 7% ročne, pre zamestnaných, 
dôchodcov a SZČO, splatíme Vaše 
dlhy. Kontakt: Odborárov 12, SNV.  
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Prenajmem byt v Krompachoch. Baníc-
ka štvrť. T.: 0903 633 778

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTí KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVy, AuTO-
SEDAČKy, KRyŠTÁLOVÉ LuSTRE? 
Čistiaca technológia - jediná v okre-
se SNV, vhodná najmä na silne zne-
čistené koberce vo firmách. POZOR 
AKCIA 5 m2 zdarma, ak... Odvoz  
a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín.  
T.: 446 26 84, 0904 865 262

 Práca v poradenskom centre zdravia, 
vitality, energie. Zaškolím. Orient. príjem 
10 000 - 13 000 Sk. T.: 0905 890 388

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, 
MODERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalit-
né stavebné práce ako keramické 
obklady a dlažby, zámkové dlažby, 
bytové jadrá, omietky, stierky, po-
tery aj samonivelizačné, betonáže  
a iné práce. Naše služby, Vaše ceny.  
T.: 0904 974 481

 Hľadám niekoho na súkromné hodi-
ny taliančiny pre dve osoby súčasne.  
T.: 0911 853 170

 Konverzačné kurzy angličtiny „PLAy 
& LEARN“ (učíme sa hrou), kde ľahkou 
a zábavnou formou deti komunikujú  
s lektorkou IBA po anglicky. Skupiny  
7 - 8 ročných, 9 - 10 ročných a 11 - 12 
ročných, len 4 deti v skupine. Skúsená 
kanadská lektorka. Zápis a info: 0904 
147 892, www.katarinaceslova.com

 Umožním prácu dvom dámam alebo pá-
nom v poradenskom centre krásy. Zaško-
lím. Orient. príjem 13 000 - 15 000 Sk.  
T.: 0911 974 105

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje 
anglický jazyk s dôrazom na konver-
záciu - jednotlivo, alebo v malých sku-
pinách). Témy učebnej látky môžu byť 
prispôsobené špecifickým potrebám 
a požiadavkám klienta. Preklady z/do 
anglického jazyka. T.: 0904 147 892, 
www.katarinaceslova.com, e-mail: ka-
tarina@katarinaceslova.com

 Predám detský kočiar vhodný pre 
mladšie a staršie dieťa od 4 - 5 mesiacov 
alebo pre dvojičky vhodný od 6 mesia-
cov, dovezený zo zahraničia. Deti sedia 
za sebou. Nutné vidieť. Cena 7 000 Sk. 

Kontakt: Sp. N. Ves, T.: 0908 800 748 
 VýROBA KľÚČOV, BRÚSENIE & ZÁ-

HRADKÁR. Ponúkame výrobu čipo-
vých autokľúčov rôznych typov áut, 
bezpečnostné vložky zn. MAuER - 
vlastný profil = vysoká ochrana. Brú-
sime nože, nožnice, šajby do mlyn-
čekov. Ponúkame zeminu, hnojivá, 
postreky, kvetináče, PVC fóliu. Radi 
Vás obslúžime na Zimnej ul. 59 (poni-
že OD Spišan) a Letnej ul. 46 (bývalá 
Sazka - Športka) T.: 0907 259 489

 Súkromná podnikateľka hľadá 2 šikov-
ných spolupracovníkov na prácu z kance-
lárie. T.: 0907 613 375

 DÁMy, POZOR!!! Máte jedinečnú  
možnosť využiť hĺbkové a povrchové 
ošetrenie do 3. dermovrstvy pokož-
ky. Bežná cena 599 Sk, v akcii len za 
199 Sk. V cene je zahrnuté: minikurz 
starostlivosti o pleť, lifting vrások, ob-
čerstvenie, regulovanie váhy, možnosť 
privyrobenia od 5 000 - 15 000 Sk. 
Objednávky na tel. č. 0911 563 850

 Predám garáž pri Židovskom cintoríne. 
Cena 90 000 Sk. T.: 0908 631 935

 Hľadáte produkty HERBALIFE?  
T.: 0907 613 375

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 
843 824

 NECHTOVý DIZAJN - Vaše najobľú-
benejšie akrygélové nechty v najvyš-
šej kvalite iba za 550 Sk! Franc. ma-
nikúra farebnými gélmi stále v akcii  
50 Sk! Ponúkam aj klasickú a japon-
skú manikúru, zdobenie nechtov (štra-
sy, kamienky, drvené mušle...), nech-
tový piercing, ozdobné maľovanie  
a trblietavé tetovanie vhodné na stuž-
kovú slávnosť, svadbu, či disco. Salón 
BEAuTy, Levočská 1, Sp. Nová Ves.  
T.: 0903 623 585

 Prenajmem izbu v rodinnom dome 
blízko centra mesta pre 1 - 2 osoby.  
T.: 053/446 54 07

 KADERNíCTVO - V.I.P. Ogurčáková, 
E. M. Šoltésovej 7, SNV, bezbariérový 
prístup, odborné poradenstvo, stuž-
kové slávnosti, plesy, svadby, TREN-
Dy - strihy, melírovanie, farbenie... Ví-
tané sú matky s deťmi! Profesionálna 
práca so značkou WELLA. T.: 0903  
740 739, 053/441 10 76

 Predám veľmi pekný, moderný  nábytok 
do detskej izby vyrobený z bielej LDTD + 
jabloň, šatníková skriňa š. 80 cm + skrin-
ková zostava š. 2,20 cm; veľmi zachovalý. 
Cena 5 000,- Sk. T.: 446 85 98, resp. 
0910 328 297 po 18.00 hod., Šoltésovej 
ul., Spišská Nová Ves

 Ponúkam jednoduchú, rýchlu mož-
nosť riešenia finančnej situácie pre 
zamestnaných, SZČO a dôchodcov. 
Bezúčelový spotrebný úver do 3 dní 
na osobnom účte. T.: 0905 574 792, 
e-mail: aleba@centrum.sk

 Predám starší rodinný dom s pozem-
kom 1800 m2 v obci Sp. Štvrtok, všet-
ky inž. siete vrátane studne, obývateľný 
ihneď.  Cena 1 600 000,- Sk. T.: 0903 
906 002

 Prenajmem 3 izbový byt Za Hornádom.  
T.: 0903 633 778

 Prenajmem obchodný priestor cca 70 m2  
s výkladom na ulicu, Kožuchova ul., vedľa 
pošty. T.: 0903 906 002





Urobte si NAJväčšiu 
radosť.
ŠkodaOctavia – NAJväčšie vozidlo
 vo svojej triede, môžete mať teraz
aj za NAJlepšiu cenu.

NAJVÄČŠIA VO SVOJEJ TRIEDE!

ŠkodaOctavia už od

Odpočet

DPH-19%

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

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

V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A

Akcia na všetky modely Škoda.
Pri kúpe na leasing cez VWFSK sada zimných kompletov a predlžená záruka 2+2 roky.

Akcia na všetky modely Škoda.
Pri kúpe na leasing cez VWFSK sada zimných kompletov a predlžená záruka 2+2 roky.

Nová ŠkodaFabia - NAJväčšie 
vozidlo vo svojej
triede, aj za
NAJlepšiu cenu.

NAJVÄČŠIA VO SVOJEJ TRIEDE! Nová ŠkodaFabia od

Odpočet

DPH-19%

VAŠE AUTO VYSTROJÍME DO ZIMY
Vaše auto prejde kompletnou zimnou servisnou prehliadkou a prezujeme ho.

Nedajte sa zaskočiť zimou! Využite od 22. 10. do 
30. 11. 2007 výhodnú zimnú servisnú prehliadku 
len za 99 Sk, ku ktorej vám navyše pribalíme praktic-
ký darček. Okrem toho sa u nás môžete vystrojiť do 
zimy zvýhodneným sortimentom zimného príslušen-
stva, detských sedačiek a Škoda originálnych dielcov.
A to nie je všetko! Pod jednou strechou vám ponú-
kame prezutie zimných pneumatík, nastavenie po-
vinného denného svietenia a ďalšie zaujímavé služby, 
ktoré vaša Škoda v zime iste ocení.

servisná prehliadka

len
za 99Sk

a praktický darček 

navyše


