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Mesto Spišká Nová Ves 
a Mikroregión Slovenský 
raj pripravujú podobne 
ako v minulom roku otvo-
renie letnej turistickej se-
zóny.
Podujatie začína v meste 
Spišská Nová Ves slávnost-

ným otvorením chovného zariadenia pre tigra 
ussurijského v mestskej zoologickej záhrade, dňa 
1. 5. 2008 so začiatkom o 13.00 hod. Pre deti je 
pripravený pestrý program a množstvo súťaží. 
V amfiteátri Madaras parku sa rovnako 1. 5. 2008 
o 15.00 hod. uskutoční prvomájové popoludnie 
s folklórnym súborom Jánošík zo Svitu.

V piatok, 2. mája 2008, bude na námestí prebiehať 
bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavia deti 
z Centra voľného času Adam, ZUŠ v Spišskej Novej 
Vsi. Počas dňa budú prebiehať ukážky Sokoliarskej 
skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice. Predsta-
via sa i novoveské hudobné kapely Trend, Runner, 
Smola a hrušky, skupina historického šermu Jago. 
Pozvanie účinkovať prijal i jubilujúci folklórny súbor 
Zemplín. Súčasťou podujatia budú aj ukážky osa-
denia stúpačiek a zhotovenia rebríka, používaného 
v roklinách Slovenského raja, ako i ukážky záchrannej 
akcie Horskej služby Slovenský raj a ryžovanie zlata. 
Uskutočnia sa prezentácie Národného parku Sloven-
ský raj, remesiel, súťaže pre deti i dospelých, ukážky 
historických vozidiel. Počas tohto dňa bude bezplatný 

vstup do kultúrnych zariadení na území mesta. 
Pokračovať budeme bezplatným výstupom na ve-
žu rím.-katol. kostola, ktorý bude spojený so súťa-
žou o najpresnejší odhad výšky navlečených ces-
tovín. Každý, kto vystúpi na vežu, bude mať možnosť na 
lanko spustené z jej balkóna navliecť desať cestovín. 
Najpresnejší odhad bude odmenený. 
MPC CESSI, a. s., Spišská Nová Ves a Nord Svit 
prispejú ochutnávkou svojich výrobkov. 
Podujatie bude pokračovať v sobotu 3. 5. 2008 
o 10.00 hod. na Podlesku v Hrabušiciach oficiálnym 
otvorením letnej turistickej sezóny. V programe sa 
predstaví skupina historického šermu Jago. Nasledo-
vať bude spoločný prechod roklinou Suchá Belá.

AJ
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OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY

Kompletný program otvorenia letnej 

turistickej sezóny nájdete na str. 9.
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Ochrana územia Slovenského raja siaha až do roku 
1890. Na príkaz kniežaťa Filipa Sachs-Coburga 
bola zriadená prísna jelenia rezervácia na ploche 
11 600 ha Stratenskej doliny, Veľkého a Malého So-
kola a Glacu. 
V rokoch 1928 – 1929 bola zničená roklina Malého 
Sokola a horná časť Piecok lesoťažobnou spoloč-
nosťou Liebchenstein-Wilczek z Hrabušíc. Z iniciatívy 
Klubu československých turistov v Spišskej Novej Vsi 
bola preto v roku 1936 zakázaná ťažba dreva holorub-
ným spôsobom, odstreľovanie a zasypávanie vodo-
pádov dynamitom v Suchej Belej, Pieckach, Veľkom 
a Malom Sokole. 

Od roku 1934 bola vyhlásená prísna ochrana plesniv-
ca alpínskeho, ktorý v Slovenskom raji takmer vyhubili 
v časoch veľkej hospodárskej krízy, keď si miestni oby-
vatelia prilepšovali jeho predajom návštevníkom Dob-
šinskej ľadovej jaskyne. Systematická ochrana siaha 
do roku 1964 vyhlásením chránenej krajinnej oblasti.
Prvým riaditeľom NP SR sa stal Ing. Michal Kozák. Po-
čas 20 rokov existencie národného parku sa podarilo 
zachovať biodiverzitu a prírodné hodnoty Slovenského 
raja. V tomto období nevyhynul žiaden nám známy živo-
číšny či rastlinný druh. Nezaniklo žiadne spoločenstvo. 
Naopak, vrátil sa sokol sťahovavý, ktorý bol v dôsled-
ku používania pesticídov už takmer vyhubený. Narastá 

početnosť viacerých kriticky ohrozených druhov živočí-
chov, napr. sysľa pasienkového. 
V tomto roku prídu do Slovenského raja viacerí zahra-
niční experti uskutočniť inventarizáciu a vyhľadávanie 
doposiaľ na našom území neznámych druhov živočí-
chov a rastlín, predovšetkým nižších druhov rastlín ako 
sú machy, lišajníky a bezstavovce. 
Pri príležitosti dvadsaťročného jubilea Národného par-
ku Slovenský raj pripravil Klub filatelistov v Spišskej 
Novej Vsi príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá bude 
používaná 1. apríla na hlavnej pošte. Autorom grafické-
ho návrhu je novoveský tvorca príležitostných pečiatok 
Ing. Marián Kellner. František Divok

Za chránenú krajinnú oblasť, prvú svojho druhu na území Československa, bol Slo-
venský raj vyhlásený v roku 1964. Stal sa po Tatranskom národnom parku druhým 
veľkoplošne chráneným územím na Slovensku. Nariadením vlády bol vyhlásený za 
národný park 1. apríla 1988.

PRED DVADSIATIMI ROKMI VYHLÁSILI 
SLOVENSKÝ RAJ ZA NÁRODNÝ PARK

Pracovného stretnutia sa 14. marca za naše mesto zú-
častnili zástupca primátora M. Semeš a vedúci odboru 
financií, školstva a sociálnych vecí MsÚ Ľ. Pastiran. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v SNV zastupoval jeho 
riaditeľ M. Komara, záujmy pobočky Sociálnej poisťovne 
v SNV prezentovala jej riaditeľka M. Ďuríková. Stretnutia 
sa zúčastnili i prednosta Obvodného úradu v SNV M. Bu-
beník, primátorka Krompách I. Rušinová, primátor Spiš-
ských Vlách Ľ. Fifik, starosta obce Smižany M. Kotrady, 
starosta obce Teplička a súčasne podpredseda Združe-
nia miest a obcí (ZMOS) F. Koňak. 
Riešila sa otázka možností bývania a rôznych foriem pod-
pory pre mladé rodiny, ale i trendu, šíriaceho sa zo sever-
ských krajín, zakladať si bezdetné rodiny, resp. s jedným, 

max. dvoma deťmi. Zástupcovia nášho regiónu apelovali, 
aby sa vláda systematicky zaoberala otázkou zvrátenia 
negatívneho demografického vývoja a s ním súvisiacich 
problémov na Slovensku.
V otázke zamestnanosti sa konštatovalo, že dnes už hrozí 
skôr hlad po lacnej pracovnej sile zo strany hlavne za-
hraničných investorov. Mnoho ľudí odchádza za vyššími 
zárobkami do zahraničia. Spišská Nová Ves má momen-
tálne nezamestnanosť na úrovni 11 %. Zvyšovanie za-
mestnanosti je však v praxi limitované nevôľou niektorých 
skupín obyvateľov pracovať, resp. využívaním inštitútu 
dobrovoľnej nezamestnanosti. 
Štátneho tajomníka zaujímali tiež názory na prípadné 
zavedenie detských prídavkov na tretie dieťa, na návrh 

Zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službe zamestnanosti 
a na II. dôchodkový pi-
lier. Zástupcovia nášho 
regiónu upozornili na 
zvyšujúcu sa kriminalitu 
páchanú čoraz mladšími 
deťmi a na mnohé ďalšie 
problémy dotýkajúce sa 
sociálnej sféry a za-
mestnanosti. Už čosko-
ro by sa nimi na základe 
prísľubu P. Siku mali zaoberať pracovníci MPSVaR SR, 
ktorí pricestujú na Spiš.  LucK, foto: autorka

Na radnicu v uplynulom mesiaci zavítal Peter Sika, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby tu rokoval 
o otázkach zamestnanosti a sociálnych vecí.

PRACOVNÉ STRETNUTIE SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM

Pri príležitosti výročia Joinvillu sa uskutočnila spomienko-
vá slávnosť spojená so vzdaním pocty na Cintoríne prisťa-

hovalcov. V súčasnosti má mesto vyše 487 000 obyvate-
ľov. Naša delegácia sa stretla s troma predchádzajúcimi 
primátormi najväčšieho mesta štátu Santa Catarina a aj 
so súčasným guvernérom tohto juhobrazílskeho štátu, 
ktorým je p. Luiz Henrique da Silveira. Celý pobyt sa im 
v maximálnej miere venovali primátor Joinvillu M. A. Te-
baldi a jeho zástupca Rodrigo Bornholdt.
Zástupcovia mesta navštívili centrály spoločností Embra-
co, CRW a Microjuntas, ktoré majú svoje dcérske firmy 
i v našom meste. Nasledovali stretnutia s predstaviteľmi 
Komisie sesterských miest, zastrešujúcej partnerstvo 
medzi Spišskou Novou Vsou a Joinvillom. Nové kontakty 
s brazílskymi podnikateľmi nadviazali na stretnutí s pred-

staviteľmi Komory pre medzinárodné podnikanie v Brazílii 
(CNIB). Zoznámili sa taktiež s prezidentom Mestskej rady 
v Joinville p. Fabiom Dalonsom. Prínosom pre partner-
stvo so Spišskou Novou Vsou by mohlo byť i vyjadrenie 
prezidenta Embraca a súčasne honorárneho konzula SR 
v Santa Catarine p. Ernesta Heinzelmanna, že z brazíl-
skej strany je veľký záujem prehĺbiť spoluprácu so sloven-
ským partnerským mestom v oblastiach ako napr. šport, 
kultúra atď. 
Primátor a prednosta MsÚ využili príležitosť a pozvali 
predstaviteľov Joinvillu na oslavy 740. výročia prvej pí-
somnej zmienky o našom meste, ktoré sa budú konať na 
jeseň.  LucK, foto: www.joinville.sc.gov.br

Naše partnerské mesto Joinville z Brazílie v marci oslavovalo 157. výročie svojho založenia. Oficiálne pozvanie primátora Marca Antonia Te-
baldiho na oslavy prijali primátor PhDr. Ján Volný, prednosta MsÚ Ing. Peter Petko, poslanec MsZ a zároveň zástupca podnikateľskej sféry 
Ing. Pavol Bečarik spolu s Vítom Šefčíkom.

ZO ZAHRANIČNEJ SLUŽOBNEJ CESTY V BRAZÍLII

Primátor Joinvillu M. A. Tebaldi 
víta nášho primátora

Krasové územie Slovenského raja si zachovalo svoje prírodné hodnoty predovšetkým vďaka 
členitosti a neprístupnosti. Výnimočný je povrchovým a podzemným krasom, roklinami s vodo-
pádmi, kaňonmi a jaskyňami, pôvodným zložením drevín, jedinečnej flóry a fauny, biologickou 
inverziou (teplotným zvratom), kedy teplomilné spoločenstvá živočíchov a rastlín sa vyskytu-
jú v najvyšších polohách teplých svahov roklín, a naopak, chladnomilné v nižších polohách 
na dne roklín. Vyskytuje sa tu viac ako 1 200 druhov rastlín, 4 000 druhov bezstavovcov 
a 200 druhov stavovcov. Zaznamenaný bol výskyt až 74 druhov rastlín na jeden meter štvorco-
vý, čo radí Slovenský raj k jedinečným unikátnym územiam Európy.
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Prítomným zástupcom samosprávy a štátnej správy 
predstavili strategickú, t. j. problémovú a návrhovú 
časť PHSR po jednotlivých oblastiach. Výsledkom 
boli konštatovania, že v okrese SNV je potrebné 
riešiť nevyhovujúci až havarijný stav niektorých 
ciest II. a III. triedy; chýbajúce cesty vyššej kva-
lity/úrovne; potrebnú rekonštrukciu miestnych 
komunikácií; vysokú nehodovosť na cestách; 
zhoršujúci sa problém v zásobovaní pitnou vo-
dou; vysoké množstvo produkovaného odpadu; 

nízku úroveň separovaného zberu odpadu; ab-
sentujúce sociálne služby pre seniorov; potrebnú 
modernizáciu zdravotníckych zariadení; pokles 
počtu zahraničných turistov; nepriaznivý demo-
grafický vývoj; v rámci vzdelávania nedostatok 
technických profesií; nedostatočné využívanie 
potenciálu zdrojov obnoviteľných foriem ener-
gie, atď.
Celý 335-stranový materiál si môžete pozrieť na 
www.kosice.regionet.sk v sekcii Činnosti KSK - 

Regionálny rozvoj.
Prezentovaný bol tiež projekt „Košice - Európske 
hlavné mesto kultúry 2013“, na ktorom budú 
môcť participovať aj subjekty zo širšieho regiónu, 
nie iba mesto Košice. Súčasťou stretnutia bolo 
i predkladanie projektov, nápadov a pripomien-
kovanie PHSR zo strany dotknutých miest a obcí. 
PHSR je otvorený dokument, ktorý sa bude každo-
ročne prehodnocovať.

LucK

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na programovacie obdobie 2007 - 2013, resp. jeho strategickú 
časť, prišli 5. marca predstaviť okresu Spišská Nová Ves zástupcovia vyššieho územného celku. 

ZÁSTUPCOVIA KSK PREZENTOVALI PHSR

Znemožnené sledovanie televíznych programov 
hlásili hlavne občania, ktorí majú televízny signál 
distribuovaný cez televízny prevádzač Modrý vrch, 
v menšej miere aj z Kráľovej hole. V mnohých 
prípadoch je príjem televízneho signálu natoľko 
problematický, že sledovanie televíznych progra-
mov je nemysliteľné. Celý rad občanov v tejto 
súvislosti nadobudol presvedčenie, že v ich te-
levíznych prijímačoch nastala porucha, preto sa 
s požiadavkou na opravu obrátili na príslušný ser-
vis. Podľa ďalších zistení MsÚ je však problém 
inde.
O pomoc bolo požiadané prešovské pracovisko 
spoločnosti zabezpečujúcej vysielanie jednotli-
vých televíznych programov na Slovensku. Mera-

nia ukázali, že vysielanie signálu je v poriadku. 
Podľa Krajského pracoviska Telekomunikač-
ného úradu SR v Košiciach podstata problémov 
spočíva v tom, že občania používajú tzv. širo-
kopásmové televízne antény, ktoré okrem 
televízneho signálu „zachytia“ aj ďalšie rádio-
komunikačné, resp. telekomunikačné sig-
nály. V nahlásených prípadoch antény zachytili 
i vysielanie signálu bezdrôtového internetu jed-
nej zo známych telekomun. spoločností na Slo-
vensku, čím nastalo hromadné rušenie signálov 
- tie sa navzájom buď „sčítajú“ a zosilnia alebo 
naopak, vzájomne sa rušia. Výsledkom takejto in-
terferencie je „rozpadnutý“ obraz televíznych pri-
jímačov. Príslušná telekomunikačná spoločnosť 

však vysiela svoj internetový signál v rámci pride-
leného frekvenčného pásma, a teda neporušuje 
žiadne stanovené pravidlá, resp. podmienky pre-
nosu rádiového signálu. Problémom sú už spo-
menuté širokopásmové televízne antény, ktoré 
nevyhovujú dnešným podmienkam povolenej 
hustej prevádzky v éteri (rádio, televízia, mobilné 
telefóny, internet...).  
Košické krajské pracovisko TÚ SR preto vy-
zýva všetkých občanov, ktorí zaznamenali po-
dobné problémy, aby ich NAJPRV nahlásili na 
tel. č. 055/674 90 03! Následne budú hlásenia 
individuálne prešetrené v teréne a navrhnuté po-
trebné opatrenia k odstráneniu vzniknutých prob-
lémov. MsÚ

V poslednom období sa mnoho občanov nášho mesta obrátilo na mestský úrad s tým, že majú vážne problémy s príjmom televíznych signá-
lov. Pracovníci MsÚ na základe požiadavky o riešenie vzniknutého problému pátrali po jeho pôvode. 

RUŠENIE PRÍJMU TELEVÍZNEHO SIGNÁLU

Začiatok činnosti Záchrannej zdravotnej služby 
(ZZS) v meste Sp. Nová Ves sa datuje do obdobia 
zriadenia prvej Stanice rýchlej zdravotnej pomoci 
v marci 1983.
Organizačne bola začlenená pod NsP Sp. Nová Ves. 
Zakladajúcou primárkou stanice sa stala MUDr. Pilla-
rová, kolektív tvorili 2 lekári, 10 sestier a 5 vodičov. 
Stanica poskytovala prednemocničnú starostlivosť 
pre cca 70 000 obyvateľov. V r. 1996 bolo v NsP Sp. 
Nová Ves otvorené odd. anestéziológie a intenzívnej 
medicíny, pod ktoré bola Stanica RZP organizačne 
začlenená. Primárom OAIM bol MUDr. Zelený a ve-

dúcim lekárom SRZP bol poverený MUDr. Dluhoš.
Od 1. 2. 2001 sa mení na Záchrannú zdravotnú službu 
a jej vedúcim lekárom sa stáva MUDr. Sedlačko. 
1. 4. 2005 vzniká v NsP Sp. Nová Ves odd. urgentnej 
medicíny, pod ktorého činnosť spadá aj prevádzkova-
nie Záchrannej zdravotnej služby. Primárkou odd. sa 
stáva MUDr. Krajňáková. V súvislosti s novou legisla-
tívou a podmienkami na prevádzkovanie Záchrannej 
zdravotnej služby dochádza v priebehu rokov 2005 
a 2006 k výberovým konaniam na prevádzkovateľov 
ZZS. NsP Sp. Nová Ves uspela vo výbere  a získala 
licenciu na prevádzkovanie Záchrannej zdravotnej 

služby v bodoch Sp. Nová Ves - juh a Spišská Nová 
Ves - stred. Od 1. 12. 2005 sa primárom odd. urgent-
nej medicíny stáva MUDr. Timko, po ktorého tragic-
kom úmrtí pri výkone povolania je vedením oddelenia 
poverený primár OAIM MUDr. Zelený. Od 1. 9. 2007 
je primárom oddelenia MUDr. Šťastný.
Od r. 1983 až do augusta 2006 ZZS prevádzkovala 
aj Zdravotné operačné stredisko, ktorého úlohou 
bolo preberanie výziev na výjazd. Jeho činnosť bola 
ukončená v súvislosti s delimitáciou týchto pracovísk 
a vytvorením Krajských operačných stredísk.
V súčasnej dobe ZZS prevádzkuje 1 posádku 
Rýchlej lekárskej služby a 1 posádku Rýchlej 
zdravotnej služby (posádka bez lekára), pomo-
cou ktorých poskytuje prednemocničnú starostlivosť 
pre územie mesta Sp. Nová Ves a blízkeho okolia. 
V r. 2007 realizovala celkovo 3 910 výjazdov 
k pacientom, čo predstavuje denný priemer takmer 
11 zásahov. V uplynulom roku taktiež previedla v 53 
prípadoch neodkladnú resuscitáciu pri náhlych zá-
stavách obehu, ktorá bola v 19 prípadoch úspešná.
Kolektív pracovníkov tvoria 8 lekári, 10 záchra-
nári a 10 vodiči - záchranári. Títo sa zúčastňujú aj 
vzdelávacích aktivít spojených s edukáciou laickej 
i odbornej verejnosti v poskytovaní prvej pomoci 
a riešení náhlych porúch zdravia. Tvoria tiež vzdelá-
vaciu bázu pre praktickú výučbu študentov v odbore 
urgentná medicína.

ZZS, MUDr. Boris Šťastný

foto: archív ZZS

25 ROKOV ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ 
SLUŽBY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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Dňa 27. februára ho, spolu s jeho manželkou 
Ľubicou, pri tejto príležitosti prijal primátor Ján 
Volný, aby mu prejavil úctu a uznanie za jeho do-
terajšiu tvorbu, poďakoval za propagáciu mesta 
i za všetko, čím prispel k jeho rozvoju. Zároveň mu 
poblahoželal k vydaniu najnovšej knihy „Spiš - perla 
Slovenska“ a do ďalších rokov poprial veľa tvori-
vého nadšenia, dobrých nápadov, úspešnú tvorbu 
a najmä zdravie. 
Ladislav Jiroušek je autorom a vydavateľom 
15 publikácií, desiatok pohľadníc, skladačiek, bro-
žúr, turistických sprievodcov, máp. Vo svojej fotogra-
fickej tvorbe sa zameral najmä na prírodu, krajinu, 
folklór, kultúrne a historické pamiatky. Zo svojich 
kníh si autor najviac váži „Slovenský raj“ a „Tatran-
ské panorámy“. Tú prvú považuje za svoju srdcovú 
záležitosť i vďaka 15 rokom v dobrovoľnej horskej 
službe, v rámci ktorej má náš národný park precho-
dený nielen po vyznačených trasách. Tú druhú si 

váži iste i pre náročnosť získavania záberov. V tlači 
je už pripravená ďalšia publikácia s názvom „Ge-
mer - Malohont“.

LucK, foto: autorka

Ak ako pacient, resp. jeho doprovod, parkujete na 
zrekonštruovanom parkovisku pred Detskou polikli-
nikou na Námestí SNP v Spišskej Novej Vsi, máte tu 
možnosť využiť zľavu z poplatku za parkovanie. 
Nezaplatíte tak za hodinu na parkovisku 20,- Sk, ale 
len 5,- Sk. Stačí, ak Vám na parkovací lístok dá lekár 
z detskej polikliniky, ku ktorému idete na vyšetrenie/
ošetrenie/kontrolu, pečiatku a takto potvrdeným par-
kovacím lístkom sa preukážete pri odchode z par-
koviska. 
• Bežný poplatok za parkovanie pred detskou po-

liklinikou: 20,- Sk/hod.
• S potvrdeným parkovacím lístkom - s pečiat-

kou od lekára: 5,- Sk/hod.
Bližšie informácie o parkovaní v meste nájdete na 
www.spisskanovaves.eu, v sekcii Občan - Doprava 
- Parkovanie.  LucK

Vynikajúci východoslovenský umelecký fotograf Ladislav Jiroušek oslávil 65. narodeniny.

FOTOGRAF LADISLAV JIROUŠEK 
OSLÁVIL ŽIVOTNÉ JUBILEUM

PACIENTI PARKUJÚ 
PRED DETSKOU 
POLIKLINIKOU 
LACNEJŠIE

Spoločnosť Embraco Slovakia, s. r. o., naplno 
podporuje koncept dobrovoľníctva medzi svojimi 
zamestnancami. Uvedomuje si svoju zodpoved-

nosť voči regiónu, v ktorom pôsobí, a preto sa 
rozhodla naplno ho rozvíjať. 
Pomoc tímu dobrovoľníkov po tradičnej vianoč-
nej zbierke pre detské odd. NsP v SNV pokra-
čovala zmontovaním nábytku v Materskej škole 
na Gorazdovej ul. Dobrovoľníčky z Embraca tiež 
sprevádzali deti vo veku 3 - 6 rokov z Detského 
domova Biele vody na bábkovo-činoherné pred-
stavenie Budulínko. Mladí diváci veľmi čulo rea-
govali na celé predstavenie, po ktorom ich čakala 
sladká odmena v podobe návštevy cukrárne. 
„Rozhodli sme sa pre túto formu spolupráce 
hlavne kvôli myšlienke, že deti z detských do-
movov sa potrebujú viac integrovať do normál-

neho života, nielen prijímať vecné dary, hoci 
i to je súčasťou našej spolupráce,“ uviedli v tejto 
súvislosti členovia Tímu dobrovoľníkov a dodali: 
„Ďalšou plánovanou aktivitou je vymaľovanie 
priestorov ďalších MŠ v meste, a to už v apríli 
tohto roku.“
Stále existujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Po-
máhať im je našou výsadou, nie povinnosťou. 
Budeme radi, ak sa tento koncept rozšíri ďalej 
a nielen medzi pracovníkmi našej spoločnosti. Zú-
častneným dobrovoľníkom patrí poďakovanie za 
ich obetavú prácu. 

Katarína Držíková

C&SR, Embraco Slovakia

Zamestnanci spoločnosti Embraco Slovakia, s. r. o.,  sa rozhodli nezištne pomáhať organizáciám, ktoré to potrebujú.

DOBROVOĽNÍCI Z EMBRACA POMÁHAJÚ KOMUNITE

Hovoriť o minulosti, vyvarovať sa chýb, ktorých sa ľud-
stvo dopustilo, poučiť sa z nich - bolo náplňou prvého 
medzinárodného kongresu mládeže, ktorý sa konal 
za účasti 118 mladých ľudí zo 62 krajín sveta koncom 
januára v YAD VASHEM - medzinárodnom vzdeláva-
com centre pre štúdia holokaustu v Jeruzaleme pod 
patronátom UNESCO. Slovensko na tomto kongrese 
pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu za-
stupovala Zuzana Jungerová z Gymnázia na Školskej 
ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa so svojimi spolu-
žiakmi aktívne podieľala na projekte „Stratení suse-
dia - Pocta detským obetiam holokaustu“. Otváracia 
ceremónia za účasti ministerky školstva štátu Izrael 
Yuli Tamir a pestrý program prednášok a diskusií bol 
obohatený stretnutím s izraelským prezidentom Shi-
monom Peresom a ďalšími čelnými izraelskými pred-
staviteľmi. Kongres vyvrcholil pietnou spomienkou 
a prijatím Medzinárodnej deklarácie mládeže. 
Vo februári YAD VASHEM navštívila v skupine 18 slo-
venských učiteľov SŠ aj PhDr. Ružena Kormošová. 
Je druhou profesorkou z nášho mesta a gymnázia po 
PaedDr. Ľudmile Turcovskej, ktorej bolo umožnené 

vzdelávať sa v tejto celosvetovej inštitúcii. Účastní-
kov seminára privítal veľvyslanec SR v Izraeli Milan 
Dubček a predseda výboru Asociácie česko-sloven-
ských Židov v Izraeli Nathan Steiner. Pripravené boli 
prednášky s vysokoškolskými profesormi, stretnutia 
s lektormi centra, stredoškolskými učiteľmi, zaujíma-
vými osobnosťami kultúry a spoločenského života, 

novinármi, s ľuďmi, ktorí prežili hrôzy holokaustu, ale 
aj návšteva historických pamiatok a svätých miest. 
Seminár zorganizovalo Dokumentačné stredisko ho-
lokaustu v Bratislave v spolupráci s MŠ SR, Izrael-
ským veľvyslanectvom v SR a YAD VASHEM v rámci 
ICHEIC (Programu pre vzdelávanie o holokauste 
v Európe). 

MEDZINÁRODNÝ KONGRES MLÁDEŽE 
A SEMINÁR V YAD VASHEM

Na besede s architektom 
Jurajom a historičkou Gilou 
Fatranovcami, slovenskými 

rodákmi žijúcimi v Izraeli
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Blíži sa obdobie, počas ktorého nám za posledné 
roky čoraz viac znepríjemňujú život požiare v prí-
rodnom prostredí. Jedná sa hlavne o lesné 
požiare, ktoré každoročne spôsobujú značné ma-
teriálne, ale i nezanedbateľné ekologické škody. 
Podľa štatistík požiarovosti je evidentne zvýšený 
počet požiarov v lesoch, najmä v suchom jarnom, 
ale aj letnom období. Najčastejšou príčinou les-
ných požiarov je človek, jeho hospodárska a iná 
činnosť.
Väčšina požiarov vzniká z neopatrnosti alebo pod-

cenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní 
otvoreného ohňa ako je: vypaľovanie suchej trávy 
a porastov, táborenie, zakladanie ohňa v lese, pá-
lenie haluziny, fajčenie a deti bez dozoru.
Preto je zakázané vypaľovať porasty bylín, krí-
kov, stromov a zakladať oheň v priestoroch 
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi.

OR HaZZ

mjr. Bc. Ľudmila Vozárová

6. februára 2008 sa žiaci 9. ročníka základných 
škôl zúčastnili celoslovenského testovania vedo-
mostí z matematiky a vyučovacieho jazyka. V Spiš-
skej Novej Vsi sa do testovania zapojilo všetkých 
8 základných škôl a v riadnom termíne sa ho zúčast-
nili všetci žiaci, spolu 519 deviatakov.
Výsledky testovania sú najslabšie, aké sa žia-
kom na Slovensku podarilo od začiatku testovania 
(v školskom roku 2002/2003) vôbec dosiahnuť. 
Úspešnosť pod hranicou 60 % určite poslúži na za-
myslenie.
V porovnaní s celoslovenským priemerom dosiahli 
žiaci našich škôl lepšie výsledky z obidvoch testo-
vaných predmetov.
Test z matematiky zvládli novoveskí žiaci s prie-
mernou úspešnosťou 61,5 %. Priemer získaných 
bodov bol 12,31. Celoslovenská priemerná úspeš-
nosť bola 56,3 %, priemer počtu bodov 11,26. Zo 
základných škôl nášho mesta dosiahli najlepšie vý-
sledky:
1. ZŠ, Levočská ulica 11 - úspešnosť 71,9 %,
2. ZŠ, Nad Medzou 1 - úspešnosť 64,5 %,
3. ZŠ, Ul. Ing. Kožucha 11 - úspešnosť 63,7 %.

Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci 
nášho mesta úspešnosť 58,8 %, priemer získaných 
bodov bol 11,76. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 
58,1 % a priemerný počet bodov 11,62. Najlepšie 
výsledky v meste:
1. ZŠ, Levočská ulica 11 - úspešnosť 64,2 %,
2. ZŠ, Ul. Ing. Kožucha 11 - úspešnosť 62,3 %,
3. ZŠ, Nad Medzou 1 - úspešnosť 61,9 %.
100 % úspešnosť (plný počet bodov) dosiahlo z ma-
tematiky 5 žiakov a zo slovenského jazyka a litera-
túry 2 žiaci.
Matematika: Ivan Bryndza zo ZŠ, Nad Medzou 1, 
Augustín Hajdu zo ZŠ, Levočská ulica 11, Ján Ja-
roš zo ZŠ, Nejedlého ulica 2, Erik Dzurňák zo ZŠ, 
Ul. Ing. Kožucha 11, Ivana Krajčiová zo ZŠ, Hut-
nícka ulica 16;
Slovenský jazyk a literatúra: Eva Midlíková zo ZŠ, 
Nad Medzou 1, Margaréta Marcinčinová zo ZŠ, 
sv. Cyrila a Metoda.
Výsledky testovania slúžia ako jedno z kritérií prijatia 
žiakov na stredné školy.

Školský úrad a oddelenie 

školstva, mládeže a športu 

CHRÁŇME LESY PRED POŽIARMI!

VÝSLEDKY TESTOVANIE 9 - 2008
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V noci na 1. 3. 2008 bola PZ v SNV nahlásená hromad-
ná bitka svadobných hostí v objekte motorestu Starý 
Mlyn. Na miesto boli privolané hliadky polície z okresov 
SNV a Poprad, zasahovalo 17 policajtov s dvoma služob-
nými psami. Svadobní hostia boli rozdelení do jednotli-
vých rodín, boli privolané autobusy, policajná akcia bola 
ukončená o 01.45 hod. rozpustením svadby.

Policajný zbor vyšetruje zločin všeobecného ohrozenia 
z 3. 3. 2008. Požiarom došlo k smrteľnému popále-
niu prevádzkovateľa pohostinstva „Na rožku“ na Letnej 
ul. Celý spisový materiál bol vyšetrovateľom z dôvodu 
smrteľného zranenia a ďalších následkov odstúpený 
Krajskému úradu justičnej a kriminálnej polície v Ko-
šiciach.  

Policajti Obvodného oddelenia PZ v SNV objasnili dve 
krádeže vlámaním do historickej budovy Kúrie v obci 
Betlanovce zo začiatku marca 2008 majiteľa - občana 
Veľkej Británie. 

Dňa 6. 3. 2008 v skorých ranných hodinách došlo 
v SNV na Tkáčskej ul. z doposiaľ nezistených príčin 
k požiaru 4 parkujúcich vozidiel so spôsobenou škodou 
cca 400 000,- Sk. Udalosť je vyšetrovaná ako zločin po-
škodzovania cudzej veci. Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody do 8 rokov. Policajný zbor v tejto súvislosti žiada 
občanov o pomoc pri zisťovaní svedkov tejto udalosti aj 
anonymne na čísle 158. 

Policajný zbor v SNV upozorňuje občanov na zvýšenú 
opatrnosť počas nákupov v rôznych prevádzkach v mes-
te. V poslednom období dochádza k využívaniu nepo-
zornosti nakupujúcich, ktorým sú kradnuté peňaženky, 
kabelky, tašky. Podobná situácia môže nastať pri chvíľ-
kovom opustení vozidiel pri nakladaní a vykladaní tova-
rov. Dňa 13. 3. 2008 boli takto poškodení 3 obyvatelia 
mesta.

Z činnosti MsP v SNV

MsP sa zamerala na priestupky proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky a zistila, že viacerí chodci 
nerešpektovali svetelné zariadenie a na červené svetlo 
vstúpili do križovatky, čím nielen obmedzili ostatných 
účastníkov cestnej premávky, ale aj priamo ohrozili seba 
na živote.

25. 2. 2008 našiel občan Cyril M. zo SNV na Komen-
ského ul. občiansky preukaz, ktorý vzorne odovzdal 
hliadke MsP. Tá následne o náleze upovedomila jeho 
majiteľku. O dva dni neskôr našiel na ulici Stojan Anton 
K. zo SNV mobilný telefón Nokia, ktorý tiež putoval do 
rúk strážcov zákona a následne k majiteľovi. Do tretice 
sa vďaka Martinovi T. na útvare MsP objavila i hnedá 
kožená taška s osobnými dokladmi, čomu sa potešil jej 
majiteľ z Popradu.

Mestskí policajti sa zamerali aj na dodržiavanie Zákona 
č. 377/04 Z. z. o ochrane nefajčiarov, pričom zistili 
viaceré priestupky, ktorých sa dopustili občania tým, že 
porušili zákaz fajčenia na zastávkach a krytých nástupiš-
tiach vnútroštátnej osobnej dopravy.

MsP riešila na Zimnej aj Letnej ulici priestupky proti 
verejnému poriadku, ktorých sa dopustilo viacero pre-
vádzok nedovoleným záberom verejného priestranstva 
reklamnými panelmi, na ktoré nemali od MsÚ vydané 
povolenie a zaplatené príslušné poplatky.

Dňa 27. 2. 2008 hliadka MsP na základe anonymného 
telefonátu zistila, že v záhradkárskej osade na sídlisku 
Mier sa nachádza uhynutý pes. Privolaný veterinár a pra-
covník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
konštatovali, že jeho majiteľ M. W. zo SNV ho nedo-
statočne kŕmil a opatroval, čo pravdepodobne viedlo 
k smutnému koncu. Pes dokonca nebol dlhodobo očko-
vaný, ani evidovaný na MsÚ. Vec postúpená RVaPS na 
ďalšie šetrenie s podozrením na týranie psa.

MsP riešila priestupky, ktorých sa dopustili občania par-
kovaním vozidla na verejnej zeleni na sídliskách Mier, 
Západ a Tarča.

Hliadka MsP na základe oznámenia svedka 28. 2. 2008 
zistila, že za bytovkou Panoráma sa neznámy páchateľ 
dopustil sexuálneho násilia na 12-roč. dievčati. Vec po-
stúpená OR PZ SR k ďalšej realizácii.

CEZ ZÁHRADKÁRSKU OSADU BRUSNÍK 
BUDE PRECHÁDZAŤ ŽELEZNIČNÁ TRAŤ
Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku ako príslušný sta-
vebný úrad, vydalo dňa 14. 11. 2007 pod č. 20/2306/2007-Fe územné rozhodnutie, ktorým bola 
umiestnená stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad - Tatry 
(mimo) - Krompachy.
Predmetná stavba sa v zmysle § 108 ods. 2 písm. a) l) stavebného zákona v nadväznosti na ustanove-
nie § 2 ods. 8 a § 6 ods. 4 zákona č. 164/1996 o dráhach v znení neskorších predpisov považuje za 
verejnoprospešnú stavbu.
Upozorňujeme občanov, že Záhradkárska osada Brusník je územím, cez ktoré bude v budúcnosti  
viesť železničná trať Košice - Žilina a v časti osady dôjde k vysporiadaniu vlastníckych práv 
k pozemkom v prospech stavebníka - Železníc Slovenskej republiky.  
Cez územie mesta Spišská Nová Ves po mimoúrovňovom križovaní cesty III. triedy (Spišská Nová Ves - 
Markušovce) bude trať vedená približne v oblasti terajšej jednokoľajnej trate na Levoču. Tesne pred vstu-
pom do stanice ŽST Spišská Nová Ves trať bude prechádzať cez záhradkársku osadu Brusník a potok 
Brusník, ktorý je potrebné preložiť. Po vjazde do stanice Spišská Nová Ves sa trať dostane na dlhšom 
úseku do koridoru existujúcej železnice, stanica zostáva v pôvodnej polohe.

Ing. Ivana Fejedelemová, MsÚ, vedúca referátu stavebného poriadku

OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom bývajúcim v rodinných domoch, že vývoz separovaných zložiek z komunálneho od-
padu (papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly) v zmysle zvozového kalendára začína v mestských častiach 
Ferčekovce a Novoveská Huta o 7.00 hod. a v ostatných častiach mesta o 8.00 hod.
Ďalej informujeme, že v tomto roku pozastavujeme vývoz bioodpadu v lokalitách Kozí vrch a Ferčekovce. 
Posledný odvoz sa uskutoční 25. 4. 2008 s  následným zberom kontajnerov, ktorých majiteľom je 
f. Brantner Nova, s. r. o. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu, že táto surovina bola značne znečistená iným 
odpadom a stále sa zvyšujúcich nákladov na zneškodnenie tohto odpadu. Občania môžu i naďalej bioodpad 
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici. MsÚ, odd. komunálneho servisu
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Americká obchodná komora v SR privítala Vincenta 
Obsitnika, nového veľvyslanca USA na Slovensku. 
Stretnutia 21. 2. v Košiciach sa zúčastnil prednosta MsÚ 
Peter Petko, ktorý pri tejto príležitosti veľvyslanca pozval 
do SNV.  

22. 2. vypukol požiar na Čingove, pri ktorom zača-
lo horieť podkrovie chaty, v ktorej sa len tesne predtým 
ubytovali návštevníci. Hasiči dostali oheň pod kontrolu po 
6,5 hodinách. Predbežná škoda bola vyčíslená na 2,9 mil. 
korún. V plameňoch sa v ten istý deň ocitol i autoservis 
na Iliašovskej ceste, kde vznikla 2,7-miliónová škoda.

Základné školy v našom meste začali v tomto roku 
používať tzv. kultúrne poukazy, ktoré vydáva MŠ SR 
s cieľom podporovať voľnočasové aktivity a kultúrne vy-
žitie detí.

Primátor vyzval riaditeľa domova dôchodcov A. Satmára, 
aby odstúpil z funkcie po ním zapríčinenej dopravnej ne-
hode zo dňa 9. 2. 2008. 26. 2. mu riaditeľ DD doručil 
žiadosť o uvoľnenie z funkcie, ktorej primátor vyho-
vel a následne návrh na jeho odvolanie stiahol z rokova-
nia MsZ ako bezpredmetný. Poverená funkciou riaditeľa 
DD je Ing. Mária Bartošová.

Vyvrcholením projektu „Farebná paleta“ v Galérii 
umelcov Spiša bola výstava portrétov, na ktorých deti 
zo základných škôl v našom meste šikovne zobrazili zná-
me i menej známe osobnosti z rôznych oblastí. 

V súvislosti s rekonštrukciou Domu služieb sa 27. 2. stretli 
na radnici všetky zainteresované strany a rokovali o rieše-
ní dopravnej situácie v dotknutom území.

Špecializovaný kurz „Založenie vlastnej firmy“, ktorý 
prebiehal v Business Inovation Centre od 24. 1. do 27. 2. 
ukončilo úspešne 12 nových absolventov - potencio-
nálnych podnikateľov.

Už druhú besedu o histórii nášho mesta pri príleži-
tosti 740. výročia prvej písomnej zmienky zorganizoval 
28. 2. Miestny odbor Matice slovenskej. Pozvanie ten-
tokrát prijali historici Doc. PhDr. Ivan Chalupecký a Mgr. 
Peter Zmátlo, PhD. Nasledovali tak PhDr. Jozefa Kuruca 
a Mgr. Ninu Palkovú, ktorí o histórii nášho mesta disku-
tovali v januári.

V prvý marcový víkend našli na Gaštanovej ulici mŕt-
veho muža, ktorým bol 44-ročný bezdomovec. Príčinou 
smrti bolo pravdepodobne podchladenie.

Slávnostné prijímanie do cechu baníckeho absol-
vovali tretiaci SPŠ baníckej. Inšpiráciu na cechovácii 
tento rok výnimočne čerpali aj učitelia z partnerskej školy 
v Havlíčkovom Brode. 

Súťažné družstvo zo ZUŠ v SNV v zložení Dominika Kala-
futová, Katarína Kováčová a Matej Šmida pod vedením 
Mgr. S. Dvorského získalo 2. miesto na krajskej súťaži 
z hudobnej náuky pod názvom „Hnúšťanský akord“.

Galéria umelcov Spiša v SNV uviedla 28. 2. výstavu slo-
venského akademického maliara a ilustrátora Emila 
Makovického ako súčasť osláv jeho storočnice. 

V Spišskom divadle došlo k personálnym zmenám, 
odišiel umelecký šéf Miroslav Košický, zvýšil sa počet di-
vadelných hercov na deväť.

Pomocou služobného psa Astora sa podarilo hliadke 
MsP zadržať unikajúceho 15-ročného Filipa F. zo SNV, 
ktorý ukradol Erikovi Š. zo SNV doklady a finančnú ho-
tovosť.

8. 3. 2008 hliadka MsP zistila, že na sídlisku Západ 
vyhodil z bytového domu občan okno, ktoré následne 
dopadlo na striešku kaderníctva a zničilo ju.

V rámci prevenčnej činnosti sa uskutočnila beseda na 
tému „Ako sa chrániť pred násilím, ako postupovať 
v prípade, ak bolo spáchané násilie na deťoch či už 
zo strany dospelých alebo rovesníkov“. Seniorom 
boli určené besedy „Ako sa nestať obeťou podvodu 
alebo násilia páchaného na senioroch“ a „Preven-
cia v doprave“. S cieľom zvýšiť právne vedomie mlá-
deže bola pripravená prednáška „Prevencia trestnej 
činnosti mládeže“. V apríli prebehne prednáška „Ob-
chodovanie s ľuďmi“ a projekt „Som veľký, a predsa 
nie som dospelý“.

Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že 
tohtoročné jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požia-
daviek príslušných mestských výborov bude v týchto termínoch:

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Sp. Nová Ves pozýva všetkých dôchodcov

9. 4. 2008 (streda) 
na XI. ročník výstupu na Dreveník. Odchod autobusom z nástupišťa SAD o 8.00 hod.

14. 4. 2008 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov, Levočská 1 na stretnutie venované téme 

„EURO - praktické rady“. Radiť vám budú eurošpecialisti z VÚB banky. 

23. 4. 2008 (streda)
na prechádzku k Tisícročnej kaplnke spojenú s opekaním prinesených údenín. 

Odchod autobusom SAD o 9.00 hod. smer Levoča.

MsV č. 1, Novoveská Huta

1.  pred RD p. Mišendu (č. d. 227) 7. 4.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 8. 4. - 9. 4.
3.  bytovka býv. VKaŠ 7. 4.
4.  pri pionierskom tábore 8. 4. - 9. 4.
5.  pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej 
 (č. d. 190 a 191)   8. 4. - 9. 4.
6.  pred RD p. Vikartovskej 
 a p. Dziaka (č. d. 163)   7. 4.
7.  pri Požiarnej zbrojnici 8. 4. - 9. 4.
8.  Kozákova vila 7. 4.
     
MsV č. 2, sídl. Gen. Svobodu

1.  Gaštanová ul. - býv. Overall 22. 4. - 23. 4.
2.  Lipová ul. 21. 4.
3.  Kamenný obrázok  21. 4.
4.  Agátová ul. 22. 4. - 23. 4.

MsV č. 3, Ferčekovce

1.  Muráňska ul. 2 14. 4.
2.  Muráňska ul. 26 15. 4. - 16. 4.
3. križovatka Muráňskej 
 a Trenčianskej ul.  15. 4.
4. Muráňska ul. 60 16. 4.
5. Nitrianska ul. 14. 4.
6.  Laborecká ul. 16. 4.
7.  Trnavská ul.  14. 4.
8.  Dunajská ul. 15. 4.

MsV č. 4, sídl. Mier

1. Komenského ul. 24. 4. - 25. 4.
2.  Ul. Z. Nejedlého 24. 4. - 25. 4.
3.  Štúrovo nábrežie - parkovisko 
 pri OD Prima   26. 4. - 27. 4.
4.  Jilemnického ul. - garáže 
 pri Fľúdri  26. 4. - 27. 4.

MsV č. 5, sídl. Západ 

1. Hutnícka ul. - pri ZŠ 17. 4. - 18. 4.
2.  Strojnícka ul. 17. 4. - 18. 4.

MsV č. 6, staré mesto - juh

1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane 31. 3.
2.  Kozí vrch 31. 3. - 1. 4.
3.  Ul. E. M. Šoltésovej 31. 3.
4.  Hurbanova ul. - pri kotolni 31. 3. - 1. 4. 
5.  pred Zimným štadiónom 
 - hotel Šport 2. 4.
6.  Tehelná ul. 1. 4. - 2. 4. 
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 1. 4.
8.  Medza - pred obytným 
 domom Panoráma 2. 4.
9.  Letecká ul. 1. 4.
10. Gorkého ul. 2. 4.

MsV č. 7, staré mesto - východ

1.  sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa 28. 4.
2.  križovatka ulíc Hanulova 
 a Škultétyho 29. 4. - 30. 4.
3.  Pod Tepličkou 29. 4. - 30. 4.
4.  Drevárska ul. - garáže 
 Nového domova 30. 4.
5.  Zábojského ul. 28. 4. - 29. 4.
6.  Zvonárska ul. 29. 4. - 30. 4.
7.  MPC Cessi, starý vchod 28. 4.

MsV č. 8, staré mesto - sever

1.  Vajanského ul. 10. 4.
2.  Park SNP pri MŠ 11. 4.
3.  pri Discoklube Kotolňa 10. 4.
4.  Ul. J. C. Hronského 10. 4. - 11. 4.
5.  sídl. Východ, Slovenská 44, 
 pri kotolni 12. 4. - 13. 4.
6.  Koceľova ul. 12. 4. - 13. 4.
7.  pri garážach za Židovským 
 cintorínom  11. 4.

MsV č. 9, Telep

1.  Bernolákova ul. 3. 4. - 4. 4.
2.  Kuzmányho ul. 3. 4. - 4. 4.
3.  Hollého ul. 3. 4. - 4. 4.
4.  Filinského bytovka 5. 4. - 6. 4.
5.  Jánskeho ul. 5. 4. - 6. 4.
6.  Harichovský chodník 5. 4. - 6. 4.

Touto cestou chceme vyzvať občanov, aby ne-
potrebný veľkoobjemový odpad umiestňovali 
do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy 
a nebezpečného odpadu (akumulátory, „vy-
jazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory...) 
V lokalite, kde sa takýto druh odpadu bude 
nachádzať v kontajneri, resp. dôjde k preťa-
ženiu  kontajnera, prehodnotíme opätovné 
umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 
v danej lokalite a pôvodcovi odpadu môže 
byť uložená sankcia do výšky 5 000 Sk. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vzni-
kajúci pri udržiavacích prácach a nebezpečný 
odpad sú občania v zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta č. 5/2006 o nakladaní 
s komunálnym a drobným stavebným odpadom  
povinní  odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej 
ulici (UT - PI: od 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; 
SO: 7.00 - 13.00). Odpad bude prevzatý bezplat-
ne po predložení občianskeho preukazu.

MsÚ, oddelenie 

komunálneho servisu
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Poslanci 28. 2. 2008 sa zaoberali 20-bodovým 
programom. Ten odštartovala správa o kontrolnej 
činnosti a výsledku kontrol, za celý uplynulý rok. 
Profil poskytovateľov sociálnych služieb 
v meste priniesol prehľad všetkých kapacít, fi-
nancovania, sociálnych služieb a cieľových skupín 
v SNV. Poslanci požiadali o dopracovanie nového 
koncepčného materiálu do konca júna 2008, ktorý 
stanoví aj základné priority a stratégiu v tejto oblasti 
na najbližšie roky. 
Predložená správa o zahraničných služobných 
cestách v r. 2007 konštatovala, že väčšina ciest 
smerovala na výstavy cestovného ruchu za účelom 
propagácie nášho mesta.
Na rokovací stôl sa dostal aj plán zavedenia eura, 
v rámci ktorého Mesto SNV pristúpilo k Etickému kó-
dexu pri zavedení eura v SR, čím sa zaviazalo, že ne-
zneužije zavádzanie novej meny na neodôvodnené 
zvyšovanie miestnych daní a poplatkov.
Predmetom rokovania boli tiež poriadok odmeňo-
vania zamestnancov Mesta SNV, aktualizácia 
zriaďovacej listiny ZOO, vysporiadanie vlastníc-
tva nehnuteľností. Za nového predsedu komi-
sie pre výstavbu a dopravu bol zvolený poslanec 
PaedDr. Milan Varga.
Schválený návrh plánu investícií v mestskej ve-
rejnej doprave na obdobie 2008 - 2017, ktorý 
predložila akciová spol. Eurobus, Košice, prinesie 
obnovu vozového parku zakúpením 10 nových au-
tobusov a modernizáciou 2 starších. MsZ zároveň 
schválilo výšku maximálnej ceny cestovného a pre-
pravnú tarifu. Či sa však cestovné v MVD bude v praxi 
naozaj zvyšovať, ukážu až ďalšie rokovania s doprav-
nou spoločnosťou. 
Zasadnutie MsZ sa nieslo predovšetkým v du-
chu projektov. Schválená bola žiadosť o dotáciu 

z MVaRR SR z Region. operač. programu na pod-
poru rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu 
pre investičnú akciu HorSKIpark. Mgr. P. Dluhoš 
(BIC) oboznámil členov MsZ, že sa pripravuje prvý 
výrub stromov v miestach určených pre budúce zjaz-
dovky. Náklady na vybudovanie cestnej a technickej 
infraštruktúry pre lyžiarske stredisko v Novoveskej 
Hute predstavujú 180 mil. Sk. Z eurofondov by v prí-
pade úspechu malo prísť 171, zvyšných 9 miliónov 
(5 %) kofinancuje mesto. Za tieto financie sa postaví 
spolu 38 stavebných objektov. 
Ďalšia žiadosť o dotáciu bola zameraná na rozvoj 
bývania, kde mesto plánuje výstavbu 14 byt. jedno-
tiek + ďalších 16 b. j. nižšieho štandardu vo Vilčurni, 
obnovu byt. domov na Fabiniho a Levočskej ulici. 
Tieto aktivity si vyžiadajú vyše 37 mil. Sk, predpo-
kladaná výška dotácie z MVaRR SR je 17,62 mil. 
korún. 
7 základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta predložilo žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) na ich projekty z Operač. 
programu Zamestnanosť a soc. inklúzia. MsZ súhla-
silo s 5 % kofinancovaním. 
Zelenú dostala i žiadosť o NFP na realizáciu a ko-
financovanie projektu terénnej sociálnej práce, 
kde celkové náklady sú 4,494 mil. Sk. Tento projekt 
zahŕňa okrem práce s marginalizovanými skupinami 
obyvateľstva v rómskych komunitách aj skupinu se-
niorov.
MsZ odobrilo i projekty v rámci spolupráce s ma-
ďarskou župou BAZ, o ktorých sme písali v marci.
Februárové zasadnutie MsZ ukončili interpelácie 
a otázky poslancov k využitiu areálu bývalých ka-
sární, spaľovaniu drevnej štiepky, financovaniu do-
mova dôchodcov a pod.
 LucK

Sériu zasadnutí MsZ v novom roku odštartovalo februárové, v poradí už desiate.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
SA ZAMERALO NA PROJEKTY

Vážení spoluobčania,
v súlade so Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý určil 
povinnosť obciam vo veciach zvereného výkonu štátnej správy a VZN č. 4/2005 - Požiarneho poriadku 
mesta Spišská Nová Ves, je úlohou mesta vykonávať preventívne protipožiarne kontroly.
V roku 2008 sa od apríla budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly:
a) v rodinných a obytných domoch (okrem bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve alebo uží-

vaní fyzických osôb (na povalách, v suterénnych a pivničných priestroch, hospodárskych 
budovách, garážach, dielňach a pod.) na uliciach: Stará cesta, J. Fándlyho, Šestnástka, 
Za Šestnástkou, V. Nezvala, T. Vansovej, J. Čajaka, A. Mickiewicza, J. Bottu, Slobody, Kukučínova, 
E. M. Šoltésovej, M. Gorkého, Stojan, Obrancov mieru, Kalinčiaka, J. Wolkera, S. Chalupku, 
Letecká, J. Kostru, Malá;

b) v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, sídliacich na sídliskách Mier, 
Tarča, Za Hornádom a na uliciach: Tepličská cesta, Podskala, Sadová, Šestnástka smerom ku 
Koziemu vrchu, Kozí vrch, Novoveská Huta. 

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany mesta, ktorí 
sa na požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa v súlade s § 42 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiar-
nej prevencii v znení neskorších predpisov preveruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstu-
povať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, 
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez 
zbytočného odkladu.
Prosíme občanov a príslušných zamestnancov právnických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, aby aj 
vo vlastnom záujme umožnili vstup a výkon týchto protipožiarnych kontrol. Tieto pomôžu zistiť a odhaliť 
požiarne nedostatky a tak predchádzať vzniku požiarov a škôd na zdraví, živote i majetku.

Peter Klein, MsÚ, referát požiarnej ochrany

Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre Vaše listy, resp. 

otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od 

kompetentných. Prosíme Vás, aby ste sa na všetky listy podpisovali, 

odpovede tak budete môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Chcela by som vedieť, kde na sídlisku Západ sú vyhra-
dené priestory na venčenie psov, lebo ako vidím, sú ven-
čené všade, aj okolo pieskovísk a ihrísk. Ešte sa chcem 
opýtať, či je možné za blokom z vlastnej iniciatívy a na 
vlastné náklady umiestniť staré pneumatiky na prelieza-
nie pre deti a vymaľovať ich, prípadne nejaké drevené 
pníky...“

Iveta Kačurová, e-mail, 5. 3. 2008

Na sídlisku Západ sú vyhradené priestory pre venče-
nie psov za bytovými domami na uliciach Kamenár-
ska, Strojnícka a Kováčska. Tam sú umiestnené aj koše 
na psie exkrementy. Ak sa venčenie vykonáva v iných 
priestoroch, je potrebné túto skutočnosť oznámiť MsP, 
ktorá môže takéto porušenie riešiť v blokovom konaní.
Vlastné aktivity občanov vo veci umiestnenia prvkov drobnej 
architektúry sú vítané. Konkrétne prvky však musia vyhovo-
vať bezpečnostným normám STN EN 1176 a STN EN 1177 
a súvisiacim predpisom, ktoré platia v SR. Takáto aktivita 
musí byť odobrená príslušným mestským výborom a koordi-
novaná s príslušnými oddeleniami MsÚ.  

Ing. Marián Kalafut, OKS, MsÚ

„Vážený p. primátor! V prvom rade Vás chcem pochváliť 
za zmeny, kt. sa uskutočnili počas Vášho pôsobenia na 
poste primátora SNV. Mám však jednu výhradu. Bývam 
na ulici Šestnástka a denne prechádzam okolo zimného 
štadióna. Neviem, či ste sa niekedy prešli pešo popri Hor-
náde, keď sa topí sneh alebo prší!!! Vzhľadom na to, že 
ste povolili prevádzkovanie zariadenia ICE CLUB, je to 
tam „krásne rozjazdené“ autami. ...Verím, že by sa to dalo 
nejako vyriešiť, skúste s touto nepríjemnou situáciou, kt. 
strpčuje život všetkým obyvateľom žijúcim v tejto lokalite, 
urobiť nápravu...“

Daniela Rošková, e-mail, 25. 2. 2008

PRIMÁTOR: Ako iste viete, Mesto SNV pripravuje výstavbu 
Baníckeho námestia v SNV. Predmetom tejto stavby je 
i výstavba premostenia od OD COOP Terno a príslušných 
spevnených plôch. Predpokladaný termín začiatku prác je 
už v roku 2008 s ukončením v nasledovnom roku. Súčasťou 
spomínanej stavby bude i výstavba pešej a cyklistickej komu-
nikácie okolo rieky Hornád. Radi by sme Vašej požiadavke 
vyhoveli v najkratšom čase, ale Mesto SNV hľadá formy čo 
najefektívnejšieho využitia externých zdrojov. I v tomto prí-
pade ide o získanie prostriedkov z fondu INTERREG II B.

„Chcem sa opýtať, či sa vôbec bude stavať MADARAS, 
lebo začiatok výstavby už ohlasovali v minulom roku v sep-
tembri a zatiaľ sa tam nič nedeje.“

„Sporky“, e-mail, 25. 2. 2008

PRIMÁTOR: Projekt Madaras je súkromnou investíciou 
firmy IMBIZ GROUP so sídlom v Spišskej Novej Vsi. V prí-
pade, že ho bude realizovať, mesto projekt podporí. 

„Kto spravuje basketbalové ihrisko oproti „hotelovej 
škole“? Nemohli by sa tam osadiť koše? Lebo je to tam 
inak zbytočné.“

„Sporky“, e-mail, 3. 3. 2008

PRIMÁTOR: Spomínané basketbalové ihrisko je v správe 
Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu 
v Spišskej Novej Vsi. 

„Zdravím Vás Novovešťania, Vaša nová webstránka 
je vynikajúca a informatívna. Potešilo ma, že mám 
možnosť sa oboznámiť s tým, čo sa deje v Spiš-
skej Novej Vsi, okolí, atď. Želám Vám mnoho zdravia 
a úspechov.“

Júlia Latková z Orlanda, Florida, 
USA, e-mail, 5. 3. 2008

Ďakujeme. Na stránke mesta i naďalej pracujeme.
Ing. Andrea Jančíková, kancelária primátora
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SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
MESTA V PLÁVANÍ

DÁTUM: 19. apríl 2008 (sobota)

MIESTO: Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi

ORGANIZÁTORI: 
Mesto Spišská Nová Ves
STEZ - správa telovýchovných zariadení
Plavecký seniorsky klub

ÚČASTNÍCI: občania mesta, ktorí majú záujem 
o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých 
schopností

KATEGÓRIE: 
muži a ženy podľa veku
A  -  od 30 do 39 rokov (ročník nar. 1969 - 1978)
B  -  od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1959 - 1968)
C  -  od 50 do 59 rokov (ročník nar. 1949 - 1958)
D  -  od 60 rokov (ročník nar. 1948 a skôr)

DISCIPLÍNY:
50 m voľný spôsob - muži a ženy
100 m prsia - muži a ženy
200 m voľný spôsob - muži

PROGRAM:
8.00  -   9.00 h  prezentácia a rozplávanie
9.00  - 11.00 h  preteky podľa disciplín 
11.00 h  vyhodnotenie a ocenenie 
 umiestnených pretekárov

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

Program bohoslužieb 
Pravoslávnej cirkvi počas 

„Strastného týždňa“ 
a sviatkov Vzkriesenia 

nášho Spasiteľa 
Isusa Christa

24. 4. 2008 Veľký štvrtok: Sväté Strasti 
 o 18.00 hod.
25. 4. 2008 Veľký piatok – Ukrižovanie: 
 Veľká večerňa o 16.00 hod.
26. 4. 2008 Veľká sobota: Liturgia sv. Vasiľa 
 Veľkého s Večerňou o 8.00 hod.
27. 4. 2008 Nedeľa – Vzkriesenie: 
 Utreňa o 7.15 hod.
 Sv. Liturgia o 9. 00 hod. 
 s posvätením paschálnych 
 pokrmov (košíkov)
28. 4. 2008 Svetlý pondelok: 
 Sv. Liturgia o 9.00 hod.

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle zákona č. 656/2004 § 24 (odsek 1, 
písmeno e, bod 5 a odsek 2, písmeno u) ozna-
mujeme, že pre odberné miesto Spišská Nová 
Ves, trafostanica Okrasné kríky - časti ulíc 
Kollárova a Markušovská - bude v termíne 
9. apríla 2008 v čase od 8.00 do 14.00 h pre-
rušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánova-
ných prác na zariadení vysokého napätia.

Východoslovenská distribučná, a. s., Košice
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YIng. Michal Beličák predstavil 29. 2. pri príležitosti svo-
jich 50-tych narodenín výstavu fotografií, pre ktorú si 
vybral netradičné miesto - Bufet Labužník v budove 
MsÚ. Ako dôvod uviedol: „Treba propagovať umenie 
tam, kde chodia ľudia“.

Problémy okolo financovania rekonštrukcie domova 
dôchodcov sa podarilo doriešiť. Primátor Ján Volný 
podpísal 6. 3. v Bratislave s ministrom výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR M. Januškom zmluvy o realizácii pro-
jektov, zahŕňajúce dotáciu 30 mil. korún.

V dňoch 6. až 8. 3. sa v Budapešti uskutočnil kontakt-
ný seminár učiteľov základných a stredných škôl 
piatich krajín. Za Spišskú Novú Ves sa tohto podujatia 
zúčastnila PaedDr. Anna Macková zo ZŠ na Levočskej 
ulici s prezentáciou práce detí „Deväť divov nášho re-
giónu“.

Certifikát sieťových technológií CISCO, ktorý má 
medzinárodnú platnosť, získali ďalší absolventi kurzu 
na Gymnáziu na Javorovej ul., ktoré Kurz sieťových 
technológií organizuje pre svojich stredoškolákov od 
r. 2002.

10. a 13. 3. sa v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV kona-
li písomné a ústne skúšky z nemeckého jazyka pre 
žiakov 9. tried, ktorí majú rozšírené vyučovanie tohto 
cudzieho jazyka od 1. ročníka. Škola ponúka svojim žia-
kom už piaty rok možnosť vykonať bezplatne tieto skúšky 
pod gestorstvom Centrály pre zahraničné školstvo Spol-
kového správneho úradu v Kolíne (SRN). Diplomom po-
tvrdzujúcim ovládanie NJ na úrovni B1 (Threshold Level) 
Spoločného európskeho referenčného rámca sa môže 
za 5 rokov preukázať už 37 žiakov tejto ZŠ.

ZSŠ hotelových služieb a obchodu v SNV opäť zor-
ganizovala počas jarných prázdnin 5-dňový intenzívny 
barmanský kurz. Medzinárodne uznávaný barmanský 
certifikát si po úspešnom absolvovaní skúšky na záver 
kurzu domov odnieslo 40 študentov školy a 20 externis-
tov.

V týždni od 11. 3. sa podrobili naši stredoškoláci písom-
nej časti maturitnej skúšky.

Materské, základné, špeciálne i umelecké školy 
okresu SNV sa zapojili do aktuálneho ročníka okres-
nej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú má 
každoročne pod svojím patronátom Spišské osvetové 
stredisko. Svojimi výtvormi prekvapili hlavne detičky 
z MŠ. Vernisáž výstavy sa konala 12. 3.

V priestoroch bývalých kasární sa konala výročná 
schôdza Klubu vojenských dôchodcov.

V celoslovenskej súťaži Detský čin roka získala 
12-ročná Natália Hanesová zo SNV v kategórii Po-
moc v rodine 1. miesto. 

13. 3. sa konala vernisáž výstavy „Jesenné konfron-
tácie“ v Galérii umelcov Spiša, predstavujúca výber zo 
súčasnej tvorby vyše 250 poľských umelcov. Vý-
stava bola zorganizovaná v spolupráci s Biurom wystaw 
artystycznych w Rzezsowie. Pri tejto príležitosti prijal 
14. 3. zástupca primátora M. Semeš na radnici dele-
gáciu z Poľska, ktorá prišla výstavu otvoriť.

Akadémia vzdelávania v SNV naďalej realizuje projekt 
FSR Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu, ktorého 
hlavné aktivity sú zamerané na poradenstvo pri hľadaní 
zamestnania, rekvalifikačné kurzy „Umelecko-remeselné 
spracúvanie dreva, tvarovanie dreva - rezbárske práce“, 
„Stolár“, „Založenie súkromnej firmy“.

Tento rok sme 24. 3. zažili netypický Veľkonočný pon-
delok na snehu. 

Dôstojne reprezentovali ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha, ale 
i mesto SNV, finalistky medzinárodného kola speváckej 
súťaže DilongStar, konanom v Trstenej, Petra Magu-
láková (v internetovom hlasovaní obsadila 1. miesto) 
a Michaela Szabóová.

4. - 6. júla 2008 sa uskutoční na Čingove - Džurkovci 
zlatokopecká horúčka - Majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní 
zlata SPIŠSKÁ KARBIDKA 2008. Súťaž konaná pod 
záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves je zaradená 
do osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 
Bližšie info o súťaži: www.pkz.host.sk.

Mesto Spišká Nová Ves a Mikroregión Slovenský raj pozývajú na

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
1. 5. 2008 (štvrtok) - Spišská Nová Ves - Madaras park a ZOO
13.00 - 15.00  Slávnostné otvorenie chovného zariadenia pre tigra ussurijského, 
 spojené s kultúrnym programom a rôznymi súťažami pre deti.
 15.00  Prvomájové popoludnie s folklórnym súborom Jánošík zo Svitu

2. 5. 2008 (piatok) - Spišská Nová Ves - Letná ul.
    9.00  Zábavné dopoludnie s deťmi z Centra voľného času ADAM Sp. N. Ves 
 10.00  Pestrá paleta piesní, tancov a hudby žiakov a učiteľov ZUŠ Sp. N. Ves 
 11.30  Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice – I. časť 
 12.00  Hudobná skupina TREND Sp. N. Ves 
 13.00  Skupina historického šermu JAGO 
 14.00  Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice – II. časť
 15.00  Rocková hudobná skupina RUNNER Sp. N. Ves 
 16.00  OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
   Folklórny súbor ZEMPLÍN z Michaloviec 
 18.00  Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice – III. časť
 18.30  SMOLA A HRUŠKY - populárna hud. skupina Sp. N. Ves 

Súčasťou podujatia budú: ukážky osadenia stúpačiek a zhotovenia rebríka, používaného v rokli-
nách Slovenského raja, ukážky záchrannej akcie Horskej služby, ryžovanie zlata, prezentácie re-
mesiel, súťaže pre deti i dospelých, ukážky historických vozidiel, prezentácia Národného parku 
Slovenský raj, bezplatný vstup do kultúrnych zariadení a výstup na vežu rím.-katol. kostola, spojený 
so súťažou o najpresnejší odhad výšky naplneného lanka cestovinami. Každý, kto vystúpi na vežu, 
bude mať možnosť z jej balkóna po lanku spustiť desať cestovín. Najpresnejší odhad bude odme-
nený. MPC CESSI, a. s., Spišská Nová Ves a Nord Svit prispejú ochutnávkou svojich výrobkov.

3. 5. 2008 (sobota) - Podlesok - Hrabušice
 10.00  Otvorenie letnej turistickej sezóny spojené s kultúrnym programom
  Spoločný prechod roklinou Suchá Belá
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NEVEREJNÝ VÝBER

2008
+ CASTING MODELIEK 

A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

2. 4. 2008 (streda) o 15.00 hod.•KEŽMAROK•Hotel Štart

3. 4. 2008 (štvrtok) o 15.00 hod.•LEVOČA•Hotel Satel

8. 4. 2008 (utorok) o 15.00 hod.•POPRAD•Hotel Satel

9. 4. 2008 (streda) o 15.00 hod.•SP. NOVÁ VES•Hotel Metropol

Súťaž je určená pre dievčatá vo veku od 16 do 24 rokov, ktoré Súťaž je určená pre dievčatá vo veku od 16 do 24 rokov, ktoré 
majú základné predpoklady na kvalitné umiestnenie v tejto súťaži. majú základné predpoklady na kvalitné umiestnenie v tejto súťaži. 
• Uchádzačky nech si prinesú plavky a lodičky. Vybrané súťažiace • Uchádzačky nech si prinesú plavky a lodičky. Vybrané súťažiace 

budú súťažiť o hodnotné ceny na veľkej show 12. júla 2008 budú súťažiť o hodnotné ceny na veľkej show 12. júla 2008 
v Spišskom divadle a majú možnosť uplatniť sa ako modelky v Spišskom divadle a majú možnosť uplatniť sa ako modelky 

a hostesky v agentúre Štýl.a hostesky v agentúre Štýl.

Informácie: 0903 904 645

VYHLASUJE 

10. ROČNÍK SÚŤAŽEUMELECKÁ 
A MÓDNA 
AGENTÚRA

Á

INZERCIA, OZNAMY

                 KURZY
     BRUŠNÉHO TANCA
 KURZY V     SPIŠSKEJ NOVEJ VSI   - priestory kina Mier  
 Základné kurzy: 1. skupina: utorok  16.30 - 18.00, od 8. 4. 2008
                                           2. skupina: štvrtok 17.00 - 18.20,  od  10. 4. 2008
 Mierne pokro ilé tane nice:     štvrtok  18 . 30 - 19.30, od 10. 4. 2008   
 Pokro ilé tane nice:            štvrtok 19. 30 - 20. 30, od  10. 4. 2008
 Cena kurzov: 800,-, d žka kurzov: 10 týžd ov
  ZÁKLADNÝ   KURZ   V   SMIŽANOCH  -ZUŠ,  Nám..  Pajduššáka 2, Smižany,
 utorok od  19. 00 -20.30, za iatok 8. 4. 2008, cena : 890,- ,džka :10 týžd ov
 Z AVA: záujemkyne o základný kurz, ktoré už u nás základný kurz 
                  absolvovali, majú 20% z avu z kurzovného.
 Prihlasovanie do kurzov a informácie:  0905 681 543.

  Veronika Tomalová, www.shaden.eu ,  e-mail: shaden@centrum.cz    

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ŠTEFANA MIŠÍKA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, RADNIČNÉ NÁMESTIE č. 271/8
Riaditeľstvo Cirkevného gymnázia oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníkov, 

že v školskom roku 2008/2009 otvára dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 60.
Študijný odbor: 7902 5 00 gymnázium, učebné osnovy sú schválené 

Ministerstvom školstva SR pre túto formu gymnaziálneho štúdia.
Kontakt: tel.: 053/417 37 02, 0915 930 494, 0907 102 951,
e-mail: gymsnv@kapitula.sk, www.cgymmisikasnv.edupage.org

Prijmeme pracovníka do TPP na:

ÚDRŽBU BUDOV 
A ZARIADENÍ 

VRÁTANE EVIDENCIE,
VÝPOMOC PRI REALIZÁCII 

STAVIEB.

Termín nástupu: 
apríl 2008

Požiadavky:
• manuálna a technická zručnosť 

• precíznosť  • zmysel pre poriadok 
a evidenciu • VP skupiny B, resp. C 

Žiadosť s profesným životopisom 
zasielajte na adresu:

Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
Nám. M. Pajdušáka 6/46, 

053 11 Smižany, 
resp. e-mailom: solitera@solitera.sk

Prijmeme pracovníčku do TPP na pozíciu:

ASISTENTKA RIADITEĽA 
STAVEBNEJ VÝROBY

Termín nástupu: apríl 2008

Požiadavky:
• SŠ, resp. VŠ vzdelanie,

• znalosť práce na PC 
(Word, Excel, Internet),

• komunikatívnosť,
• zodpovednosť,

• flexibilita a schopnosť 
a chuť odborného rastu,

• VP skupiny B,
• znalosť cudzieho jazyka (AJ - základy).

Žiadosť s profesným životopisom 
zasielajte na adresu:

Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
Nám. M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany, 

resp. e-mailom: solitera@solitera.sk

Touto cestou sa chcem poďakovať primárovi MUDr. M. Dvorákovi 
a MUDr. P. Hornému za ich vďačné a milé vyšetrenie a prijatie na 
neurologické liečenie. Na oddelení som ležala 13 dní. Liečenie 
bolo úspešné, dnes môžem chodiť. Mala som problémy s chrbticou 
a na jej liečenie využívali alternatívnu metódu liečením singapur-
ských vákuových kalíškov. Chcem tiež poďakovať všetkým pracov-
níkom NRO. Ďakujem všetkým sanitárkam, ktoré dbali o precíznu 
čistotu izieb a všetkým pomocniciam pri upratovaní celého NRO. 

vďačná pacientka Margita Petreková
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C E S T U J T E  S  K A M I  D O  B U L H A R S K A

Strediská: Zlaté Piesky, Slnečné Pobrežie, Prímorsko, Kiten, 
Nesebar, Obzor a iné…

Letecké a autobusové pobytové zájazdy – 11, a 12 - dňové  
Odlety: z Popradu, Košíc a Bratislavy

Odchody autobusu: z Popradu, Spišskej Novej Vsi
Ubytovanie: v hoteloch a penziónoch • dieťa na prístelke 

do 12. r. za cenu letenky • pri zakúpení dovolenky do 15. 4. 
zľava vo výške 6 až 8 % vo vybraných CK

DARČEK PRI ZAKÚPENÍ LETNEJ DOVOLENKYDARČEK PRI ZAKÚPENÍ LETNEJ DOVOLENKY

Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 23 72, fax: 053/429 71 08
www.cakami.sk     cakami@cakami.sk

JARNÉ HITY 2008
[HD 7/18 C Plus]
Studenovodný 
vysokotlakový čistič
Prietok vody (l/h): 
240-700
Tlak (bar/MPa): 
20-175/2-17,5
Napätie (~/V/Hz): 
3/400/50
Príkon (kW): 5

Akcia platí do 15.4.2008

[A 2554 ME (hobby)]
Vysávač na sucho i mokro
Prietok vzduchu (l/sec): 70
Vákuum (mbar): 210
Objem nádoby (l): 25

[Príslušenstvo]
Najobsiahlejšia 

ponuka 
na príslušenstvo 

pre vysávače 
a vysokotlaké 

čističe

NOVINKA!!! ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY

viac info na www.acskompresor y.sk
ný
vý čistič
(l/h):

: 

Hz):

31.900 Sk s DPH

AKCIOVÁ CENA

4.790 Sk s DPH

AKCIOVÁ CENA

Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 49 47, tel./fax: 053/442 49 47

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 po-
hotovostné služby na rozvodoch vody 
a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele 
a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla:  dispečing - 053/44 32 503 
 mob.: 0905 499 881
ďalšie kontakty:  www.bdsnv.sk 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves
zabezpečuje 24-hodinovú pohotovostnú a havarijnú službu
pre byty, ktoré spravuje na poruchách uvedených zariadení

plynové zariadenia:
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080
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Predaj nadštandardných 
novopostavených bytov

Spišská Nová Ves, 
mestská časť Ferčekovce

2-izbové byty s rozlohami:   57 - 71 m2

 3-izbové byty s rozlohami:   70 - 116 m2 
 4-izbové byty s rozlohami:   123 m2 

Preberacie konanie 
na dokončenie bytov - máj 2008, 

kolaudácia po 3 mesiacoch

Milanko, s. r. o.
053/41 73 231
0903 634 649
0910 939 009

milankosro@milankosro.sk

Real Mato, s. r. o.
0902 933 966
0905 825 881

www.realmato.sk

Kontakty:

Na predaj:

Lokalizácia:
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p o n ú k a:

•prepravu stavebných materiálov 
nákladným vozidlom

IVECO kontajner 
s hydraulickou rukou

•predaj olejov a mazív vo veľkosklade
MADIT, MOL, CASTROL, SHELL

•predaj štrkov, pieskov 
a drtí rôznych frakcií

Kontakt:
ESENEX, s. r. o., Duklianska 36

052 01  Spišská Nová Ves
t. č.: 053/442 48 07, 442 45 96

mobil: 0903 908 922
web: www.esenex.unas.sk
e-mail: esenex@stonline.sk

VLASOVÉ ŠTÚDIO S
Dom kultúry • mobil: 0905 591 516

Poskytované služby:
• kadernícke služby pre ženy aj mužov 

na profesionálnej úrovni,
• poradenstvo v oblasti strihu, starostlivosti 

a úpravy vlasov,
• strihanie, farbenie, melírovanie, žehlenie vlasov,
• vytvorenie účesov na slávnostné príležitosti 

aj z pravých predĺžených vlasov,
• predaj vlasovej kozmetiky.

VIZÁŽISTKA - KOZMETIČKA
LUCIA

      Dom kultúry • mobil: 0907 477 772

KOZMETIKA:
• obočie, mihalnice
• čistenie pleti (bez naparovania)
• masáže: 

- osmičková
- relaxačná protivrásková
- novinka: thajská (masáž + lymfodrenáž)

• ošetrenia:
-  revitalizačné
-  liftingové
-  hydratačné (morské riasy)
-  novinka: gymnastika tváre 
   (protivrásková kúra bez chémie a prístrojov)

VIZÁŽ:
• zmena vizáže - typológia
• poradenstvo účesu
• líčenie (svadobné, večerné, denné)
• permanentný make-up:

-  obočie: rôzne farby (pre blondínky aj tmavovlásky)
-  pery: celé pery (možnosť zväčšiť pery, upraviť 

nerovnomernosti)

• predaj pneumatík, hliníkových 
a plechových diskov

• prezúvanie a vyvažovanie pneumatík 
pre obdobné a úžitkové automobily

• chiptuning, úprava kilometrov 
po výmene prístrojovej dosky, 
zmeny jazyka

Ceny obuté na mieru!
10 % zľava na sezónne prezutie!

k 

PNEUSERVIS
Tehelná 20, 052 01  Spišská Nová Ves, kontakt: 0905 827 544
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Život v regióne
si vás získa

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investícia do vašej budúcnosti

Krásu Slovenska tvorí rozmanitosť našich regiónov. Kvalita života ich obyvateľov úzko súvisí s dostupnou a vybudovanou infraštruktúrou, 

vyrovnávajúcou sa európskemu štandardu. Vďaka podpore Európskej únie bude prostredníctvom Regionálneho operačného programu 

v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR investovaných až 56 miliárd Sk do projektov 

regionálnej infraštruktúry. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne komunikácie a celková 

regenerácia sídiel. 

Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Regionálny operačný program
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KRÍŽOVKA, SÚŤAŽ

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s vašou adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na 
adresu redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: 1. tajnička - ukončenie vojny s Be-
nátkami, 2. tajnička - Mária Terézia. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva PhDr. Milada Lešková, Sp. Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu 
o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!

Jasaj Údel 495 v Ríme
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Po oslobodení spišských mestečiek spod moci poľských kráľov si tieto chceli ubrániť svoje privilégiá a v roku 1774 vznikla Provincia trinástich spiš-
ských miest, ktorú Mária Terézia v r. 1778 rozšírila o tri mestá a vznikla Provincia šestnástich spišských miest na čele s grófom a sídlom sa stalo práve 
naše mesto. Pre zasadnutia a snemy zástupcov - richtárov týchto miest bolo potrebné poskytnúť ubytovanie. Každé mesto, patriace do provincie, 
postavilo na pozemkoch rovnakej rozlohy dom rovnakého vzhľadu a tak na brehu Hornádu vznikla, starším ešte z pamäti nezmiznúca (1. tajnička). 
Vytvorením provincie naše mesto veľmi veľa získalo. Hlavným zdrojom príjmov bolo lesné bohatstvo a baníctvo. V r. 1779 pribudlo v chotári mesta 
k 16 baniam na meď 24 nových baní na meď a železo. Do mesta prichádzali remeselníci mnohých ďalších profesií a v roku 1815 sa mesto stalo 
(2. tajnička) a neskôr tu prešiel aj banský kapitanát z Košíc. Baníctvo bola veľmi úspešná oblasť podnikania až do roku 1868, kedy príčinou silnej 
konkurencie zo strany novopostavenej železnice a neochotou podnikateľov investovať doň, začalo rapídne upadať.

Na svete je najspravodlivejšie rozdelený rozum. Každý je presvedčený, že ho má dosť, ba ešte 
trošku viac než druhý. Overte si, či je to pravda! Začíname s novou rubrikou jednoduchých ma-
tematických a fyzikálnych úloh. Pokúste sa ich vyriešiť. Veď každý človek potrebuje úspech.

1. Rýchlik Transsibír
Z Moskvy do Vladivostoku a z Vladivostoku do 
Moskvy denne odchádza jeden rýchlik Transsibír 
o 10.00 hod. moskovského času. Jedna cesta 
trvá plných sedem dní. Keď cestujeme takým 
rýchlikom napr. z Moskvy do Vladivostoku, koľko 
takých protiidúcich rýchlikov stretneme. Toleran-
cia jeden rýchlik.

2. Magnet
Máme dve, výzorom úplne rovnaké oceľové tyčinky. 
Jedna z nich je magnetom. Ako zistíte, ktorá z nich 
to je bez použitia akýchkoľvek iných pomôcok?

3. Malý Gauss
V 18. storočí sa stal tento prípad. Učiteľ mal v ško-
le nejakú súrnu prácu. Chcel mať kľud, preto dal 
deťom spočítať čísla od 1 do 100. Deväťročný  
Gauss (neskôr slávny matematik) túto úlohu vy-
riešil veľmi rýchlo so správnym výsledkom. Ako to 
dokázal?

Pripravil: Ing. Vojtech Čiško, CSc.

Zo správnych odpovedí odoslaných 

do 15. 4. 2008  vyžrebujeme jedného 

výhercu. Správne riešenia úloh uverejníme 

v nasledujúcom čísle Ička.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
31. 3. -  6. 4. 2008

Lekáreň VERBENA, Hviezdoslavova 41, 
t. č.: 053/441 03 74        

7. 4. - 13. 4. 2008
Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1, 

t. č.: 053/441 35 79        
14. 4. - 20. 4. 2008

Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 27, t. č.: 053/441 29 66        
21. 4. - 27. 4. 2008

Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 54, t. č.: 053/441 33 44        
28. 4. -  4. 5.2008      

Lekáreň HORNÁD, Hviezdoslavova 24

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

CVIK ROBÍ MAJSTRA
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STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA  Kresba/maľba 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY:
JESENNÉ KONFRONTÁCIE - výber z diel súčasných poľ-
ských umelcov z Trienále súčasného poľského maliarstva 
- Rzeszow 2007. Výstava vznikla na základe dlhodobej spolu-
práce Galérie umelcov Spiša s Biurom wystaw artystycznych 
- Galériou súčasného umenia v Rzeszowie. 

do 30. 4. 2008

RÓBERT ONDO „ INŠPIRÁCIE Z JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE 
A AUSTRÁLIE“ - výstava autorových fotografií a obrazov, ktoré 
vytvoril technikou pôvodných obyvateľov Austrálie, doplnená 
trojrozmernými exponátmi z tohto prostredia.

do 20. 4. 2008

UMENIE Z KOVAČICE - kolektívna výstava svetoznámych in-
sitných umelcov, našich slovenských krajanov zo Srbskej Kova-
čice. 15. 4. - 20. 5. 2008
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 apríl 2008

KALENDÁRIUM 
OSOBNOSTÍ MESTA

APRÍL
3. 4. 1883
zomrel v Miškolci (Maďarsko) Teodor Daniel Jozef Jóny - 125. výročie
- právnik.
Narodil sa 17. 3. 1817 v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval gymnázium v Spiš-
skej Novej Vsi, evanjelické lýceum v  Kežmarku, štúdia práva v Budapešti. 
Dedič rodinného majetku, napríklad kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch, 
podporovateľ kežmarského lýcea, ktorému testamentárne venoval okolo 
250 000 zlatých spolu s 15 000-zväzkovou knižnicou. Pochovaný je v Kež-
marku.

3. 4. 1883
zomrel v Máde (Maďarsko) Ľudovít Cornides - 125. výročie 
- banský technik, výborný geometer, maliar na sklo.
Narodil sa 22. 6. 1811 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na Banskej akadémii 
v Schemnitzi (Štiavnici). Vynálezca taviacej pece postavenej v roku 1842 
v Gelnici. V nej získaval z odhodenej trosky zlato a meď. V roku 1847 založil 
Čiernohorské kúpele. Ako richtár Gelnice zúčastnil sa maďarskej revolúcie 
1848 - 1849. Pred trestom smrti ušiel do Hamburgu, odtiaľ do Londýna, 
kde sa usadil a oženil. Živil sa maľovaním na sklo. Určitý čas žil aj v Paríži. 
Po amnestii sa vrátil domov. Zaoberal sa mlynárstvom a vinohradníctvom, 
stal sa obchodníkom, podnikateľom. Pôsobil opäť v Gelnici, neskôr v Ko-
šiciach, Tallay, Segede a Máde.

14. 4. 1808
narodil sa v Strážach pod Tatrami Jakub Nitsch - 200. výročie
- verejný činiteľ, právnik.
Zomrel v Spišskej Novej Vsi 23. 2. 1867. Pochádzal z mäsiarskej rodiny, 
študoval v Kežmarku, absolvoval právnické štúdia, stal sa advokátom 
v Poprade. Po vydaní Októbrového diplomu sa pričinil o obnovenie Pro-
vincie XVI spišských miest s vlastnou samosprávou a súdnictvom, stal sa 
jej grófom. Pôsobil v Spišskej Novej Vsi od roku 1860.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová 

 pozýva na výstavu

ŠPIRÁLA  -  VEDECKÁ HRAČKA
1. apríl - 25. máj 2008

Pôvodná interaktívna výstava hračiek a zaujímavých fyzikálnych 
experimentov a hlavolamov. Výstava je určená najmä žiakom, 

študentom a rodinám s deťmi.

Aby poznávanie a učenie bolo aj radostnou hrou.
Vstupné: 20,- Sk

Kontakty: tel.: 053/442 37 57 • e-mail: muzeum.spisa@post.sk; lektorky@atlas.sk
Kolektívne návštevy je potrebné ohlásiť vopred.

Vedecká hračka - občianske združenie 
Banská Bystrica
Múzeum Spiša 

v Spišskej Novej Vsi

ABY NÁROD VEDEL MILOVAŤ A VÁŽIŤ SI SVOJE RODISKO, SVOJU VLASŤ, 
MUSÍ PREDOVŠETKÝM DOBRE POZNAŤ SVOJE RODISKO, TÚ KOLÍSKU 
DÁVNYCH SVOJICH PREDKOV, PAMIATKU ICH DEJOV...
     S. TOMAŠIK

Miestny odbor Matice slovenskej pozýva stredoškolskú mládež na stretnutia s histo-
rikmi, členmi Spišského dejepisného spolku. Ponúkame poznať svoje mesto z úst 
najpovolanejších, úst odborníka, priateľa histórie SPIŠA.

Stretnutia sa uskutočnia 
v Galérii umelcov Spiša (GUS) o 14.00 hod.

22. 4. 2008 s PhDr. F. Žifčákom a PhDr. R. Kormošovou
27. 5. 2008 s D. Rosovou a J. Petríkom

24. 6. 2008 s Mgr. M. Sojákom
Spoznať ich môžete aj cez knihy, ktoré napísali. Spišská knižnica pripraví výstavku. 
Aktualizácia termínov bude mesačne uverejňovaná, na záver prebehne pre záujemcov 
aj vedomostná súťaž. Na stretnutia pozývame učiteľov histórie, dejepisu, vlastivedy, 
matičiarov, všetkých, ktorých zaujíma naše krásne mesto a chcú ho lepšie spoznať.

MO Matice slovenskej v SNV vyhlasuje súťaž pre „stredoškolákov“ 

ZÁKUTIA MÔJHO MESTA
Súťaží sa vo vlastnej tvorbe - literárnej, výtvarnej, foto... Výber techniky spracova-
nia témy ponechávame na autorov. Práce je potrebné odovzdať do 30. 5. 2008 
v GUS, Zimná 46, po telefonickom dohovore (0918 636 384). Otázky adresovať 
na udané t. č.             

KDE NIET POZNANIA MINULOSTI, NEMÔŽE BYŤ VÍZIA BUDÚCNOSTI. Sabatini

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
14. 4. 2008 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. 
Tešíme sa na vás. 

Prosíme čitateľov Ička o ospra-
vedlnenie za chybné uverejnenie 
oznamu o konaní pašiového eku-
menického sprievodu, ktoré vzniklo 
v dôsledku nesprávne poskytnutých 
údajov organizátormi. Za pochope-
nie ďakujeme. redakcia 

Chcete stráviť príjemnú sobotu so svojimi detičkami?
Pozývame vás na tvorivú dielňu na tému VESELÁ JAR 

dňa 26. apríla 2008 (sobota) o 9.30 hod. 
do Galérie umelcov Spiša, Zimná ul. 

Popoludní o 14.30 hod. sa uskutoční BENEFIČNÁ AKCIA 
pre deti so Spina bifida a/alebo Hydrocefalus v ZUŠ na Fabiniho ul. č. 1.

V koncertnej sále nám deti zo ZUŠ predstavia krásnu rozprávku O smutnej princeznej.
Tešíme sa na malých i veľkých!

Bližšie informácie: p. Pivovarníková - 0907 970 345
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac apríl 2008

Štvrtok, 3. 4. 2008 o 16.00 hod.

„VIAZANIE ŠATIEK“ 
ALEBO ALTERNATÍVNE 
METÓDY NOSENIA DETÍ
Prednáška s praktickými ukážkami. Prednášajúca: 
Blanka Szabová, Kežmarok, www.babysatky.sk 

Štvrtok, 10. 4. 2008 o 17.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“
Vašu účasť nahláste do 8. 4. 2008 
na tel. č.: 053/446 47 10.
Téma: „Modelovanie - hlina“
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul., SNV
Vstup: 50,- Sk/dieťa

Štvrtok, 17. 4. 2008 o 16.30 hod.

PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA 
- 4. STRETNUTIE 
- diskusia a odborné poradenstvo v dojčení 
Facilitátor: certifikovaná poradkyňa v dojčení Hanka 
Ogurčáková 

Utorok a štvrtok, 5. 4. 2008 a 17. 4. 2008 
od 16.00 do 18.00 hod.

BURZA JARNÉHO A LETNÉHO OŠATE-
NIA DETÍ A DETSKÝCH HRAČIEK
Burza sa uskutoční v suteréne ZŠ Zd. Nejedlého, v uto-
rok a štvrtok, od 16.00 do 18.00 hod. Zber ošatenia 
a hračiek 8. a 10. 4. v herni MC Dietka počas otvára-
cích hodín.

Výdaj peňazí a nepredaného tovaru 22. a 24. 4. v herni 
MC Dietka počas otváracích hodín. Podrobné informá-
cie priamo v herni MC Dietka, prípadne na telefóne: 
0904 887 239.  

Utorok, 22. 4. 2008 o 16.00 hod.

PREDNÁŠKA: „ZDRAVÁ 
RODINA - ZDRAVÉ DIEŤA“
Prednášajúci: Ing. Jozef Rešovský (RÚVZ)

PRIPRAVUJEME - máj a jún 2008:

KURZ „EDUKAČNÁ PREDMATERSKÁ 
PRÍPRAVA“ 
- 4 na seba nadväzujúce prednášky určené pre bu-
dúcich rodičov, vedené licencovanou pôrodnou asis-
tentkou.
Kde: herňa MC Dietka
Kedy: v utorky od 16.30 do 17.30 hod., prvá plánovaná 
prednáška: 6. 5. 2008 
Témy: úprava životosprávy, ovulačný cyklus ako ce-
lok, prirodzené plánovanie rodičovstva, zhrnutie - dis-
kusia
Váš záujem o účasť hláste 
do 30. 4. 2008 na tel. č.: 0907 025 298

STÁLA PROGRAMOVÁ PONUKA:

HERŇA MC DIETKA 
- ZŠ ZD. NEJEDLÉHO, NA 2. POSCHODÍ
Utorok: dopoludnia, 9.00 hod. - 12.00 hod.
 popoludní, 16.00 hod. - 18.00 hod.
Štvrtok: popoludní, 16.00 hod. - 18.00 hod.
Doneste si so sebou prezúvky! 

!!!NOVINKA!!! 
CVIČENIE 
„ŠPECIÁLNA 
POPÔRODNÁ GYMNASTIKA“ 
určená nielen pre dojčiace mamičky, ale i všetky 
ostatné, ktoré si chcú vylepšiť svoj celkový fyzický,  psy-
chický stav a kondíciu.
Kde: herňa MC Dietka
Kedy: v utorok od 15.00 do 16.00 hod., prvé stretnutie 
v utorok 1. 4. 2008
Vedenie: licencovaná pôrodná asistentka 
Bc. Anastázia Furmanová
Starostlivosť o deti v prípade potreby zabezpečená 
pracovníčkami MC Dietka.

PORADENSTVO V DOJČENÍ
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 053/441 10 76, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

ANGLICKÝ KLUB BATOLIAT 
MUM DAD AND ME 
(MAMA OTEC A JA) 
pre deti od 2 r.
Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Zd. Nejedlého, ELC Košice (od-
borný garant)

JOGA PRE RODIČOV 
S DEŤMI (DO 10 R.)
Kde: Zimná ul. 62, v priestoroch novootvoreného 
Jogacentra (pod Reštauráciou Vegetarián)
Kedy: v pondelok od 16.30 do 17.30 hod.
Spoluorganizátor: JOGACENTRUM v Sp. Novej Vsi
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

OLYMPIÁDA UŽ V APRÍLI

2. apríl 2008 - okresné kolo Pytagoriády, kategórie P3, 
P4, P5 - zasadačka MsÚ
3. apríl 2008 - okresné kolo Pytagoriády, kategórie P6, 
P7, P8 - zasadačka MsÚ
8. apríl 2008 - Biologická olympiáda, kategória E
9. apríl 2008 - Matematická olympiáda, kategórie Z6, 
Z7, Z8 - zasadačka MsÚ
Informácie: p. Lovasová

PESTRÉ VŠELIČO

Roztrúsené korálky - zábavno-športové cvičenia pre deti 
materských škôl
Rondo - netradičné cvičenia s plachtou pre 7 až 9-ročné 
deti
Informácie: p. Kožušková a Vaňová
5. apríl 2008 - okresná súťaž Halových hádzadiel - II. kolo 
v telocvični CVČ Adam od 9.00 hod.
26. apríl 2008 - okresná súťaž Halových hádzadiel 
- III. kolo v telocvični ZŠ Nad Medzou od 9.00 hod.
Informácie: p. Žifčáková
26. apríl 2008 - Slávik Slovenska, obvodné kolo 
18. ročníka detskej speváckej súťaže ľudovej piesne - oko-
lie mesta
30. apríl 2008 - Slávik Slovenska, obvodné kolo 18. roč-
níka detskej speváckej súťaže ľudovej piesne - mesto SNV
od 9.00 hod. v CVČ Adam

Podujatie spestrilo jarné prázdniny. Nepremeškajte pozva-
nie na nasledujúci ročník a využite čas na prípravu a vý-
robu originálnych a nápaditých masiek, lebo rok ubehne 
ako voda (ľad).

VÝSTAVA KRESLENÝCH AUTOMOBILOV 
TUNING 2008

pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o 
meste
Autor: Dominik Kožuško • 14. - 30. apríla 2008 v CVČ 
Adam, denne od 10.00 do 17.00 hod.
Ak vás výstava zaujme, môžete sa zapojiť do súťaže Kres-
lené automobily 2008.
Práce odovzdajte v CVČ Adam, Levočská ul. 14, na formáte 
A4 v euroobale, najneskôr do 23. mája 2008.
Kresliť môžete ľubovoľnou technikou a na kresbách môžu byť 
automobily od najstarších veteránov po súčasné modely.
Nezabudnite do obalu priložiť lístok s uvedením mena a priez-
viska, adresy, veku, názvu automobilu a roku jeho výroby.

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

Informácie: p. Bigošová, Štrauchová

LETNÁ POZVÁNKA

Turisticko-rekreačný tábor pre deti od 8 do 13 rokov v čase 
od 20. do 25. júla 2008 na Košariskách
Cena 2 300 Sk (ubytovanie, stravovanie, poistenie, bohatý 
program, pedagogický dozor)
Informácie: p. Vaňová, Bigošová, Štrauchová

AKO BOLO NA ĽADE

V rámci jarných prázdnin CVČ Adam v spolupráci s MsÚ SNV 
pripravili pre deti mesta Prázdninový karneval na ľade. 
Pripravili pre deti rôzne súťaže a hry. 
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KINO BANÍK

1. - 3. 4. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
nominácia na Oskara 2008 

POKÁNIE
Príliš bujná fantázia dvanásťročnej „budúcej 
spisovateľky“ Briony Tallisovej odštartuje 
tragický príbeh, ktorý nenapraviteľne zmení 
osudy troch ľudí. Dráma, USA, 2007, MP-15, 
122 min., Tatrafilm.

4. - 7. 4. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk; 
v pondelok 7. 4. vst.: 49,- Sk

LÁSKA V ČASE CHOLERY
Florentino Ariza (Javier Bardem) sa ako mla-
dík zamiluje do nádhernej Ferminy (Giovanna 
Mezzogiorno). Tá však jeho lásku odmietne 
a jej otec ju vzápätí donúti vziať si váženého 
lekára Urbina (Benjamin Bratt)... Romantický/
dráma, USA, 2007, MP-15, 139 min., Tatra-
film.

8. - 10. 4. o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk 
ADAMOVE JABLKÁ

Neonacistu Adama v rámci prevýchovy pošlú 
na miestnu faru. Tu mu kňaz Ivan dá za úlohu 
upiecť jablkový koláč - z jabĺk zo stromu, ktorý 
rastie pod kostolom. Na jablkách sa však už 
podpísali vtáci, červy aj slnko. Ivan verí, že to 
ich testuje Diabol. Adam verí, že to je Boh... 
Komédia, Dánsko, 2005, MN, 94 min., ASFK.

11. - 13. 4. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk 
HONBA ZA POKLADOM: 

KNIHA TAJOMSTIEV
Nicolas Cage v pokračovaní úspešného akč-
ného thrilleru z produkcie Jerry Bruckheimera. 

Lovec pokladov Ben Gates (Nicolas Cage) sa 
opäť vydáva na vzrušujúcu, dobrodružstvom 
nabitú cestu, aby vyniesol na svetlo sveta do-
posiaľ nepoznanú časť minulosti a tiež skryté 
poklady. Dobrodružný/akčný, USA, 2007, MP, 
100 min., Saturn.

11. - 13. 4. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 14. 4. 
o 17.00 hod., vst.: 49,- Sk

JUMPER
14-ročný David (Hayden Christensen) žije 
so svojím otcom na predmestí a veľmi zaují-
mavá budúcnosť sa mu pred očami nerysuje. 
V škole sa s ním veľmi ľudia nebavia, otec je 
na neho prísny, a tak hľadá pochopenie as-
poň u svojej spolužiačky Millie (Rachel Bil-
son). David zisťuje, že vďaka nejakej zvláštnej 
genetickej chybe sa môže teleportovať kde-
koľvek na celom svete. Stačí pomyslieť na 
nejaké miesto, poriadne si ho predstaviť a... 
Akčný/dobrodružný/sci-fi, USA, 2008, MP-12, 
88 min., Tatrafilm.

14. - 16. 4. o 19.00 hod., vst.: 50,- Sk
MEDZI NEPRIATEĽMI

Film „ Medzi nepriateľmi“ odhaľuje skutočný 
príbeh dávnejšej koloniálnej vojny v Alžírsku. 
Je založený na historických faktoch a pred-
kladá dobový pohľad na vojnu. Odkrýva pre-
menu vojakov na týraných väzňov a spojencov 
v nepriateľov. Historický/vojnový/dráma, Fran-
cúzsko, 2007, MP-12, 108 min., Magic Box.

17. - 20. 4. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk
ZMEŠKANÝ HOVOR

V nadprirodzenom thrilleri dostane skupina 
náhodných ľudí desivú telefonickú správu, 
ktorá zachytáva posledné okamihy ich života. 
A hoci sa správa dá vymazať, dotyčný nešťast-
ník to už má zrátané... Thriller/horor, Japon-
sko/USA/Nemecko, 2008, MP-15, 87 min., 
Continental film.

18. - 20. 4. o 17.00 hod., vst.: 55,- Sk 
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 

Asterix a Obelix sú späť! A tento krát vás čaká 
príbeh plný športového zápolenia medzi 
Galmi a ich súpermi z celého sveta. Rodinný/
komédia, Francúzsko/Španielsko/Nemecko, 
2008, MP, 120 min., SPI.

21. - 24. 4. o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk 
NOC PATRÍ NÁM

Drsný krimi thriller, ktorý ide v stopách osca-
rovej Skrytej identity. Polícia v New Yorku čelí 
rastúcej vlne zločinu. Ruský gang má zoznam 
policajtov, ktorých chce odstrániť. Šéf noč-
ného klubu (Joaquin Phoenix) má šancu za-
chrániť svojho brata (Mark Wahlberg) a otca 
(Robert Duvall), ktorí sú ďalší na rade. Krimi/
thriller, USA, 2007, MN, 117 min., Palace ci-
nema.

25. - 27. 4. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk 
UHOL POHĽADU

Bravúrne vystavaný napínavý príbeh, v štýle 
Rashomona od Akira Kurosawi, je o atentáte 
na amerického prezidenta, vyrozprávaný z po-
hľadu rôznych účastníkov jednej udalosti. Th-
riller, USA, 2007, MP-15, 100 min., ITA.

25. - 28. 4. o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk; 
v pondelok 28. 4. vst.: 45,- Sk, 
nominácia na Oskara 2008

TÁTO KRAJINA NIE JE 
PRE STARÝCH

Tommy Lee Jones a Woody Harrelson v naj-
novšom filme bratov Coenovcov (Big Lebow-
ski, Fargo). Drsný príbeh sa začína, keď lovec 
narazí v púšti blízko Rio Grande na niekoľko 
mŕtvych tiel, kopu heroínu a 2 milióny dolá-
rov... Dobrodružný/krimi/dráma, USA, 2007, 
MN, 122 min., Tatrafilm.

29. 4. - 1. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk 
ZBOHOM BEJBY

Založené na románe Dennisa Lehana o dvoch 
bostonských detektívoch, ktorí vyšetrujú únos 
malého dievčatka. Tento prípad sa zmení u 
oboch na krízu tak profesionálnu ako aj súk-
romnú. Dráma, USA, 2007, MN, 114 min., Sa-
turn.

PRIPRAVUJEME:
1. - 4. 5. 08 Výprava do stratenej kra-
jiny - anim., 2. - 4. 5. Monštrum - th-
riller, 10.000 pred Kristom - akčný, 
Kronika rodu Spiderwickovcov – 
fantasy, Čierna krv - dráma, Začaro-
vaní - rom. komédia, Michael Clayton 
– thriller, Horton - anim. komédia, 
Oko – horor, Let‘s Dance 2 – mlá-
dežnícky, Rambo IV – akčný, Across 
the universe – hudobný, Na vlastné 
nebezpečie – thriller, Mačacie zlato 
- dobrodružný

Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2008 na 
celom Slovensku, stojí 70,- Sk a na každý 
klubový film máte zľavu 20,- Sk. Vstup 
pre neklubistov je neobmedzený, ale 
za drahšie vstupné. Tešíme sa na stret-
nutie každý piatok pri dobrom filme 
v kine MIER.

FILMOVÝ KLUB    
4. 4. o 19.00, vst.: 
člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk 

SATURNO CONTRO
Prostredníctvom svojich hrdinov, ktorých 
stvárňujú poprední talianski herci, zobrazuje 
režisér Ozpetek spoločnosť, ktorá hľadá nové 
pravidlá medziľudských vzťahov. Čo sa stane, 
keď sú zrazu nútení prestať skrývať svoje po-
city? Dráma, Taliansko/Francúzsko/Turecko, 
110 min., české titulky, MP-12.

ROZPRÁVKA        
5. - 6. 4. o 17.00, vst.: 40,- Sk

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Chipmunkovia sú neobyčajné veveričky, 
ktoré nielenže vedia rozprávať, ale vedia aj 
výborne spievať. 
Animovaný, rodinný, hudobný film s českým 
dabingom, 87 min., MP-12.

5. - 6. 4. o 19.00, vst.: 59,- Sk; „OSCAR“
TÁTO  KRAJINA  NIE JE 

PRE STARÝCH                                                                                        
Keby ste v pustatine našli hromadu mŕtvol 
a auto s kufrom plným drog a peňazí (presne 
2 milióny dolárov), čo by ste urobili? Vzali ho 
alebo nechali ležať? Pádnu odpoveď na túto 
pokušiteľskú otázku dávajú bratia Coenovci 
vo svojom najnovšom thrilleri nominovanom 
na OSCARA. USA, r. 2008, 122 min., sloven-
ské titulky, MP-15.

11. 4. o 18.00
ČAČINA

premiéra folklórneho súboru  

(FK preložený na pondelok 14. 4.)

ROZPRÁVKA
12. - 14. 4. o 17.00, vst.: 59,- Sk, pondelok 
14. 4. o 17.00 zľava vstupné: 49,- Sk                                                                                  

WINX CLUB  
Šesť obľúbených animovaných víl, ktoré 
poznáte z televízneho seriálu WINX CLUB 
(TV Markíza), sa dostáva v 3D animácii po 
prvýkrát na filmové plátno. Animovaná roz-
právka, český dabing, 85 min., Taliansko, 
MP-12.

12. - 13. 4. o 19.00,  vst.: 59,- Sk 
40 MM ZÚRIVOSTI

Bláznivá komédia otvára dvere do šiale-
ného sveta agentov FBI, frajerov s raketami 
a v neposlednom rade do sveta zvodných 
dievčenských tiel, kde jediným poslaním je skó-
rovať. Veľká komédia s malými guľami... USA, 
90 min., české titulky, MP-12.

FILMOVÝ KLUB    
14. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

POKÁNIE
Spojila ich láska. Rozdelil ich strach. Zostala 
im nádej. Ak sa vám páčilo filmové spraco-
vanie Pýchy a predsudku, bezpochyby rov-
nako intenzívne prežijete i Pokánie. Pod obe 
snímky sa totiž podpísal rovnaký tím, a to ako 
na strane realizačnej, tak čiastočne medzi 
hercami (Keira Knightley a Brenda Blethyn). 
VB, titulky, 122 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB    
18. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

RED ROAD 
Jackie pracuje ako operátorka monitorova-
cieho systému mestských štvrtí. Jedného 
dňa sa na jej monitore objaví muž, o ktorom 
si myslela, že ho už nikdy neuvidí. Muž, ktorý 
ju nechcel nikdy vidieť. Teraz však nemá inú 
voľbu. Je prinútená postaviť sa mu zoči-voči. 
Za každú cenu. Dráma, r. 2006, V. Británia/

Dánsko, far., 113 min., MP-15.

ROZPRÁVKA pre starších
19. - 20. 4. o 17.00, vst.: 59,- Sk

KRONIKA RODU 
SPIDERWICKOVCOV

Dom prastrýka Spiderwicka, do ktorého sa 
súrodenci Jared, Simon a Mallory práve na-
sťahovali, vyzeral už na prvý pohľad veľmi zá-
hadne. A druhý pohľad im stačil na to, aby 
vytušili, že ich na tejto čudnej adrese čaká 
najväčšie dobrodružstvo ich života. Dob-
rodružný/fantasy s českým dabingom, USA, 
122 min., MP-12.

19. - 20. 4. o 19.00, vst.: 59,- Sk   
O ŽIVOT

Michal (Vojta Kotek) sa zúčastní oslavy na les-
nej chate. Zásahom osudu zostane po skon-
čení oslavy na chate sám so Zitou (Dorota 
Nvotová), ktorú vidí po prvý krát v živote. Aj 
keď nie je zrovna jeho typ, pod vplyvom vý-
nimočných okolností s ňou prežije vášnivú 
noc... A zrazu ide „o život“, ale tak trochu 
iným spôsobom a obrátene ako sme zvyk-
nutí. ČR, 90 min., r. 2008, MP-12.

FILMOVÝ KLUB
25. 4. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk; „OSKAR“

DIABLOVA DIELŇA
Salomon „Sally“ Sorowitsch (Karl Markovics) 
je kráľom falšovateľov. Žije si bohémsky me-
dzi kartami, alkoholom a ženami v nacistic-
kom Berlíne. Jeho šťastie sa obráti, keď ho 
zatkne policajný inšpektor Friedrich Herzog 
(Devid Striesow)… Rakúsko/Nemecko, voj-
nová dráma, české titulky, 97 min., r. 2007, 
MP-15.

26. - 27. 4. o 19.00, vst.: 60,- Sk
10 ROKOV PRED KRISTOM

Mladý lovec D‘Leh (Steven Strait) našiel svoju 
veľkú lásku - krásnu Evolet (Camilla Belle). 
Keď banda záhadných bojovníkov prepadne 
jeho dedinu a unesie Evolet, D‘Leh sa so sku-

pinou lovcov musí vydať po ich stopách až 
na druhý koniec sveta a zachrániť svoju vy-
volenú. Dobrodružný, USA/Nový Zéland, slo-
venské titulky, 109 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB    
2. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk 

NEZNÁMA
Hrdinkou filmu je mladá Ukrajinka Irena, ktorá 
sa snaží nájsť si v severotalianskom meste 
prácu. Podarí sa jej zamestnať sa ako opatro-
vateľka malej dcéry bohatých rodičov, ktorá 
trpí zriedkavým neurologickým ochorením… 
118 min., české titulky, MP-15.

3. - 4. 5. o 19.00,  vst.: 59,- Sk                                                                   
ZAČAROVANÍ                                                                                       

Pre princeznú Giselle je život rozprávkou - do-
slova. Má všetko, čo k dokonalej princeznej 
potrebuje. No len do chvíle, keď sa zaľúbi do 
šarmantného princa Edwarda… USA, r. 2008, 
108 min., slovenské titulky, MP-12.

ROZPRÁVKA        
3. - 4. 5. o 17.00, vst.: 40,- Sk

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Chipmunkovia sú neobyčajné veveričky, ktoré 
nielenže vedia rozprávať, ale vedia aj výborne 
spievať. Animovaný, rodinný, hudobný film 
s českým dabingom, 87 min., MP-12.

8. - 12. 5. štvrtok o 19.00, piatok o 17.00, 
sobota, nedeľa, vst.: 65,- Sk, 12. 5. ponde-
lok o 19.00 zľava vst.: 55,- Sk

LET’S DANCE 2
Po obrovskom úspechu megahitu Let’s 
dance prichádzajú jeho tvorcovia s ďalším 
príbehom plným street dance a hip-hopu.    

FILMOVÝ KLUB    
9. 5. o 19.00

LÁSKA V ČASE CHOLERY

PRIPRAVUJEME: Jahodové víno, 27 šiat, 
Cloverfield, Angel

MKC    KINO MIER
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Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatku 
od 8.00 do 18.00 hod., v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI
J. Šimulčíková - Kukučie mláďa. Tajuplný prí-
beh s romantickým koncom pre všetky dievčatá, 
ktoré žijú svoje sny. Tina - dospievajúca hrdinka - 
exoticky krásna, celkom iná ako spolužiačky. Ako 
ovplyvní jej život tajomná žena z Kanady, španiel-
ska prababička, či slová rómskej veštice?
M. Batesová - Polnočný kôň. Strhujúci a do-
jímavý príbeh 11-ročnej Izzy, ktorá sa z Londýna 
presťahovala na anglický vidiek. Nesmierne túži 
mať vlastného koňa, trénovať ho a pripravovať na 
preteky. Svet konských dostihov, tréningov, život 
zanietených mladých jazdcov a cena naozajst-
ného priateľstva.
Od pravekých lovcov k Barbarom. Táto zaují-
mavá a bohato ilustrovaná kniha ponúka pohľad 
do života pravekých ľudí, Galov (Keltov) a Vikin-
gov. Umožňuje mladým čitateľom odhaliť dejinné 
udalosti, všedný život jednotlivcov či celého spo-
ločenstva, preniknúť do histórie ľudstva.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

T. Brezina - Ranené jahňa. Hlavná hrdinka 
Penny sa ocitá vo víre nebezpečných udalostí, 
z ktorých východisko opäť nájde pomocou svo-
jich verných priateľov.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

J. Fielding - Cesta Šialenej rieky. Pomsta 
ženy, ktorú bývalý manžel považuje za pôvodcu 
všetkých svojich ťažkostí.
K. Machová - Dotyk babieho leta. Príbeh troch 
žien, priateliek, so zložitými životnými osudmi.
P. Coelho - Čarodejnica z Portobella. Príbeh 
Atheny, adoptívnej dcéry libanonských rodičov, 
ktorá počas putovania za svojou biologickou mat-
kou dospeje k poznaniu, ktoré zmení jej život.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

P. Margolin - Horiaci muž. Thriller, prinášajúci 
prekvapenie každou stranou. Mladý neskúsený 
advokát Peter Hale kvôli prehnanej túžbe presadiť 
sa, prehliadne podstatný dôkaz...

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

O. Matoušek - Sociální služby - dejiny, legis-
latíva, financovanie, typológia, sociálne programy 
a pod.
Krížu je človek ľahký: zborník statí k 65. naro-
deninám básnika Jána Ondruša.
M. Kollár - Slovensko 2007: súhrnná správa 
o stave spoločnosti.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

M. Aston, T. Taylor - Atlas archeológie. Sprie-
vodca po objavovaní a histórii najvýznamnejších 
svetových archeologických lokalít a nálezov.

4. 4. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  vstupné: 100,- Sk
William SHAKESPEARE  

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO 400 ROKOCH (KOMÉDIA) 
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného génia, poňatá mladou hereckou generáciou. Komédia o tom, ako veľmi 
dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

6. 4. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  vstupné: 50,- Sk
Pavol Dobšinský - Miro Košický 

TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI (ROZPRÁVKA) 
Rozprávkový dvojtitul, klasika slovenských rozprávok, v ktorom si malí i veľkí prídu na svoje. Trojruža - romantická rozprávka 
o dobrosrdečnej dievčine a zatrpknutom netvorovi, v ktorom nájde dievčina zaľúbenie a vyslobodí zakliateho princa. Múdry 
Maťko a blázni - paródia o tom, akí sme ľudia a o tom, ako je nám spolu veselo a dobre.

9. 4. 2008 (streda) o 9.00 hod.  vstupné: vypredané
Janosch 

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA (ROZPRÁVKA) 
10. 4. 2008 (štvrtok) o 19.00 hod., 11. 4. 2008 (piatok) o 10.30 hod.  vstupné: 200,- Sk
Divadlo Jonáša Záborského PREŠOV 
F. R. Hervého - Ľubomíra Feldeka, v réžii Antona Šulíka 

UTEKAJTE, SLEČNA NITUŠ!
(parafráza operety F. R. Hervého Mam‘zelle Nitouche v dvoch častiach) Jedna z najobľúbenejších operiet odetá do moder-
ného šatu komorného muzikálu. Veríme, že vás rovnako zaujme aj jej novodobé spracovanie do činohernej komédie s melo-
dickými piesňami, v ktorej nájdete všetko - nápaditý príbeh, lásku, atraktívne divadelné prostredie či krkolomnú zápletku. 
NEPREMEŠKAJTE TÚTO MOŽNOSŤ!!! PRVÝ A POSLEDNÝKRÁT NA JAVISKÁCH SPIŠSKÉHO DIVADLA!!!
(Skupinová zľava nad 50 osôb á 150,- Sk, prosíme o rezerváciu vopred!)

11. 4. 2008 (piatok) o 19.00 hod.             vstupné: 40,- Sk

IMPROLIGA (VEĽKÁ SÁLA SPIŠSKÉHO DIVADLA)
OZ Pyramída v spolupráci so Spišským divadlom vás srdečne pozývajú na tretie kolo Improligy. Neformálna súťaž v diva-
delnej improvizácii, ktorá má vo viacerých slovenských mestách už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Súťažiace družstvo si 
vyžrebuje tému a má tri minúty na prípravu divadelnej scénky so zápletkou, pointou a vyvrcholením. 

13. 4. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  vstupné: 50,- Sk
Lukáš Harmaňoš 

POLÁRNA ROZPRÁVKA 
Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli 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. Di-
vadlo masiek, ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramaturgička z Českej republiky. 

18. 4. 2008 (nedeľa) o 17.00 hod.  vstupné: 50,- Sk
Jan Makarius

BRÁNA SLNKA (ROZPRÁVKA) VEREJNÁ GENERÁLKA!!!
Bol raz jeden Waola, chudobný indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil. Ale neodvá-
žil sa jej to povedať. Stránil sa ľudí, bál sa ich výsmechu. Taganita, dievča s čistým srdcom, si okrem svojej prenikavej krásy 
nosila na tvári aj zvláštny smútok. Boh Slnko jej jedného dňa vyveštil príchod vyvoleného, ten však neprichádzal. A otec 
Taganity čoraz viac naliehal, aby sa už vydala.  

25. 4. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  vstupné: 100,- Sk
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH (TRAGIKOMÉDIA) 
Smutno-smiešny povalový príbeh o tom, ako sa v dnešnej dobe môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať slúžkou 
a  milenec v ich dome platiť nájomné 50 korún za dva mesiace.

27. 4. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  vstupné: 65,- Sk
Jan Makarius                                                         

BRÁNA SLNKA (ROZPRÁVKA) PREMIÉRA!!!

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71. www.spisskedivadlo.sk
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

2. 4. 2008
Koncertná sieň Reduty   

HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN 2008
súťažné kolo v interpretácii poézie a prózy
študentov stredných škôl
 
5. 4. 2008 o 16.00 hod.
Koncertná sieň Reduty 
Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves 
v spolupráci so Spišskou 
katolíckou charitou pozývajú na

XII. PLES ĽUDÍ 
S DOBRÝM SRDCOM
vstupné:  dospelí: 300,- Sk
 deti do 12 rokov: 150,- Sk
 deti z DCHSJ a Klubu rodičov zdarma
Predaj vstupeniek: p. Kavuličová, 
tel.: 053/419 06 14
 
11. 4. 2008 o 18.00 hod.
Kino MIER

BUDU HRAC, 
BUDU HRAC, 
BUDU I TANCOVAC...  

slávnostný program folklórneho súboru ČAČINA 
pri MKC pri príležitosti 35. výročia vzniku súboru
Vstupné: 100,- Sk

19. 4. 2008 o 18.00 hod.
Koncertná sieň Reduty   

ARS CAMERA
medzinárodný komorný koncert hudby z Višegrad-
ských krajín 

Účinkujú: Hana Tauchmanová (Česká republika), 
mezzosoprán
Eva Novák (Maďarsko), viola
Matej Kozub (Slovensko), klarinet
Konstantin Ilievsky (Bulharsko), dirigent
Albrechtovo kvarteto
Vstupné: 80,- Sk • Deti do 15 r.: 30,- Sk
 
1. 5. 2008 o 15.00 hod.
Madaras park       

PRVOMÁJOVÉ 
POPOLUDNIE 
V MADARAS PARKU
Tradičné sviatočné popoludnie vás pozývame 
stráviť s folklórnym súborom JÁNOŠÍK zo Svitu.                                                                                              
Vstup voľný!

Vstupné: 50,- Sk • Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4 
- REDUTA, t. č.: 053/446 32 49, 442 56 52 a 1 hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

Osoby a obsadenie:
Ábel:  Peter Kőnig

Pavel:  Ján Pramuk

Dáša:  Klaudia Budzová

Reiner:  Viktor Weiser

Pani Contiová:  Adriana Wachterová, 

 alt. Katarína Česlová

Chmelík:  Jozef Gavlák

Policajtka:  Martina Ogurčáková

Réžia: 
 Peter Karpinský
Scénografia a výprava: 
 Jaroslav Čech
Majster svetla: 
 Jozef Nalevanko
Text sleduje: 
 Nikola Artimová

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves uvádza hru Osvalda Zahradníka

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
5. 4. 2008 o 19.00 hod. v Spišskom divadle

DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves

pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov
do svojho klubu na cestopisný večer

PUTOVANIE JUŽNOU AMERIKOU 
nedeľa 6. 4. 2008 o 17.00 hod.

Divadelné štúdio
pri Dome Matice slovenskej
vás pozýva na slávnostnú premiéru

rozprávkovej hry

O koníkovi 
Oblakovi

Poetický smutno-krásny príbeh koníka, 
ktorý si hľadá malý kúsok šťastia medzi ľuďmi.

9. apríla 2008 o 17.00 hod.
Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves

Divadelné štúdio
pri Dome Matice slovenskej

vás pozýva 
na slávnostnú premiéru

alternatívneho divadla na motívy Castillovej 
drámy o „prekliatom básnikovi“

E. A. POE
23. apríla 2008 o 17.00 hod.

Zimná ul. č. 68, 
Spišská Nová Ves

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA (do roku 2004 GEOLÓG) pri príležitosti 
20. výročia svojho vzniku srdečne pozýva všetkých milovníkov zborového spevu na

JUBILEJNÝ KONCERT,
ktorý zaznie v sobotu 26. apríla 2008 o 18.00 hod.

v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších 
koncertov zboru. Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. 

a MKC (zadný vchod Reduty)• Cena: 70,- Sk

ZOO opäť otvára svoje brány 
Už 19. rok Zoologická záhrada otvára svoje brány pre návštevníkov. 
Ak ste u nás ešte neboli, alebo ste zvedaví na novinky, ktoré sme 
pre Vás na tento rok pripravili, príďte do našej Zoologickej záhrady. 
Otvorená je od 20. apríla do 20. októbra 2008 každý deň, okrem 
pondelka, od 10.00 hod. do 18.00 hod. Tešíme sa na Vás. 
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Miestom najvyššej koncentrácie športovcov na jeden me-
ter štvorcový bola určite tunajšia Koncertná sieň Reduty, 
kde sa konala slávnosť vyhlasovania najlepších športov-
cov za uplynulý rok. Rezké tóny hudobného doprovodu 
roztlieskavačiek odštartovali večer patriaci športu a špor-
tovcom, ktorí svojimi vynikajúcimi výsledkami pozitívne 
zviditeľňujú mesto. Tohoročná slávnosť mala novú zaují-
mavú formu - všetci nominovaní športovci boli predstavení 
prostredníctvom zostrihu fotografií, príp. aj krátkou video 
ukážkou z ich úspešného pôsobenia. Nominácií bolo 
hojne, hodnotili ich v tajnom hlasovaní Združenie športo-
vých klubov a Komisia pre mládež a šport pri MsZ. Mená 
víťazov nechcel nik do poslednej chvíle prezradiť. Najlepší 
športovci mesta boli rozdelení do troch kategórií. 

Poradie najlepších športovcov do 18 rokov: 
1. Roman Tököly - atlét (AK Slávia SNV)
najlepší juniorsky výkon v SR za r. 2007 v skoku do diaľky 
(697 cm). 
2. Ján Benko - športový strelec (ŠSK pri RD SNV)
reprezentant SR, 1. miesto v slovenskej extralige, 
2. a 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska.
3. Marek Stanko - plavec (KP SNV) 
na medzinárodných pretekoch Olympijské nádeje Košice 
2007 získal 1. miesto až v piatich disciplínach.
4. Tatiana Bodová - rýchlokorčuliarka (ŠK STEZ SNV) 
na Stredoeurópskom pohári Danubia Cup v seriáli pre-
tekov v 6 štátoch obsadila spomedzi 29 pretekárov 
1. miesto v 4 disciplínach.
5. Stanislav Baldovský - basketbalista (juniori BK AC 
LB SNV) 
najúspešnejší strelec a najlepší hráč Majstrovstiev Slo-
venska juniorov.

Poradie najlepších športovcov nad 18 rokov: 
1. Martin Bartalský - vodný lyžiar (KVL SNV) 
reprezentant SR, majster SR v slalome, skokoch, kom-
binácii a figurálnej jazde za r. 2007, účastník ME do 
21 rokov a majstrovstiev sveta, zvíťazil s družstvom na 
Akademických majstrovstvách USA. 
2. Július Hudáček - hokejový brankár (juniori HK SNV) 
reprezentant SR na majstrovstvách sveta do 20 rokov.
3. Dominik Lopuch - atlét (AK Slávia SNV)
v skoku do výšky obsadil na Grand Prix Slovakia Košice 
1. miesto.
4. - 5. Peter Mlynarčík - športový strelec (ŠSK pri RD 
SNV) 
reprezentant SR, získal v disciplíne rýchlopaľná pištoľ: 
2 x 1. miesto v slovenskej extralige, 2. miesto na maj-
strovstvách Slovenska, 1. miesto na Grand Prix v Plzni 
a v disciplíne vzduchová pištoľ: 1. miesto na Open British 
Championship v Londýne.
4. - 5. Zdeno Kuchár - parkúrový jazdec (JK Slávia 
SNV) 
na majstrovstvách SR v súťaži družstiev obsadil 1. miesto, 
je víťazom Šampionátu mladých koní v Topolčiankach.

Najlepšie kolektívy: 
1. Kolektív juniorov Hokejového klubu SNV

ako účastník slovenskej extraligy sa stal majstrom SR.
2. Kolektív mužov Basketbalového klubu 04 AC LB 

SNV

získal bronzové umiestnenie v slovenskej extralige.
3. Kolektív juniorov Basketbalového klubu AC LB 

SNV

na Majstrovstvách SR 2006/07 zvíťazil a stal sa maj-
strom SR.

Pri oceňovaní sa nezabudlo ani na jubilantov: Pavol 

Graus (65), Peter Ivan (65), Jozef Para (65), Ladi-

slav Karabín (60) a Peter Sliva (50). 

O rozvoj športu v Spišskej Novej Vsi sa pričinili a ocene-
nie tiež získali:
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - za organizáciu 
svetového finále Európskeho pohára juniorov v short-
track-u, cenu prevzal Ján Magdoško,
Ján Mlynarčík - člen športovo-streleckého klubu pri RD, 
tréner, ešte stále aktívny reprezentant,
Ivan Kurilla - tréner majstrovských juniorov a kadetov 
AC LB, najlepší mládežnícky basketbalový tréner na Slo-
vensku za r. 2007,
Michal Teplica - tréner juniorských hokejových majstrov 
Slovenska,
Jozef Kačenga - za funkcionársku činnosť v SFZ a aktív-
nych 25 rokov výkonu futbalového rozhodcu v najvyšších 
slovenských súťažiach.

V tomto roku bola takisto vyhlásená súťaž o najlepších tré-
nerov. Na základe dosiahnutých výsledkov medzi trojicu 
najlepších patria: Jaroslav Javorský - tréner a predseda 
Karate klubu IGLOV SNV, Ivan Kurilla - tréner juniorov 
Basketbalového klubu LB SNV a Michal Teplica - hoke-
jový tréner B kvalifikácie.

Cenu fair play za záchranu ľudského života a obrovský po-
tlesk si zaslúžila trojica, ktorá 22. apríla 2007 zachránila 
život mladému športovcovi. Počas nedeľňajšieho futba-
lového zápasu III. ligy staršieho dorastu SNV - Giraltovce 
došlo k nepríjemnému kontaktu brankára hostí a domá-
ceho hráča Tomáša Šoltésa, ktorému pri tom zapadol 
jazyk. Pohotovým odborným zásahom rozhodcovia Ka-

mil Slebodník, Ján Džima a lekár Richard Progner 
hráčovi pomohli. 

Okrem toho na pódium vystúpili a pamätnú medailu si 
prevzali Dušan Sliva, Vojtech Král, Ľudovít Kolarčík, 

Vladimír Čech, Ján Magdoško, Igor Kováč, Ján Ši-

rila a Michal Demečko, a to pri príležitosti 15. výročia 
založenia Olympijského hnutia na Slovensku a veľmi dob-
rých výsledkov činnosti Olympijského klubu SNV. 

Program pokračoval 34. ročníkom vyhodnotenia najlep-
ších športovcov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica 
za r. 2007. V desiatke tých najúspešnejších spomedzi 
32 nominácií sa umiestnili: Martin Bartalský - vodné 
lyžovanie (SNV), Oľga Barbušová - stolný tenis (Krom-
pachy), Tomáš Greschner - short track (SNV), Július 

Hudáček - hokejový brankár (SNV), Barbora Kolesá-

rová - vodné lyžovanie (SNV), Ján Keruľ - mascher 
psích záprahov (Jaklovce), Stanislava Klučárová - at-
letika, beh (Smižany), Zdeno Kuchár - parkúrový jazdec 
na koni (SNV), Dominik Lopuch - atlét, skok do výšky 
(SNV), Igor Pešta - basketbalista (SNV). 
V kategórii netradičných športov sa najviac darilo: Iva-

novi Puškárovi - canicross, TJ Slovan Gelnica, Martine 

Gajdošovej - športová kynológia, TJ Slovan Gelnica.
LucK, V. Ivančík

Deň, ktorý sa opakuje len raz za štyri roky (29. február), sa v Spišskej Novej Vsi niesol v sláv-
nostno-športovom duchu.

MENÁ NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV 
ZA ROK 2007 SÚ UŽ ZNÁME
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E Vo februári mascher psích záprahov Pavol 
Mlynár obsadil na Majstrovstvách Európy 
na Donovaloch pekné 3. miesto v kategórii 
P1 - záprah so šiestimi psami. Celkovo sa na 
týchto pretekoch predstavilo okolo 150 pre- 
tekárov a 600 psov zo všetkých kútov Eu-
rópy.

Vody basketbalovej extraligy zamútil 27. 2. 
vzájomný konflikt trénera Spišiakov Krunosla-
va Krajnoviča a trénera Dolného Kubína Iva-
na Fulgosiho. Tréner hosťujúceho družstva 
pravdepodobne nezvládol vysokú prehru 
svojich zverencov, vyhľadal si po skončení 
zápasu K. Krajnoviča, ktorý následne potre-
boval lekársku pomoc. Incident skončil ra-
nou na hlave so štyrmi stehmi. Dolný Kubín 
sa ospravedlnil, situáciu ďalej riešili tréneri 
nezávisle od klubov.

4. 3. a 8. 3. žiaci 1. - 7. tried ZŠ mali mož-
nosť bezplatne si zahrať na Zimnom štadió-
ne v SNV hokej pod odborným dohľadom 
mládežníckych hokejových trénerov. Sta-
čilo len priniesť hokejku a korčule a užívať si 
„hokejové“ prázdniny.

1. hokejová liga - začala play-off
Úvodný zápas play-off HK Spišská Nová 
Ves a ŠHK 37 PATRÍCIA Piešťany skon-
čil s výsledkom 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Góly: 
4. Martin Saluga (Miroslav Štolc), 31. Jo-
zef Hrubý (Marek Mašlonka, Martin Sa-
luga), 57. Peter Holečko (Lukáš Novák, 
Peter Staroň). Novinkou zápasu bola prí-
tomnosť dychovky z Helcmanoviec, ktorá
privítala na štadióne 2 500 divákov.

DŽUDO KLUB Spišská Nová Ves usporia-
dal 1. marca 2008 turnaj v džude žiakov. 
V mestskej športovej hale štartovalo 186 pre-
tekárov z celého Slovenska, Českej republiky, 
Poľska, Ukrajiny a Estónska. Medzinárodná
účasť zvýšila kvalitu každého súboja na ži-
nenkách. Z nášho klubu získalo umiestne-
nie 8 džudistov: Braňo Horváth, Leonard 
Sabovčík, Róbert Hanák, Zuzana Konárska, 
Katarína Halasová, Miroslava Kráľová, Adrian 
Ištvánik, Martin Stanko.

Priaznivci streleckého športu v meste za-
ložili koncom februára t. r. Klub spišských 
strelcov. Poslaním tohto obč. združenia je 
propagovať športovú streľbu medzi mládežou 
a ostatnou širokou verejnosťou. Svoju úlohu 
klub môže plniť aj pri výcviku ozbrojených 
zložiek a uchádzačov o zbrojné preukazy. 
Činnosť klubu sa historicky opiera o tradície 
streleckých spolkov na Spiši. Členstvo indi-
viduálne i kolektívne môžu využiť aj členovia 
existujúcich športovo-streleckých klubov pri 
Rušňovom depe a Športový klub polície. 
Klub má za sebou aj prvé verejné strelecké 
súťaže - Štefánsky pretek v streľbe z dlhých 
a krátkych zbraní, 2. kolo celoročne prebie-
hajúcej ligovej súťaže v streľbe, Veľkonočnú 
verejnú streleckú súťaž. Pripravuje sa súťaž 
o Pohár primátora mesta. Viac informácií zo 
streleckého športu na Spiši nájdete na strán-
ke klubu www.strelnica.host.sk.
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Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského ul. 2, Spišská Nová Ves a HK 
Spišská Nová Ves oslovujú všetkých rodičov žiakov (chlapcov i dievčatá), 
ktorí majú záujem pomôcť mládežníckemu hokeju a tiež svojim deťom, 
aby zvážili možnosť zaradenia svojho dieťaťa do športovej hokejovej 
triedy, resp. prišli s dieťaťom na tréning. Bližšie informácie získate na 
riaditeľstve Základnej školy, Komenského ul. 2, SNV (Peter Kresťanko 
- zástupca RŠ), HK SNV (Ján Bednár a Peter Potenga). Rozpis trénin-
gov a ďalšie informácie o škole a klube môžete nájsť aj na internetovej 
stránke: www.hk-snv.sk, www.komenskeho.snv.sk

VOLEJBALOVÝ KLUB Spišská Nová Ves
 pozýva všetkých priaznivcov volejbalu na

1. barážové stretnutie 
o postup do extraligy žien:

VK Sp. Nová Ves - MŠK Žiar n. Hronom
 23. apríla 2008 (streda) 

o 18.00 hod. - športová hala
PRÍĎTE POVZBUDIŤ NAŠE VOLEJBALISTKY!

CHCETE MAŤ DOMA HOKEJISTU? 
PRIHLÁSTE HO DO ŠPORTOVEJ TRIEDY.

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE 

Pondelok 15.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EUROBUS
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

Od 11. 2. 2008 ranné plávanie pre verejnosť: pondelok: 6.30 hod. - 7.45 hod.•štvrtok: 6.30 hod. - 7.45 hod.
POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV VšZP: PONDELOK: 15.00 - 18.30 hod.

Dňa 19. 4. 2008 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutočnia SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ MESTA V PLÁVANÍ (veteráni). Za-

registrovaní účastníci majú vstup na seniorské majstrovstvá zdarma. Pre účastníkov majstrovstiev budú vyčlenené 4 plavecké dráhy (4 dráhy 

budú slúžiť verejnosti).

Dňa 26. 4. 2008 (sobota) bude krytá plaváreň pre verejnosť uzatvorená od 8.00 do 16.00 hod. z dôvodu konania plaveckých pretekov vý-

chodoslovenskej oblasti. Pre verejnosť bude krytá plaváreň otvorená od 17.00 do 18.30 hod.

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

PONDELOK      15.00 - 18.30
UTOROK 13.00 - 20.00 
STREDA 13.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 13.00 - 18.30  
PIATOK 13.00 - 18.30  
SOBOTA   9.00 - 12.00 13.30 - 18.30  
NEDEĽA   9.00 - 12.00 13.30 - 20.00  

SAUNA T.: 053/442 62 18

PONDELOK      SANITÁRNY DEŇ
UTOROK 14.00 - 20.00 
STREDA 14.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 14.00 - 20.00  SPOLOČNÁ MIX
PIATOK 14.00 - 20.00
SOBOTA   7.30 - 19.00 
NEDEĽA   7.30 - 19.00

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž.

Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 • Sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 

0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

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

Streda 2. 4. 18.00 LB - Handlová, basketbal extraliga

Štvrtok 3. 4. 9.00 - 13.00 Krajské kolo v basketbale žiakov

Piatok 4. 4. 12.00 - 18.00 Volejbalový turnaj učitelia

Sobota 5. 4. 8.00 - 12.00 LB - Svit "A", basketbal MŽ

Sobota 5. 4. 12.00 SNV - Košice, volejbal ženy

Sobota 5. 4. 19.00 LB - Žilina, 1. liga basketbal muži

Nedeľa 6. 4. 10.00 LB - B. Bystrica, 1. liga basketbal muži

Nedeľa 6. 4. 13.00 SNV - Košice, volejbal juniorky

Streda 9. 4. 18.00 LB - Pezinok, basketbal extraliga

Sobota 12. 4. 7.00 - 16.00 INVESTCOM, volejbalový turnaj

Sobota 12. 4. 18.00 LB - Žilina, basketbal juniori

Nedeľa 13. 4. 10.00 LB - Svit, basketbal juniori

Nedeľa 13. 4. 12.00 - 16.00 LB - Svit, basketbal kadeti

Sobota 19. 4. 10.00 - 14.00 LB - KAC Košice, basketbal SŽ

Sobota 19. 4. 18.00 LB - Svit, basketbal extraliga

Nedeľa 20. 4. 11.00 SNV - Poprad, volejbal juniorky

Streda 23. 4. 18.00 Baráž volejbal extraliga ženy

Sobota 26. 4. 18.00 Basketbal extraliga alebo baráž volejbal ženy

Streda 30. 4. 18.00 Basketbal extraliga alebo baráž volejbal ženy

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

Sobota 5. 4. 17.30 PLAY OFF

Nedeľa 6. 4. 17.30 PLAY OFF

Sobota 12. 4. 17.30 PLAY OFF

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
HLAVNÁ PLOCHA 

Utorok 1. 4. 18.00 - 19.30

Piatok 4. 4. 18.00 - 19.30

Streda 9. 4. 18.00 - 19.30

Nedeľa 13. 4. 18.00 - 19.30

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

Sobota   5. 4. 10.00

Tatran - Fiľakovo, 1. liga muži východ

Sobota   19. 4. 10.00

Tatran - Jelšava, 1. liga muži východ

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Sobota 12. 4. 15.30 SNV - L. Mikuláš, 2. liga 

Sobota 12. 4. 10.00 a 11.45 SNV - Michalovce, SŽ 8/MŽ 6

Pondelok 14. 4. 14.30 SNV - Lipany, prípravka

Nedeľa 20. 4. 11.00 a 13.15 SNV - Lučenec, SD/MD

Nedeľa 20. 4. 10.00 a 12.00 SNV - Humenné, SŽ 9/MŽ 7

Sobota 26. 4. 16.00 SNV - Podbrezová, 2. liga

Sobota 26. 4. 10.00 a 11.45 SNV - Čaňa, SŽ 8/MŽ 6
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI
Alex Moško

Viktória Kaščáková

Alexandra Hudáčeková

Dávid Gábor

Natália Gorová

Peter Pethö

Katarína Krempaská

Dávid Pramuka

Alexandra Turzová

Eva Leskovjanská

Kristián Kostelník

Viktória Mižigárová

Laura Pivovarová

Maximilián Galdon

Erika Giňová

Laura Zacherová

Sophia Anna 
Tornayová

Andrej Volčko

Ladislav Lunáček

Sebastián Franko

Peter Mášek

Trinidad Gadušová

Michael Oliver 
Farkašovský

Vanesa Rozmušová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI
95 rokov
Ján Ujházi

94 rokov
Anna Hlopková

92 rokov
Anna Pekarčíková

90 rokov
Štefan Janica

85 rokov
Ida Saparová
Júlia Demečková
Anna Mangeová
Ing. Alexej Micheľ

80 rokov
Helena Štefaňaková
Jozef Kováč

Daniela Hojnošová
Veronika Vytykáčová
Jolana Hudáková
Valent Pavol
Štefan Mravčák
Aurélia Čambalová
Margita Ivanová
Margita Hlucháňová
Ing. Igor Zaťko
Anna Rišová
Barbora Vytykáčová
Cecília Šargová

75 rokov
Ing. Michal Lukáč
Ján Šimon
Jozef Baláž
Alojz Cabala
Magdaléna Frankovičová
Miroslav Boržík

Ervín Zupko
Helena Kišáková
Justina Loyová
Magdaléna Macejková
Emil Keder
Rozália Gardášová
Vladimír Šavlík
Emília Gondová

70 rokov
Apolonia Frankovičová
Cecília Masarovičová
Irena Adamčíková
Ing. Marta Matúšová
Cecília Hladká
Mária Králová
Veronika Valasová
Božena Toporcerová
Mária Longauerová
Anna Spišáková

Ján Kopnický 1917
Anna Jašková 1918
Zuzana Huliaková 1920
Mária Kicková 1921

Anna Poništová 1923
Jolana Kružlicová 1926
Terézia Handžáková  1927
Ing. Jozef Štrauch  1928

Mária Slebodníková  1930
Anna Hanusová  1930
Matej Urban  1937
Ján Rauperštrauch  1946

Kristína Andrusová  1949
Mgr. Jozef Kapec  1953
Stanislav Leško  1953
Ladislav Strok  1953

Marián Ferenc  1961
Róbert Rohulka  1970
Michal Filip  1973

VO FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. Srdce mi do-
tĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád...
Dňa 11. februára 2008 vo veku 54 rokov sme sa navždy rozlúčili s mojím druhom 
Ladislavom STROKOM. Ďakujem všetkým priateľom, kolegom z MHD a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a spoluúčasť na poslednej rozlúčke.
družka Mária s rodinou

Dňa 10. apríla 2008 uplynie 5 rokov od smrti nášho drahého manžela a otca 
Františka KUKURU.
Žiješ stále v našich srdciach.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou spomínajú s nami.
manželka a syn

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako 
bolo predtým.
Dňa 8. 4. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamka, svokra, babka, prababka a príbuzná Mária HRUŠOVSKÁ.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú. Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manžel Ján, deti Mária, Ľuboš, Jozef, 
Stanislav, Janka s rodinami.

Dňa 12. apríla 2008 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej manželky, 
mamičky a príbuznej Heleny UJHÁZIOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou.

Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 11. 4. 2008 uplynú dva roky, kedy nás navždy opustil môj manžel, dobrý 
a starostlivý otec Michal KEŠELÁK.
S úctou a láskou spomína manželka, deti a celá rodina.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa 21. 2. 2008 prišli dôstojne rozlúčiť s našou mam-
kou Máriou Magdalénou SLEBODNÍKOVOU a podelili sa s nami so smútkom 
a žiaľom. Ďakujeme za veľkú, odbornú a hlavne ľudskú starostlivosť personálu 
ODCH v NsP pod vedením MUDr. E. Zimovej a personálu ARO pod vedením 
MUDr. Š. Zeleného. Zároveň ďakujeme i Pohrebným službám R. Findura za ply-
nulý a dôstojný priebeh rozlúčky.
dcéra Ľuboslava a syn Peter

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 2. 4. 2008 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko 
Michal KIŠÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
syn Vladimír s rodinou

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabúda.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa 5. 3. 2008 prišli rozlúčiť s naším ockom, svokrom a dedkom 
Jozefom MUCHOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 71 rokov. Ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
S láskou a úctou synovia Jozef a Peter s rodinami a dcéry Helena a Iveta 
s rodinami.

S hlbokým zármutkom chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, členom Zväzu záhradkárov, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
10. 3. 2008 s naším otcom, dedkom, svokrom Jánom BAŠISTOM, ktorý nás 
opustil vo veku 76 rokov. Ďakujeme zároveň za úprimné prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Naše poďakovanie patrí kolektívu interného oddelenia NsP pod vede-
ním MUDr. E. Zimovej.
dcéry Anna, Mária a Katarína s rodinami

Zanechal všetko, čo mal rád a všetkých, ktorí mali radi jeho.
Dňa 2. 4. 2008 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel a otec 
Milan ŠIŠKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka, syn Milan a dcéra Aťka s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo a veľa sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata veľmi bolí, 
keď plameň sviečky tíško horí. Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, odišla si 
tíško a priskoro.
31. 3. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička 
a babička Mária DIANOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a dcéra s rodinami.

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je nám bez Vás žiť, láska 
však smrťou nekončí, v našich srdciach budete stále žiť.
Dňa 2. 3. 2008 uplynulo 8 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý otec Viktor ŠPERŇAK a 25. 8. 2008 
uplynú 2 roky od smrti nášho drahého syna a brata 
Jozefa ŠPERŇAKA.
S úctou a láskou spomínajú manželka a mama Anna, 
súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske 
a dobrote.
Dňa 15. 4. 2008 uplynie 8 rokov, čo nás tragicky opustil náš milovaný syn Róbert 
ČAJA. Jeho život vyhasol vo veku nedožitých 22 rokov. Vyhasol vinou človeka, 
ktorý vie, že je za tento čin zodpovedný.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
rodičia, sestra Edita a brat Marcel

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten kto Ťa mal rád, nezabúda.
Dňa 15. 4. 2008 uplynie rok od smrti nášho švagra a zaťa Miroslava MERČÁKA, 
ktorý nás náhle opustil vo veku 41 rokov v Španielskej republike. Súčasne sa i po 
roku chceme úprimne poďakovať generálnemu riaditeľovi Ing. J. Jaškovi, veľvy-
slancovi SR v Španielsku p. Tomagovi a Pohrebnej službe S. Badzíková za ich 
ľudskú a finančnú pomoc pozostalej rodine.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj keby láskou vzbu-
diť sme ho chceli, neozve sa nám viackrát. Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí 
ranu v našich srdciach.
Dňa 15. apríla 2008 uplynie 1 rok od smrti milovaného manžela Františka 
KOSTELNÍKA. 
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Dáša a Táňa s rodinou, 
vnúčatá Nikolka, Peťko a Miška.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak radi, 
stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali.
Dňa 18. apríla 2008 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj drahý manžel, 
náš milovaný ocko, dedko, svokor a švagor Alfréd TAKÁČ. Ďakujeme všetkým, 
ktorí spolu s nami nezabudli a venovali mu tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Dňa 21. apríla 2008 uplynie 5 rokov, čo si odišla k Bohu na výsosti.
My skláňame sa pred Ním s úctou hlbokou a veríme, že si stále v našej blízkosti. 
Rodina Dzurindová s láskou myslí na svoju milovanú dcéru Mirku.

Dňa 22. 4. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka, babka, 
prababka, sestra Kvetka ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Agáta s rodinou a ostatní príbuzní.

Dňa 22. 4. 2008 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a brata Alexandra HRIPKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku a modlitbu.
S úctou a láskou na Teba stále spomína manželka Eva, dcéra Ľubica s manželom, 
syn Peter, sestry Beáta a Gabriela s rodinami.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske 
a dobrote.
Dňa 24. 4. 2008 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka 
a pradedka Michala NÍSKÁČA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Gabriela s priateľom, vnúčatá 
Zdenko s manželkou Otíliou, Vladko, Jožko, Vlastik, Tatianka a pravnučka Emka.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako 
ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 25. 4. 2008 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás opustila 
mamka Anna KUCHÁROVÁ a dňa 4. 4. 2008 si pripome-
nieme prvé výročie smrti nášho otca Štefana KUCHÁRA.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
dcéra Dana a syn Peter s rodinami

Milovali sme ho, on miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Ťažko 
je bez neho, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým.
Dňa 13. 4. 2008 uplynú 3 roky od smrti nášho drahého syna Daniela NOVOTNÉHO. 
Odišiel od nás do nenávratna, kde si sníva svoj mladý a večný sen. 
S láskou spomínajú rodičia, brat, starí rodičia, priateľka.
Zároveň si 9. 4. 2008 pripomíname 13. výročie úmrtia našej starostlivej mamky, 
manželky a babky Márie NOVOTNEJ. Venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel, syn a dcéra s rodinami

I keď čas rýchle plynie, tá veľká rana v srdci sa nezmenšuje a slzy v očiach 
neusýchajú.
Dňa 27. 3. 2008 sme si pripomenuli 4. výročie od smrti nášho syna Vladimíra 
HARČÁRA. Jeho odchod bol nečakaný. I keď túžil žiť, nič zlé nikomu neurobil, 
musel bez rozlúčky opustiť tých, ktorých mal rád. Človek, ktorý je zodpovedný za 
jeho smrť, ktorý nám spôsobil takú bolesť a žiaľ, za tento skutok dostal len pod-
mienku. Zbavil sa viny. Dokáže žiť s takým svedomím.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou spomínajú rodičia, bratia, synovci a ostatná rodina.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči starostlivé, 
predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho i z hrobu nás bude hriať.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 14. 2. 2008 s mojím milovaným manže-
lom a naším starostlivým otcom Stanislavom LEŠKOM, ktorý nás náhle opustil 
vo veku nedožitých 55 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste zmiernili našu bolesť a žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme i vdp. 
kaplánovi P. Solárovi.
S úctou manželka Juliana, dcéry Stanka, Martinka s manželom, Marcelka 
s manželom a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko nám bude bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
29. 2. 2008 s mojím drahým manželom, milovaným otcom, svokrom a dedkom 
Jánom RAUPERŠTRAUCHOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 61 rokov. Ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Po-
ďakovanie patrí aj evanjelickému farskému úradu. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
aj pracovníkom Pohrebnej služby R. Findura.
S úctou manželka Dela, dcéry Janka a Ingrid s manželmi, syn Ján, vnúčatá Monika, 
Leika, Anetka a Danko a ostatná smútiaca rodina.

Len tíško si utrieť slzu z líc, pri Vašom hrobe, mamka 
moja, otec môj, a dúfať, že sa raz stretneme s Vami tam, 
kde je večnosť u nášho Pána.
Dňa 4. 2. 2008 uplynuli 3 roky od smrti nášho ocka, 
dedka, svokra Milana MIŠENDU a dňa 23. 4. 2008 uply-
nie 5 rokov od smrti našej mamky, babky, svokry Margity 
MIŠENDOVEJ z Novoveskej Huty. Tí, ktorí ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú dcéry Eva, Viera s rodinami a Anežka. 

Dňa 31. 3. 2008 uplynulo 10 rokov od úmrtia mojej manželky, mamky, svokry, 
babky, Márie HARVILKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel Ján, dcéra Silvia, synovia Ľubomír a Marian s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. S tichou 
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na Teba 
s úctou spomíname.
Uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá Margita 
ŠTRAUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

Už len tichá spomienka navždy ostáva a srdce nikdy 
nezabudne.
V mesiaci apríl si pripomenieme 21 rokov od smrti našej mi-
lovanej mamky a babky Anny CHUDOBOVEJ a 18 rokov 
od smrti nášho drahého otca a dedka Antona CHUDOBU.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im tichú spo-
mienku.
S láskou spomínajú synovia Igor a Anton, dcéry Ľuba, 

Táňa a Števka s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Ani vlna, ktorá sa prevalila, sa nevráti, ani čas, ktorý tak rýchlo uplynul, už 
nikdy nepríde späť. Odišiel tam, odkiaľ niet návratu, ale jeho veľká láska je 
tu stále s nami!
Dňa 12. 4. 2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko Ing. Vojtech ZÁVIŠ. Nám zostali v srdci a v mysli krásne a nezabudnuteľné 
spomienky. S láskou mu za všetko ďakujeme! 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Vierka, deti Zvonimír, Branislav a Ľudmila s rodinami

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabúda.
Dňa 27. 4. 2008 uplynie 5 rokov od smrti môjho manžela, otca Jána KIRNERA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami, prosíme, tichú spomienku.
manželka, synovia a súrodenci s rodinami

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. 
Nestihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov nezodpo-
vedný človek. Dňa 14. 4. 2008 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 
11 rokov od smrti nášho milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri 
dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
rodičia a súrodenci

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ s nami.
Dňa 14. 4. 2008 uplynie tretí rok, čo po tragickej nehode opustil Stanislav 
REŽNICKÝ svoju manželku, dcéru Radku, syna Mateja, rodičov, súrodencov 
a ostatnú smútiacu rodinu.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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DROBNÁ INZERCIA

Kúpime od vás ihneď pozemok, dom, chatu, prípadne inú nehnuteľnosť.
Kontaktujte nás na tel. 053/44 259 20, 0903 414 407, 0908 092 853.

 PONÚKAM prestavbu bytového jadra, 
vybúranie s odvozom jadra, vymurovanie 
z ypor tvárnic, rozvody - vodo a elektro, ob-
klady a dlažby podľa výberu, kompletnú do-
dávku sanity, prestavbu 8 - 9 dní, výhodné 
ceny - umývadlo s batériou ZDARMA! 
T.: 053/443 20 21, 0905 282 678

 Darujem 11-mesačnú sučku, nemecký biely 
špic, do dobrých rúk. T.: 0907 962 754, volať 
od 18.00 do 20.00 hod.

 Kúpim zachovalú práčku MINI ROMO. 
T.: 053/443 12 50, 0902 672 336

 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť 
pri príjemnej hudbe? Hudobné duo GAMA 
vás zabaví pri rôznych príležitostiach: ži-
votné jubileá, podnikové oslavy, recepcie, 
plesy, svadby, koncerty a iné. 
Kontakt: p. Maliňák - 0905 389 981, 
Mgr. Gánovská - 0904 085 026

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

 Predám 3-izbový RD s rozlohou pozemku 
470 m2 v Smižanoch. T.: 0903 615 543

 PRÁCA V ANGLICKU vo veľkoskladoch, 
na farmách, v baliarňach. So znalosťou AJ, 
aj bez nej. PRÁCA NA CYPRE v 3* - 5* hote-
loch. Aj bez znalosti AJ. Personálna agen-
túra EUNICA, pobočka SNV. 
T.: 0911 240 739

 Kúpim pozemok - cca 600 m2, v obci Smi-
žany alebo Spišská Nová Ves, na výstavbu ro-
dinného domu, prípadne kúpim menší starší 
rodinný dom. T.: 0907 977 550 - volať po 
16.00 hod. 

 Plánujete rodinnú dovolenku v Chorvát-
sku? Cenovo výhodné ubytovanie v apart-
mánoch podľa vašich predstáv nájdete 
v Cestovnej agentúre CERES SMIŽANY 
na sídl. Mier. T.: 0908 574 792

 Predám: pánsky oblek na výšku 182 cm; 
2 ks perinák a 1 ks luster - vhodné na chatu 
alebo chalupu; 2 ks elektrická strunová ko-
sačka; 1 ks elektrická štvorkolesová kosačka; 
27 ks hranoly červeného smreka o dĺžke 
1 - 1,5 m, hrúbke 8 cm a šírke cca 10 - 15 cm. 
T.: 0908 269 418

 Upraceme, vyčistíme, podlahy vám pre-
leštíme. Aj koberce, postele, či sedačky - 
tie nevojdú vám do práčky. Šetrite si svoje 
ruky, jar začína ťuky, ťuky.
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER-
VIS. T.: 0903 100 508, 0903 661 891, 
053/444 01 19

 Predám lacno starší typ obývacej steny, se-
daciu súpravu a spálňu. Všetko veľmi zacho-
valé. T.: 0904 218 998

 Predám záhradku 385 m2 v Sp. Novej Vsi 
v Záhradkárskej osade MLADOSŤ pri novom 
cintoríne. T.: 053/446 69 17 po 17.00 hod. 

 NECHTOVÝ DIZAJN  „Expa-lady“ - akcia 
v mesiaci APRÍL! Gélové nechty Diamant 
zo 680 Sk na 450 Sk, živicové nechty 
z 560 Sk na 430 Sk, vytvrdzovanie prí-
rodných nechtov len za 310 Sk. Ku kaž-

dej modeláži umelých nechtov zdobenie 
hologramom (podľa výberu) v hodnote 
200 Sk úplne zadarmo. Klasická a japon-
ská manikúra, príležitostné nechty, rôzne 
techniky zdobenia + piercing... a to všetko 
v nových zrekonštruovaných priestoroch v 
Dome kultúry na Štefánikovom nám. č. 4, 
SNV. T.: 0902 891 534

 Predám starší rodinný dom v Sp. Podhradí. 
Cena dohodou. T.: 0908 260 375, volať po 
18.00 hod.

 Predám ŠKODU 105 modrej farby vo 
veľmi dobrom stave, garážovaná, STK + EK 
do 12/2008. Cena 9 000 Sk. 
T.: 0902 469 929

 NEMČINA pre au-pair, opatrovateľky 
a zdravotné sestry. Info: 0915 932 319

 Prijmem troch šikovných ľudí do poraden-
ského centra zdravia a krásy. Príjem cca 
16 000 Sk. Zaškolím. T.: 0905 240 738

 Novootvorená PEDIKÚRA  „Expa-lady“  
ponúka všetko pre vaše zdravé nohy. 
Ponúkame tieto služby: klasická pedikúra 
- mokrá, náhrada nechtovej platničky, ko-
rekcia zarastajúcich nechtov, mediciálna 
pedikúra, lakovanie, zdobenie, modeláž 
špeciálnym gélom, odborné poraden-
stvo. To všetko nájdete len u nás v Dome 
kultúry na Štefánikovom nám. č. 4, SNV. 
Verte, že si to zaslúžia, veď vás nosia celý 
život, tak aj vy im venujte pozornosť a sta-
rostlivosť takisto ako aj vaším vlasom, či 
pokožke. Tešíme sa na vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534

 Predám detský kočiar, modro-béžovej farby, 
málo používaný, ako nový, 2-kombinácia + kryt 
do dažďa. Pôvodná cena 12 000 Sk. Cena 
dohodou. T.: 0911 196 516, 0905 738 396

 Chceš schudnúť natrvalo bez diét 
a hladovky? Zver sa do rúk odborníkovi. 
Poradím na základe vlastného výsledku. 
T.: 0911 626 863

 PRACUJ V ANGLICKU, BELGICKU, 
HOLANDSKU, CYPRE, GRÉCKU!!! Sta-
vebníctvo, au-pair, strojárenstvo, 
hoteliérstvo, gastronómia, farmárstvo a opa-
trovateľstvo. Zimná 94 (budova Združena, 
1. poschodie) Sp. N. Ves. T.: 053/441 09 07, 
0910 694 287, www.apprimeagency.com

 Predám stenu sv. hnedú, nadstavce, 
lesk, 3 m dlhá - 2 000 Sk; fareb. televízor 
COLOR, funkčný - 1 000 Sk; pánsku hnedú 
vetrovku - 300 Sk; 2 dámske vetrovky po 
200 Sk; tm. modrú kombinézu 5 - 8 rokov - 
200 Sk; novú vyrezávanú valašku - 500 Sk; pí-
sací stroj MERCEDES - SCHWEITZER, cena 
dohodou; pánsky oblek, sivý, stredná postava 
- 300 Sk; nové pánske čierne poltopánky, 
č. 41 - 200 Sk. T.: 053/446 38 43, volať od 
14.00 do 17.00 hod.      

 Salón BEAUTY - kaderníctvo a holičstvo. 
POZOR - je presťahované v detskej poli-
klinike. Srdečne vás pozývam do nových, 
krajších priestorov. Od pondelka do piatku 

9.00 - 17.00 hod. V sobotu len na objed-
návky. T.: 0911 225 555 - Ľ. Jančárová

 Hľadám manželský pár, bezdetný, pomôžem 
mu pri rôznych domácich prácach. Pomoc za 
pomoc. Som matka s 2 deťmi a hľadám uby-
tovanie. Pozn.: kontakt v redakcii.

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bezúčelové, 
bankové, nebankové, pre zamestnaných, 
SZČO a dôchodcov. Kontakt: Odborárov 
12, Sp. Nová Ves. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA. 
www.psychonet.sk 

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 Ak radi vytvárate nové veci alebo máte 
dušu umelca, je tu pre vás nová predajňa: 
HOBBY KREATÍV - všetko pre vašu tvori-
vosť. Letná 59, Sp. Nová Ves. 
T.: 0905 867 985

 Predám klavír „PIANO“ v dobrom stave. 
Cena dohodou. T.: 0902 240 502

 Šikovná podnikateľka prijme dvoch šikov-
ných do obchodnej firmy ihneď! 
Cca 12 000 Sk. T.: 0908 828 558

 REZANIE OTVOROV DO PANELU 
- OBKLADAČ. Demolačné práce, lepe-
nie keramických obkladov a dlažieb, 
prestavba bytových jadier. 
T.: 0902 104 924

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlastníc-
tve, aj neprerobený, kdekoľvek v Spišskej No-
vej Vsi do 1 000 000 Sk. T.: 0903 255 506

 Vediem jednoduché a podvojné účtov-
níctvo, mzdy. Vyhotovujem daňové pri-
znania, ročné zúčtovania zdravotného 
poistenia. T.: 0905 426 600, 
0911 288 468, 053/441 48 03

 Predám ŠKODU Forman, rok výroby 1992, 
modrej farby, 1 289 cm3/43 kW, STK - 4/09, 
EK - 08/08, ťažné, strešné okno, zimné 
pneu. Cena 37 000 Sk. Dohoda možná. 
T.: 0905 136 289

 NECHTOVÝ DIZAJN - akrygélové nechty 
iba 550 Sk! BONUS - franc. manikúra la-
kom zdarma, bielym gélom zo 100 iba za 
50 Sk! Zdobenie nechtov štrasom, kamien-
kami, drvenými mušľami a farebným pra-
chom za polovičné ceny. Manikúra kla-
sická za 100 Sk + špeciálna kúra na nechty 
zdarma. Možnosť zakúpiť si darčekové 
poukážky už od 100 Sk! Salón BEAUTY, 
Levočská 1. T.: 0903 623 585

 Zaopatrím dieťa (i v kojeneckom veku) v pro-
stredí rodinného domu. Časovo neobmed-
zene. T.: 0905 738 396, 0911 196 516

 Predám 2 zachovalé horské bicykle 
po 700 Sk. T.: 0907 617 190

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE 
& ZÁHRADKÁR. Jar je už v plnom prúde, 
my vám ponúkame semená za 10,50 Sk, 
fólie rôznych šírok na fóliovníky, cibuľku sa-
dzačku, hnojivá, postreky, zeminu, postre-
kovače, kvetináče a i. Robíme autokľúče 

s imobilizérmi, vŕtané kľúče, ponúkame 
bezpečnostné vložky zn. MAUER s vy-
sokou ochranou bezpečnosti, kovania, 
poštové schránky, atypické dĺžky vložiek, 
zadlabávacie zámky, gombíkové vložky 
a i. Brúsime nože, nožnice, kotúčové píly. 
Radi vás obslúžime a poradíme. Zimná 
ul. 59 (poniže OD Spišan), Letná ul. 46 
(bývalá Sazka - Športka). 
T.: 0907 259 489

 Kúpim 1-izbový byt na sídl. Západ I, Zá-
pad II. Platím v hotovosti. Cena dohodou. 
T.: 0907 940 199, 053/443 26 43

 “AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA“ 
- predĺženie odborných osvedčení pre 
elektrotechnikov podľa § 21, 22 a 23 vyhl. 
č. 718/2002 Z. z. (74/1996 Z. z) o 5 ro-
kov, ak sa uskutoční do 30. 4. 2008.  Kon-
takt: +421 905 830 680 - dohodneme 
náležitosti.

 Vymením slnečný 1-izbový byt s dvoma 
balkónmi a veľkou kuchyňou v centre mesta 
za starý domček alebo chatu v okolí SNV. 
Finančný rozdiel doplatím. T.: 0918 624 013

 Bižutéria DÚHA vás pozýva na nákup bi-
žutérie, módnych a vlasových doplnkov do 
Salónu BEAUTY, Levočská ul. 1. Ponúkame 
sponky, gumky od 1 Sk, náramky od 
25 Sk, náhrdelníky od 69 Sk, náušnice od 
15 Sk, čelenky od 15 Sk, očné tiene, lesky 
na pery, maskary a mnoho ďalšieho tovaru 
za neskutočne nízke ceny. Možnosť objed-
nať parochne, príčesky z najnovších kata-
lógov. Tešíme sa na vašu návštevu.

 Pracovná príležitosť, nie manuálna práca. 
Orient. príjmy na HPČ 12 - 14 000 Sk, 
VPČ 4 - 8 000 Sk. T.: 0905 890 388

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, 
reklamné tabule, samolepky, polep áut, 
grafické návrhy, predaj samolepiacich fó-
lií a papierov, doskových materiálov (PVC), 
laminovanie za studena, reklamné pred-
mety, pečiatky, gravírované štítky, ma-
turitné tablá, tlač dipl. prác... Maľovanie 
bytov za zmluvné ceny. T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Predám dvojdverovú skriňu svetlú na veša-
nie a na prádlo - 1 200 Sk; jednodverovú 
skriňu s poličkami na prádlo, svetlú - cena 
dohodou; klietku pre andulky, zachovalú - 
200 Sk; dvojkolesový vozík, nosnosť 
50 - 60 kg, nový - 500 Sk;  žalúzie na trojdi-
elne okná na 2 okná - 700 Sk alebo dohodou; 
železné tyče na okno na prádlo s kolieskami 
na posúvanie prádla - 100 Sk. 
T.: 053/446 78 17

 Potrebujete požičať? Peniaze na za-
volanie od 3 000 Sk do 100 000 Sk pre 
zamestnaných, živnostníkov, dôchodcov. 
Najjednoduchšie vybavenie, najpohodl-
nejšie splácanie, najrýchlejšie doruče-
nie, narodeninová pôžička. 
T.: 0904 231 630

Letná 65, Spišská Nová Ves, 053 446 20 47

r á t a j t e  s  n a m i  –  r á t a j t e  s  E U R O m
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INZERCIA

Najlepšie ceny na Slovensku!

 OD SPIŠAN, Zimná 57, Tel.: 053/429 73 27
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.30

PHILIPS GC 4430
Žehlička

3799
2499 Sk

13 999 Sk

ELECTROLUX ERB 34301X
Kombinovaná chladnička
ELECELEC
Kommb
EE

24 999 Sk

PANASONIC TH-37PV7P
Plazma TV

nereznerez

3799
2499 Sk

Rozšírená ponuka elektrospotrebičov
Rozšírená ponuka elektrospotrebičov

Dovoz tovaru ZADARMO!
Dovoz tovaru ZADARMO!

(pri splnení konkrétnych podmienok platných v jednotlivých predajniach EURONICS)



NULA NÁS BAVÍ
Doprajte si radosť z nového vozidla. Teraz vám na všetky 

modely Škoda ponúkame extra výhodný lízing s nulovým
navýšením, s  ktorým nezaplatíte nič navyše. Vaše splátky 

budete splácať pohodlne a bez navýšenia v korunách
a na budúci rok rovnako výhodne, len v euro. 

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

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

Vychutnajte si aj vy fantastickú ponuku. Plnú porciu Novej Škody Fabia alebo Škody Roomster
si teraz môžete dopriať len za jednu tretinu alebo jednu polovicu.
Druhú tretinu /polovicu/zaplatíte o rok a poslednú tretinu až o dva roky.
K tomu získate povinné zmluvné poistenie na 1 rok navyše.
Príďte na skúšobnú jazdu.

NEZASPITE
NAJVÝHODNEJŠIU
PONUKU!
Dajte si budíček,
aby ste ju nezmeškali
Práve zvoní na najlepšiu akciu všetkých čias. Škodu 
Fabia Combi 1. generácie teraz môžete mať len 
za fantastických 299 900 Sk a Škodu Fabia Sedan 
dokonca za výnimočných 249 900 Sk. Tak nečakajte a 
vyštartujte, takáto šanca sa už nebude opakovať!

Všetky uvedené ceny platia pri využití značkového
financovania ŠkodaKredit. Kombinovaná spotreba

a emisie CO2 automobilov Fabia Combi/Sedan:
4,7-7,7 l/100 km 127-185 g/km.

VŠETKY MODELY
ŠKODA S NULOVÝM LÍZINGOVÝM NAVÝŠENÍM

Akcia Nulový Škoda Leasing – napr. pri cene vozidla 299 900 Sk s DPH a 50 % akontácii je výška splátok 4 165 Sk a platí po dobu 36 mesiacov.
Akcia neplatí pre modely Nová Škoda Fabia Combi a Superb.

ŠkodaOctavia TOUR

ŠkodaFabia od 99 970,-
ŠkodaRoomster od 125 000,-

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!!! DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ŠkodaFabia Combi I. zľava 50 000,- Sk


