
Na úvod zasadnutia PhDr. Ján Volný, primátor 
mesta, oboznámil prítomných o odoslaní kondo-
lencie primátorke partnerského mesta Havlíčkov 
Brod Ing. Jane Fischerovej, CSc., v ktorej vyjad-
ruje v mene všetkých občanov Sp. Novej Vsi hl-
bokú ľútosť nad brutálnou a nezmyselnou vraždou 
nevinného mladého človeka Jakuba Šimánka. 
Následne sa poslanci znovu zaoberali záme-
rom, schváleným v septembri 2007, ktorý sa 
týka odkúpenia nehnuteľností tvoriacich 
bývalý areál MŠ na Fándlyho ulici a ich ďal-
šieho využitia na bytovú výstavbu. Po vy-
pracovaní znaleckého posudku, ktorý stanovil 
hodnotu týchto nehnuteľností na 16,7 mil. Sk, 
bolo schválené odkúpenie celého areálu od 
š. p. Rudné Bane, Banská Bystrica. Hneď 

na to bol odsúhlasený jeho odpredaj akciovej 
spoločnosti ARent Development, Svit za cenu 
17 mil. Sk. ARent Development má v úmysle od-
kúpený objekt zrekonštruovať na 2 - 3-podlažný 
dom so 60 - 80 bytmi (viď vizualizácia hore). 
Vzhľadom na kvalitu tejto lokality sa bude jednať 
o 2 a 3-izbové byty strednej a vyššej triedy. Pre-
dajná cena sa bude pohybovať približne v rozme-
dzí 32 – 33 tisíc Sk/m2.
Ďalej poslanci skontrolovali plnenie prijatých uzne-
sení, schválili Koncepciu rozvoja sociálnych slu-
žieb v meste Spišská Nová Ves, organizačné zmeny 
v domove dôchodcov i na mestskom úrade, vyra-
denie prebytočného majetku domova dôchodcov 
a Správy školských zariadení. Schválili tiež opra-
vy a investície v areáli priemyselného parku 

a 2. zmenu rozpočtu. Okrem iných, odsúhla-
sené boli výdavky na rozšírenie kamerového 
systému o 3 kamery, ktoré budú umiestnené 
na sídl. Západ I. Likvidácia divokých skládok si 
vyžiadala ďalších 300 tis. Sk. Pre Centrum voľ-
ného času boli navýšené prostriedky na nákup 
motorového vozidla. Budovanie metropolitnej 
siete a optickej trasy v smere sídlisko Západ si 
vyžadujú náklady vo výške 1 mil. Sk. Od júla 2008 
je plánované vysielanie panoramatických záberov 
mesta a ich následné vysielanie v živej panoráme 
na STV 2. Okrem týchto záberov získa mesto 
možnosť uverejňovať i nekomerčné textové infor-
mácie. Sieť slovenských panoramatických kamier 
je prepojená s medzinárodnou sieťou Feratel, 
ktorá umožní prezentáciu mesta formou živých 
záberov v zahraničí, ale i v televízii TW1 (digitálna 
TV s celoeurópskym pokrytím, 100 % dcérska 
spoločnosť ORF), v relácii Hungarorama v maďar-
ských TV Duna II Autonomia, Echo TV, Vital TV, 
Hír TV a v relácii poľskej TVPinfo Lyžiarsky víkend 
na Slovensku a Myšlienka na víkend počas leta. 
Panoramatické zábery budú zároveň umiestňo-
vané na webových portáloch www.holidayinfo.sk
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V meste pribudnú nové byty. Rozšíri sa kamerový systém o 3 kamery. Buduje sa metro-
politná sieť a optická trasa. Vysielané budú panoramatické zábery. Menovaná bola nová 
riaditeľka domova dôchodcov. Na post hlavného kontrolóra Ing. Michala Hamráčka vy-
strieda po 17 rokoch žena. Mesto má Akčný plán k PHSR na rok 2008. Občania môžu 
nahliadnuť do materiálov prerokovaných na zasadnutí MsZ prostredníctvom internetovej 
stránky mesta. Potencionálni návštevníci budú mať možnosť vyhľadávať a online rezer-
vovať ubytovanie. Kontrolované budú rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. 

(pokračovanie na strane 3)

Objemová štúdia 
pre obytný komplex 

(bývalý areál MŠ Fándlyho SNV)
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(denná návštevnosť 20 000), www.feratel.com 
a samozrejme na www.spisskanovaves.eu.
Poslanci schválili tiež prostriedky na prená-
jom softvérového vybavenia Deskline pre in-
formačný a rezervačný systém, ktorý integruje 
údaje zo systému na regionálne a lokálne stránky 
www.holidayinfo.sk, www.spisskanovaves.eu 
v 13 jazykových mutáciách. Ten umožní poten-
cionálnym návštevníkom mesta vyhľadávanie 
a online rezervácie ubytovania, poskytne kalen-
dár podujatí, informácie o destinácii a infraštruk-
túre. Plánované je i zabezpečenie prevádzky 
elektronického Informátora - terminálu slúžia-
ceho pre sprostredkovateľov ubytovania a ďalších 
služieb cestovného ruchu. Jedná sa o moderný 
informačný systém, ktorý informuje o aktuálnej 
ponuke a poskytuje využitie vo všetkých sférach 
orientovaných pre zákazníkov (hotely, penzióny, 
reštaurácie a iné). 

Tri body programu rokovania boli venované čin-
nosti útvaru hlavného kontrolóra. Poslanci sa oboz-
námili so správou, zameranou na plnenie rozpočtu 
mesta za rok 2007 a vedenie účtovnej evidencie 
za 2. polrok 2007. Rozsiahlejšia kontrola sa týkala 
poskytnutých dotácií a návratných finančných vý-
pomocí. Výsledky kontroly ukázali nutnosť noveli-
zovania VZN č. 1/2007. Schválený plán kontrolnej 
činnosti na 2. polrok zahŕňa kontrolu dodržiava-
nia Plánu zavedenia eura v podmienkach mesta, 
kontroly hospodárenia ZŠ na Lipovej ul., Domova 
dôchodcov, Centra voľného času a ZOO, kontrolu 
dodržiavania zásad používania služobných motoro-
vých vozidiel a kontrolu výdavkov rozpočtu mesta 
pre neštátne školské zariadenia. A do tretice, 
z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, poslanci 
tajnou voľbou zvolili na post hlavného kontro-
lóra Ing. Hyacintu Zozuľákovú. 
Mestskému zastupiteľstvu bol po prvýkrát pred-
ložený Akčný plán k Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta na rok 2008. Jedná 
sa o strategický dokument, ktorý zahŕňa pláno-
vané aktivity v rôznych oblastiach (školstvo, eko-
nomický rozvoj, životné prostredie, bezpečnosť, 
bývanie, kultúru, dopravu, šport, komunikáciu 
a sociálnu oblasť) s presnou špecifikáciou oča-
kávaných výsledkov a dopadov, ako i postupnosť 
etáp pri realizácii jednotlivých aktivít. 
Na základe vykonaného výberového konania, 
uskutočneného 18. 6. 2006, do funkcie ria-
diteľky domova dôchodcov bola menovaná 
Mgr. Mária Bartošová.
Je dôležité upozorniť, že odteraz majú občania 
mesta možnosť pred každým zasadnutím MsZ 
oboznámiť sa s jednotlivými predkladanými ma-
teriálmi, ktoré nájdu na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Spišská Nová Ves/Samospráva/Mestské 
zastupiteľstvo/Predkladané materiály.

Ing. Andrea Jančíková 

vedúca kancelárie primátora

SPRAVODAJSTVO

Ten zavítal do Spišskej Novej Vsi 2. júna. Naše 
mesto navštívil v minulosti už viackrát, keďže ko-
rene má práve na Spiši. Na pracovnom stretnutí, 
ktoré pripravil Mestský úrad v SNV, sa stretol 
s vedením nášho mesta a pozvanými zástupcami 
firiem spišského regiónu. Honorárny konzul a zá-
roveň vysokoškolský profesor na Cleveland State 

University odprezentoval potencionálnym part-
nerom nové technológie amerických firiem pôso-
biacich v oblastiach strojárenstva, zdravotníctva, 
stavebníctva a mikrobiálneho čistenia odpadových 
vôd. Dôvod svojho príchodu do SNV okomentoval 
p. Keshock nasledovne: „Amerických podnika-
teľov láka sľubný potenciál obchodných mož-

ností.“ Slovenskú stranu na prezentácii zaujala, 
okrem iného, napr. automatizovaná technológia na 
včasné a presné odhalenie ľudských chorôb využí-
vajúca počítače a internet. Dúfajme, že stretnutie 
bude prvým impulzom k nadviazaniu hlbšej spolu-
práce aj v tejto oblasti. 

Ing. M. Klimová, LucK

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2008 poskytlo mesto Spišská Nová 
Ves z kapitoly sociálneho zabezpečenia príspevky na činnosť neštátnych sub-
jektov spolu v sume 740 000,- Sk. Podporovanými subjektmi sú:
• Spišská katolícka charita
• Alžbetka, n. o.
• Slovenský Červený kríž - Územný spolok SNV
• Slovenský zväz zdravotne postihnutých so sídlom na Fabiniho ul.
• Základné organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 1, č. 2, 

č. 12, č. 13, č. 41
• Klub detí a mládeže pri Slovenskom zväze zdravotne postihnutých
• Spevácka skupina Rozmarín pri Slovenskom zväze zdravotne postihnutých
• Jednota dôchodcov - Miestna organizácia
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Ing. Ľubomír Pastiran

OFŠaSV, MsÚ

Milí Novovešťania! 
V tomto čísle štartujeme novú súťaž o fotografiu mesiaca (najlepšiu, 
najvtipnejšiu, najsmutnejšiu...). Témou nech je vám každodenne 
pulzujúci život v našom meste. 
Fotografie prosíme priniesť osobne do uzávierky 
- 15. kalendárny deň v mesiaci - do redakcie Ička 
- Radnica, 1. poschodie vpravo alebo zaslať 
e-mailom v požadovanej kvalite (formát 
jpg, tif, rozlíšenie min. 300 dpi). 
Na jedného výhercu čaká 
každý mesiac odmena a jeho meno 
spolu s víťaznou fotografiou uverej-
níme vždy v nasledujúcom čísle Ička.

Nadviazanie spolupráce medzi americkými a slovenskými firmami, výmena skúseností v prezentovaných oblastiach a možnosť par-
ticipácie slovenských firiem na medzinárodných stavebných projektoch boli cieľom návštevy honorárneho konzula SR pre štát Ohio, 
USA, Dr. Edwarda G. Keshocka. 

ZÁUJEM PODNIKATEĽOV SPOZA OCEÁNU

PODPORA PRE NEŠTÁTNE SUBJEKTY SÚŤAŽ O FOTOGRAFIU MESIACA

(dokončenie zo strany 1)

„Okrem iného VSE vybuduje nové VN vedenie do 
Novoveskej Huty k rekreačnému stredisku Hor-
SKIpark, ktoré vyrieši aj výpadky dodávky elek-
trického prúdu v mestských častiach Ferčekovce 
a Novoveská Huta. V lete budúceho roku by mal 
byť tento dlhoročný problém definitívne vyrie-
šený. V našom meste tiež zostane zachované 

zákaznícke centrum tejto spoločnosti, aj keď 
pravdepodobne v iných priestoroch,“ oznámil 
nám výsledky rokovania primátor J. Volný.
Vedenie VSE sa tiež stretlo s poslancami nášho 
mestského zastupiteľstva, riaditeľmi firiem a v rámci 
zorganizovanej „Hodiny otvorených dverí“ aj s ob-
čanmi, aby ich informovalo o svojich rozvojových zá-
meroch. Celkove bude v Spišskej Novej Vsi v tomto 
a budúcom roku do obnovy a rozvoja sietí investo-
vaných 45 miliónov korún.

LucK, foto: autorka

Na pracovnom stretnutí primátora mesta PhDr. Jána Volného s generálnym riaditeľom 
Východoslovenskej energetiky (VSE), a. s., Košice, p. Norbertom Schürmannom 18. júna 
boli dohodnuté konkrétne smery spolupráce.

VSE VYBUDUJE NOVÉ VYSOKONAPÄŤOVÉ 
VEDENIE DO NOVOVESKEJ HUTY

Generálny riaditeľ VSE, a. s., 
Norbert Schürmann

o uzávierky 
edakcie Ička

zaslať 
át 
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 6.00 | Ranná „meditácia“
Ľ. Stašik vstáva okolo 6. hodiny. Pri rannej káve si 
pravidelne „pomedituje“ o úlohách, ktoré ho čaka-
jú. „Okrem pracovných a rodinných povinností si 
v posledných týždňoch preberám aj úlohy spojené 
s blížiacimi sa majstrovstvami republiky v ryžova-
ní zlata.“ Z času na čas si ráno dopraje ľadovú spr-
chu alebo ranné cvičenie. „Pokiaľ mi to čas dovolí, 
vyjdem si s naším psom Kelly na rannú prechádzku,“ 
približuje svoje prvé denné kroky.
 7.00 | Na bicykli

Najčastejšie ho uvidíte do práce šliapať na bicykli, oje-
dinele peši. V daždivom počasí nasadne poväčšine do 
auta. Do zamestnania prichádza podľa potreby, zväčša 
okolo siedmej, ale často aj oveľa skôr, či neskôr.
 Kombinuje a pripravuje do neskorého večera

Ako hovorí sympatický zlatokop - tvár známa z podu-
jatí v meste: „V súčasnosti kombinujem pracovné 
povinnosti s vybavovaním a koordinovaním úloh spo-
jených s pripravovanou súťažou Spišská karbidka 
2008, ktorá sa bude konať 4. - 6. 7. 2008 na Čingo-
ve. Z týchto dôvodov môj „pracovný“ čas trvá často 
do neskorých večerných hodín a je popretkávaný 
početnými prestávkami, kedy vybavujem rôzne úlohy 
mimo firmy, telefonáty, e-maily a pod.“ Že zorganizo-
vať majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní zlata nie je ľahké, 
svedčí i množstvo vybavovačiek: „Jedná sa najmä 
o vybavovanie potrebných povolení spojených so 
súťažou, zabezpečenie samotnej súťaže v ryžovaní 
zlata, sprievodných akcií (kultúrny program, jazda 
na koni, psie záprahy, historický šerm, predaj ľudo-
vo-umeleckých výrobkov, historické vozidlá, súťaže 
pre deti i dospelých, country bál, výstava insitného 
umelca atď.), aktualizáciu webovej stránky a pod.“ 
Karbidka sa každoročne teší veľkej obľube a Ľubomír 
Stašik na ňu srdečne všetkých pozýva!
 22.00 | Večerná rekapitulácia

Domov prichádza rôzne, ale najčastejšie okolo ôsmej. 
Po výdatnej večeri sa venuje svojej rodine a okolo 
22.00 hod. si pred spánkom ešte zrekapituluje prísluš-
ný deň.
 Víkendový hľadač pokladov

Svojím záľubám sa venuje poväčšine cez víkend. Veľmi 
obľubuje turistiku, ako aj ryžovanie zlata vo voľnej prí-
rode v spoločnosti svojej rodiny a ostatných zlatokopov 
s ich rodinami. „Takéto víkendy sme tento rok prežili 
na potoku Hybica pod Kriváňom, kde sa nám poda-
rilo vyryžovať pomerne pekné zlatinky. Oveľa menej 
sa nám však darilo v Markušovskej doline, kde sme 
zatiaľ nenašli starú dedinu Goldbach, v blízkosti kto-
rej sa dobývalo zlato. Po doskúmaní archívnych ma-
teriálov a prešlichovaní všetkých vodných tokov sa 
nám to hádam podarí. Potom už nastúpi archeológ, 
ktorý môže pokračovať v nami začatom diele.“
 Práca aj koníčkom

Spoločnou záľubou Stašikovcov je najmä starostlivosť 
o psa Kelly, s ktorým podnikajú pravidelné víkendové 
prechádzky po širšom okolí. Okrem toho p. Stašik 
veľmi rád varí hlavne vegetariánske jedlá a experimen-
tuje s mimoslovenskou, najmä orientálnou kuchyňou. 
Zaujíma ho česká a slovenská filmová tvorba, rád si vy-
počuje The Doors, Vlastu Třešňáka, či country hudbu. 
„Svoj voľný čas však vo veľkej miere trávim v práci, 
práca je vraj tiež mojím koníčkom. To tvrdí moja rodi-
na,“ otvorene priznáva.

POTEŠÍ KAŽDÁ NÁJDENÁ ZLATINKA

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
DNES SO SPIŠSKONOVOVEŠŤANOM, KTORÉMU UČAROVALA MATIČKA ZEM A TAJOMSTVÁ, KTORÉ UKRÝVA 
VO SVOJOM LONE. ROZPRÁVALI SME SA S NÍM AJ O OTVORENÝCH MEDZINÁRODNÝCH MAJSTROVSTVÁCH 
V RYŽOVANÍ ZLATA, KTORÉ ZAČIATKOM JÚLA NA ČINGOVE SPÔSOBIA PRAVÚ ZLATOKOPECKÚ HORÚČKU.

DEŇ SO ZLATOKOPOM ĽUBOMÍROM STAŠIKOM

Čím Vás zaujalo ryžovanie zlata?
„Mnohí si zlatokopov spájajú s kovbojmi, boli to ale 
v minulosti v podstate baníci a najčastejšie dobrodru-
hovia z najnižších sociálnych vrstiev, ktorí často pre-
konávali samých seba na ceste za vidinou rýchleho 
zbohatnutia. Športové ryžovanie zlata (ŠRZ) je však 
najmä o stretnutí kamarátov, súťažení, o zážitku 
a atrakcii.“
Dá sa o zlatokopectve hovoriť ako o profesii?
„Na Slovensku nie je nik, koho by zlatokopectvo 
v súčasnosti uživilo. Na Sibíri, ale i inde vo svete, však 
áno.“
Priblížite nám v skratke históriu športového ryžova-
nia zlata u nás?
„Začiatky ŠRZ spadajú do čias Československa, kedy 
sa v r. 1979 uskutočnila 1. súťaž na Otave. Majstrovstvá 
SR a ČR sú každý rok, z toho každý druhý na Sloven-
sku. Priekopníkom ŠRZ v našom meste je Mgr. Štefan 
Kupčík.“ 
Je podľa Vás o túto aktivitu na Slovensku záujem?
„V súčasnosti sa u nás venuje ŠRZ cca 100 ľudí 
všetkých vekových kategórií, ktorí sú združení v Slo-
venskej asociácii zlatokopov (SAZ) v rámci 8 klubov, 
resp. cechov. V poslednom období zaznamenávame 
zvýšený záujem o zlatokopectvo u detí a mládeže.“
Čo je potrebné na to, aby sa tomu človek mohol ve-
novať?
„Zlato si môže vyryžovať každý, treba len nájsť potok, 
kde sa nachádza. Potom stačí zobrať krompáč, lopatu, 
sito, zlatokopeckú panvicu, alebo iba puklicu zo Škody 
100 (smiech), a skúšať.“
Prezradíte nejaké lokality v okolí bohaté na zlato?
„Z historického hľadiska je azda najvýznamnejšia loka-
lita Goldbach v Markušovskej doline. Pekné zlatinky sa 
dajú najbližšie vyryžovať v Levočskej doline a v okolí 
Nižných a Vyšných Repáš, ak nerátam početné lokality 
pod Kriváňom na Liptove.“
Aké zlato sa bude ryžovať na Spišskej karbidke?
„Zlato, tzv. zlatinky na súťaž musia mať min. 18 kará-
tov a veľkosť nad 1 mm, a tak sa získavajú nákupom. 
Najčastejšie sú pôvodom z Kalifornie a širšieho okolia 
Dawson City. Sú to lokality, na ktorých prebehli jedny 

z najznámejších zlatokopeckých horúčok vo svete.“
Čo Vás tento rok ešte čaká?
„Na majstrovstvá sveta do Španielska sa z finanč-
ných dôvodov nechystám, snáď mi to vyjde o rok 
v Taliansku. Po „karbidke“ sa chcem zúčastniť súťaží 
pri Zvolene a Trenčíne. Počas cesty na dovolenku 
nám hádam vyjde čas vyryžovať si zlatinky a navští-
viť ložiská zlata v rumunskom „zlatom trojuholníku“. 
Ukončenie zlatokopeckej sezóny, tzv. zatvorenie clai-
mov PKZ, plánujeme ako voľné ryžovanie v potokoch 
pod Kriváňom niekedy v októbri. Koncom roka prav-
depodobne náš klub zorganizuje už 4. country bál 
v tomto roku.“   

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE ĽUBOMÍR STAŠIK
Narodil sa v r. 1966 v Spišskej Novej Vsi. Detstvo prežil s rodičmi a sestrou v Smižanoch, kde navštevoval 
aj základnú školu okrem 6. až 8. ročníka, kedy chodil do hokejovej triedy na VII. ZŠ v SNV. Po absolvovaní 
Strednej priemyselnej školy (odbor geologický prieskum a banské meračstvo) v r. 1985 pokračoval v štúdiu 
na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach (odbor banská geológia a geologický prieskum), ktoré ukončil v r. 1989. 
Po ukončení VŠ nastúpil do Železorudných baní, n. p., závod Rudňany, kde pracoval ako banský geológ 
a banský merač na úsekoch 5RP II a Poráč. Od r. 1996 pracoval v spoločnosti Geologia, spol. s r. o., 
SNV, kde spočiatku pôsobil ako vedúci terénnych prác pri šlichovej prospekcii (ryžovanie zlata) na lokalitách 
východného Slovenska. Po ich ukončení sa začal venovať ich vyhodnocovaniu a ďalším prácam v oblasti 
geológie, geodézie, odpadového hospodárstva a životného prostredia. Od r. 2001 pracuje v spoločnosti 
SLOVZEOLIT, spol. s r. o., SNV, kde sa okrem vyššie uvedených oblastí venuje najmä posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie (EIA). Od minulého roku je taktiež konateľom spoločnosti Geológia PaB, s. r. o., SNV. 
Športovému ryžovaniu zlata sa venuje zhruba 12 rokov. Prvé skúsenosti v tejto oblasti má zo stredoškolských 
čias, kedy v 2. ročníku absolvoval odbornú prax v oblasti Slánskych vrchov pod vedením RNDr. Vlastimila Po-
tančoka. V súčasnosti je predsedom Podtatranského klubu zlatokopov (www.pkz.host.sk), ktorý bol založený 
v r. 1999. Od r. 2000 klub pravidelne organizuje zlatokopeckú súťaž s názvom Spišská karbidka. Počtom 
28 členov je najpočetnejším zlatokopeckým klubom v SR. Jeho členovia pravidelne vystupujú na stupne víťa-
zov na akciách v rámci Slovenska i na nadnárodných súťažiach. Ľ. Stašik býva v SNV, je ženatý a má 2 deti.

SPRAVODAJSTVO

Zaujímavé myšlienky Ľubomíra Stašika

• Sme znečistení na styku s hmotou a naše srdcia sú 
pokryté prachom materializmu.

• Špeciálny vzťah k zlatu nemám. Hádam preto, že 
ho mám málo, resp. vôbec. Keby som mal v banke 
zopár zlatých tehál, určite by sa môj vzťah k zlatu 
zmenil. Ako, to neviem. Nechce mi niekto darovať 
zopár zlatých tehličiek?

• Skúsenosti s prospektorstvom a ryžovaním zlata sa 
dajú získať iba poctivou zlatokopeckou drinou v te-
réne so všetkým, čo k tomu patrí. Športové ryžova-
nie zlata je však oproti tomu iba ako pena na pive.

Ľubomír Stašik (vpredu) pri „ryžovačke“ 
s kamarátmi zlatokopmi
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Nechýbali na nej ani predstavitelia nášho mesta, 
ktoré je jedným z partnerov v spomínanom projekte. 
Zástupca primátora PhDr. Miroslav Semeš, riadi-
teľka Spišskej regionálnej rozvojovej agentúry Ing. 
Darina Paveleková, riaditeľ Mestského kultúrneho 
centra Ing. Emil Labaj a riaditeľka Základnej ume-
leckej školy na Fabiniho ul. Mgr. Eva Šterbáková sa 
pridali k šesťdesiatke účastníkov z Grécka a Talian-
ska. Na záverečnom stretnutí, ktoré sa konalo 5. až 
8. júna, boli odprezentované výsledky spoločného 
úsilia. Potešiteľné je konštatovanie partnerov, že 
spolupráca mala svoj zmysel. Konkrétne pre naše 
mesto priniesla osoh v podobe pripravených pro-
jektov na rekonštrukciu budovy našej ZUŠ a obnovu 
budovy Reduty, ktorá počíta i so „znovuoživením“ 
myšlienky hotelových apartmánov v tejto dominante 
nášho námestia.
Následne sa 20. júna konal, avšak tento krát na 
pôde Spišskej Novej Vsi, aj záverečný seminár 
projektu PALAIS, ktorý sa obsahovo dotýkal predo-

všetkým predstavenia projektu, jeho cieľov a hlav-
ných výstupov, ako aj spôsobu zapojenia Mesta 
SNV do projektu. Okrem toho sa účastníci seminára 
oboznámili s historickým vývojom ZUŠ a budovy 
Reduty a architekti predstavili projekty revitalizácie 
oboch budov. Záverom ostáva už len popriať, nech 
sa ich čoskoro podarí i s pomocou fondov EÚ zre-
alizovať! LucK

BODKA ZA PROJEKTOM PALAIS

SPRAVODAJSTVO

V rámci projektu PALAIS - „Inovatívne stratégie pri ochrane kultúrneho dedičstva“, ktorý 
sme vám predstavili v Ičku 5/08, sa začiatkom júna konala v talianskej Matere (región 
Basilicata) konferencia za účasti všetkých partnerov. 

4. až 6. júla 2008 sa uskutoční na Čingove - Džurkovci zlatokopecká horúčka  
- Majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky 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

PREDBEŽNÝ PROGRAM: 

4. 7. 2008, piatok 
19.00 hod. - Slávnostné otvorenie 
Kultúrny večer 
22.00 hod. - Koniec registrácie 
(okrem kategórií deti a zelenáči) 

5. 7. 2008, sobota 
9.00 hod. - Koniec regis-
trácie kategórií deti a ze-
lenáči 
9.00 - 19.00 - Vyraďo-
vacie kolá 
Finále (deti, zelenáči 
a ďalšie neoficiálne 
kategórie) 

Jack-Pot 
Škola ryžovania zlata 
Sprievodný program 

19.00 hod. - Vyhlásenie výsledkov 
(deti, zelenáči) 

20.00 hod. - Country bál 

6. 7. 2008, nedeľa 
9.00 - 13.00 hod. 

Finálové súťaže 
Sprievodný program 
14.00 hod. - Vyhláse-
nie výsledkov 
Slávnostné ukončenie 
súťaže

SOCIÁLNE 
SLUŽBY V MESTE 
SP. NOVÁ VES
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasad-
nutí 19. júna t. r. prejednalo a schválilo 
dokument „Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb v meste Spišská Nová Ves na roky 
2008 – 2013“.

Vymedzuje 3 základné ciele:
• zlepšenie sociálnej infraštruktúry v meste,
• zlepšenie kvality poskytovaných služieb,
• predchádzanie sociálnemu vylúčeniu zo spo-

ločnosti.
Nadväzuje na koncepčné materiály v sociálnej 
oblasti, najmä na „Koncepciu rozvoja sociál-
nych služieb Košického samosprávneho kraja“, 
no predovšetkým rešpektuje miestne pomery 
a podmienky. 
Analyzuje potreby - kapacity  služieb a porovnáva 
ich so súčasným stavom poskytovaných sociál-
nych služieb a sociálnej pomoci na úrovni mesta 
a okresu. SWOT analýza sa zaoberá súčasnou, 
ale zároveň aj budúcou sociálnou situáciou 
a vytvára zrozumiteľný prehľad silných a slabých 
stránok vnútorného prostredia sociálnej oblasti 
v meste (na území mesta), a príležitostí a ohro-
zení prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia 
(politika, podnety, problémy regiónu, štátu, Eu-
rópy) v danej oblasti.

Zo záverov analýzy vyplývajú 2 hlavné prob-
lémy, a to:
• nízka dostupnosť až absencia niektorých po-

žadovaných a potrebných služieb a sociálnej 
pomoci,

• nedostatočne využitý potenciál pre skvalitňo-
vanie poskytovaných služieb.

Zvýšenie dostupnosti a kvality služieb je 
hlavným cieľom tejto oblasti, čomu môžu byť 
nápomocné aj nasledovné plánované aktivity:
• zriadenie sociálno-zdravotného zariadenia 

v budove bývalej pôrodnice,
• denný stacionár pre seniorov na Slovenskej 

ul. 30,
• prepravná služba,
• zriadenie Klubu zdravotne postihnutých ob-

čanov,
• nákup nízkopodlažných autobusov mestskej 

verejnej dopravy,
• podpora zriaďovania a činnosti chránených 

dielní, 
• centrum krízovej prevencie s nepretržitou 

prevádzkou Linky dôvery,
• program celoživotného vzdelávania zamest-

nancov v sociálnych službách,
• výkon terénnej sociálnej práce.
Prípravou koncepcie za účasti poskytovateľov so-
ciálnych služieb a sociálnej pomoci v meste bola 
iniciovaná nová komunikačná platforma a začatý 
dialóg zainteresovaných subjektov, ktorých am-
bíciou je koordinácia, príprava a realizácia pro-
jektov v blízkej budúcnosti.

PhDr. Miroslav Semeš

zástupca primátora

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
NA DLANI
Od júla 2008 bude inštalovaný 
pre všetkých, ktorí majú záujem 
o pozorovanie okolia nášho mesta 
ďalekohľad Observer 100. Umiestnený 
bude na balkóne veže rím.-katol. kostola 
s výhľadom na Vysoké Tatry a Slovenský 
raj. Jedná sa o mincový ďalekohľad s ča-
sovou automatickou clonou, ktorá sa po 
vhodení mince otvorí a umožnípozorova-
nie okolia. Ďalekohľad je odolný proti po-
veternostným vplyvom.

Umožňuje 25–násobné zväčšenie. Prie-
mer objektívu je 100 mm, rozsah hori-
zontálneho otočenia je 0 - 135 °, horného 
vertikálneho otočenia 0 - 30 ° a dol-
ného vertikálneho otočenie 0 - 45 °.
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V zmysle § 6 ods. l písm. e zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii náčelník zabezpe-
čuje odborný výcvik ako aj školenie pracovníkov obecnej polície. 

Školenia i odborný výcvik sú súčasťou pravidelných 
pracovných porád príslušníkov Mestskej polície 
v Spišskej Novej Vsi. Výcvik používania donucova-
cích prostriedkov a tiež taktiku zákrokov preškolil 
v priebehu roka 2007 hlavný tréner JKD Slovakia, 
s. r. o., Ing. Radek Šefčík.
Príslušníci MsP pri udržiavaní fyzickej pripravenosti 
majú možnosť využívať aj zriadenú posilňovňu, ktorá 
je postupne obnovovaná o potrebné náradie.
Dňa 23. mája 2008 sa na atletickom štadióne Tat-
ran v Spišskej Novej Vsi pod dohľadom masmédií 
uskutočnili po prvýkrát od vzniku mestskej polície 
fyzické previerky príslušníkov.
Previerková komisia zriadená primátorom mesta 

PhDr. Jánom Volným preverovala fyzickú zdatnosť 
príslušníkov v piatich vekových kategóriách, pričom 
išlo o nasledovné disciplíny: beh na 100 metrov, 
beh za 12 minút, skok do diaľky, zhyby opakované, 
ľah-sed za 2 minúty.
Súťažili všetci príslušníci do 55 rokov veku okrem 
práceneschopných, ktorí previerky absolvujú v ná-
hradnom termíne, pričom najlepšie výsledky do-
siahli títo príslušníci: Peter Hus, Milan Hudáček, 
Peter Rusnák a Peter Fifik.
Zvlášť potešiteľné bolo vidieť snahu súťažiacich 
dosiahnuť čo najlepší výsledok a neuspokojiť sa 
s priemernosťou. 

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP

PREVIERKY FYZICKEJ PRIPRAVENOSTI 
MSP SPIŠSKÁ NOVÁ VES

SPRAVODAJSTVO

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o.• voda a kúrenie: 0905 215 732. 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: dispečing: 053/44 32 503 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia: nepárne týždne: 0905 534 800 • párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

Z činnosti OR PZ v SNV

Dňa 24. 5. 2008 v čase od 02.00 hod. do 04.15 
hod. neznámy páchateľ vykonal krádež vlámaním do 
odstavených motorových vozidiel, z ktorých boli odcu-
dzené autorádia na Tkáčskej ul. v SNV a v obci Smiža-
ny na ul. Za Kaštieľom a Staničnej ulici. 25. 5. 2008 
ako páchatelia boli zistení a usvedčení dvaja občania 
(17 a 18 rokov) zo Smižian.

Dňa 3. 6. 2008 o 01.00 hod. na Šafárikovom námestí 
boli hliadkou OO PZ pristihnutí dvaja 19-roč. občania 
mesta SNV, ktorí sprejmi postriekali presklenú výplň 
na predajni Milk-Agro a betónovú pätku lavičky na 
zastávke MHD. Menovaných podľa ich udania inšpi-
roval film GYMPL. Sú podozriví zo spáchania preči-
nu poškodzovania cudzej veci podľa §-u 246 ods. 1 
Trestného zákona. 

Dňa 9. 6. 2008 bol obvinený zo spáchania prečinu 
týrania zvierat podľa §-u 378 ods.1 písm. c) Trestné-
ho zákona  21-roč. občan mesta SNV, ktorý po dobu 
najmenej 14 dní v záhradkárskej osade obmedzoval 
výživu a napájanie 4-roč. sučky kríženca nemeckého 
ovčiaka, ktorá bola v uzavretom koterci, dôsledkom 
čoho došlo k jej uhynutiu.

Z prečinu podpory a propagácie skupín smerujúcich 
k potlačeniu základných práv a slobôd podľa §-u 422 
ods. 1 Trestného zákona boli obvinení dvaja (26-roč. 
a 17-roč.) občania SNV, ktorí na benzínovom čer-
padle Shell na Gorkého ul. verejne s použitím hesiel 
„Siegl Heil“ a „Heil Hitler“ so vztýčenou pravou rukou 
prejavovali sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláča-
niu základných práv a slobôd.

Dňa 10. 6. 2008 v čase od 15.30 do 16.30 hod. na 
Duklianskej ul. č. 53 v predajni firmy Trend LUX do-
posiaľ nezistený páchateľ odcudzil počas prevádzky 
z príručnej pokladničky tržbu vo výške 8 500,- Sk.

Dňa 17. 6. 2008 v čase od 11.55 do 12.45 hod. 
na Drevárskej ul. č. 2 doposiaľ nezistený páchateľ 
odcudzil z kancelárie firmy Softinteriér z príručnej 
pokladničky finančnú hotovosť, stravné lístky a note-
book zn. Asus F5R, so spôsobenou škodou vo výške 
30 080,- Sk.

Policajný zbor upozorňuje občanov mesta SNV, že 
v poslednom období sa množia krádeže peňaženiek 
a kabeliek v obchodných centrách a žiada občanov, 
aby si vo zvýšenej miere chránili svoj majetok! Obdob-
ne bol zvýšený nápad krádeží tržieb v rôznych predaj-
ných zariadeniach počas prevádzky a krádeží hlavne 
notebookov z kancelárií firiem počas prevádzky.

V súvislosti s konaním Spišských trhov a Spišských 
výstavných trhov a so zvýšeným počtom návštevní-
kov mesta Policajný zbor upozorňuje občanov a náv-
števníkov mesta SNV na krádeže hlavne peňaženiek 
a iných cenností!

Z činnosti MsP v SNV

Dňa 14. 6. 2008 riešila hliadka MsP o 02.15 hod. 
na Zimnej ul. zistený priestupok proti verejnému po-
riadku, ktorého sa dopustil 20-roč. Patrik D. zo SNV, 
ktorý na mieste prístupnom verejnosti mal viditeľne pri 
sebe chladnú zbraň - kovovú tyč. Na dotaz hliadky, 
načo ju má, odpovedal, že na osobnú obranu. Uvede-
nú vec dobrovoľne vydal, priestupok v riešení MsP.

V ten istý deň sa priestupku proti verejnému poriadku 
dopustila 63-roč. Marcela Z. zo SNV, ktorá pri záhrad-
kárskej osade Červený jarok spaľovala zelenú trávna-
tú plochu. Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.

Na ul. Levočskej pri kruhovom objazde bol kamero-
vým systémom dňa 15. 6. 2008 o 01.30 hod. zistený 
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého 
sa dopustil 19-roč. Marian B. zo SNV. Ten sa hrubo 
správal tak, že hádzal kamene po kruhovom objazde 
a ohrozoval účastníkov cestnej premávky, vozidlá aj 
chodcov. Náprava zjednaná na mieste, vec ukončená 
v blokovom konaní.

V  Embracu Slovakia 26. mája vyrobili dvadsiaty piaty miliónty kompresor. Ak by tento počet 
umiestnili vedľa seba, zaplnil by 112 futbalových ihrísk alebo 577 hokejových ľadových plôch. 
Viac ako 7-krát by tiež ním mohli „vydláždiť“ naše šošovkovité námestie považované za naj-
dlhšie na Slovensku. 

Prvý milión kompresorov vyrobili v júni 2004 - po 
6 rokoch od vzniku závodu. Jeho rozšírenie na naj-
väčší európsky závod Embraca umožňuje produkciu 
do 5 mil. kusov ročne. Päťdesiaty miliónty kus oča-
kávajú približne o 5 rokov. „Teší nás, že Embraco na 
Slovensku výrazne prispieva k 22 %-mu podielu na-
šej spoločnosti na svetovom trhu a tiež k tomu, že 
sme sa stali najväčšími predajcami kompresorov 
vo svojom segmente. V Spišskej Novej Vsi plánu-

jeme vyrábať ešte viac kondenzačných jednotiek 
- ucelených systémov, ktorých sú kompresory sú-
časťou. Zvýšime ich variabilitu a takisto posilníme 
poradenstvo a servis,“ vyjadruje sa výkonný riaditeľ 
pre Európu Lainor Driessen. 
O inovačných zmenách za 10 rokov fungovania slo-
venského závodu hovorí špecialista produktu Matúš 
Babík: „Uplatnili sme viacero patentov Embraca, 
na ktorých sa výrazne podieľali aj odborníci od 
nás. Zvýšili sme účinnosť, znížili hlučnosť. Naša 
firma z procesov eliminovala olovo, šesťmocný 
chróm, kadmium, polybrómované bifenyly a poly-
brómované dibenzoétery a nahradila ich látkami 
prijateľnejšími pre životné prostredie. Ako prví na 
Slovensku sme získali medzinárodný certifikát 
QC 080 000 za fungujúci systém riadenia nebez-
pečných látok.“ 
Ak pred 6 - 7 rokmi ešte prax nehovorila o energetic-
kých triedach A, B, C, v súčasnosti mnohé inovácie 
sú založené práve na zníženie spotreby energií. Kom-
presory vyrobené v Embracu Slovakia umiestňujú 
výrobcovia bielej techniky do chladničiek i do chla-
diacich vitrín a boxov triedy A+. Medzi klientov tunaj-
šieho závodu patrí Whirlpool, Copeland, Electrolux, 
LG, Gorenje, Bosch - Siemens, Liebherr, Arcelik, 
Sharp a ďalší.

K. E. Čániová, C. H.
foto: LucK

VYROBILI 25 MILIÓNOV 
KOMPRESOROV

VÝJAZD VLÁDY AŽ V OKTÓBRI
Výjazdové zasadnutie vlády SR v Spišskej Novej Vsi, ktoré bude významným momentom pre naše mesto 
a región, nakoniec umocní slávnostnú atmosféru októbrového vyvrcholenia osláv 740. výročia prvej pí-
somnej zmienky o našom meste. Výjazdové zasadnutie sa totižto zo 16. júla 2008 po dohode s Úradom 
vlády SR presúva na 8. október 2008.  LucK
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YTradičný „prvomájový“ zlet RC modelárov ob-
rých modelov, na ktorom sa zišlo aj niekoľko mo-
delov, ktoré do tejto kategórie nepatria, sa konal 
3. až 4. 5. na našom letisku. I napriek nepriaznivé-
mu počasiu (nárazový vietor do 8 m/s kolmo na drá-
hu, vytrvalý dážď) zraz svojou prítomnosťou poctilo 
25 pilotov. Modelársky klub SNV prisľúbil zorganizo-
vať podujatie aj o rok.

7. až 14. 5. už tradične absolvovalo 43 študentov 
(26 dievčat a 17 chlapcov) Strednej poľnohospo-
dárskej školy a Obchodnej akadémie pod vedením 
2 pedagógov, Ing. Jarmily Tatarkovej a Ing. Mariána 
Čekela, týždňovú učebnú prax vo Veľkom Týnci - 
Čechoviciach (ČR), kde sa učili navádzať chmeľ 
na oceľové drôty.

Špeciálna základná škola v SNV zorganizovala 
súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom 
„Gaňova Tarnava“. Zúčastnili sa jej víťazi okresných 
kôl z celého východného Slovenska. Súčasne pre-
biehala aj výtvarná súťaž a výstava prác žiakov špe-
ciálnych škôl. Deti svojimi výkonmi milo prekvapili.

V predvečer MDD zorganizovala Galéria umel-
cov Spiša večernú prehliadku galérie spojenú 
s aukciou výtvarných prác - portrétov osobností 
mesta SNV, ktoré vznikli v rámci projektu Farebná 
paleta.

ZŠ na Ul. Ing. Kožucha pripravila 4. ročník súťa-
že Miss bábika, v rámci ktorej 27 prváčok dokazo-
valo, že sú šikovné ako ich mamky. V disciplínach 
prebaľovanie, obliekanie, príprava zdravého jedla 
a výroba kolísky súťažili o to, ktorá z nich bude naj-
lepšou mamičkou. 

V posledný májový deň si na svoje študentské časy 
zaspomínali po 55-ich rokoch absolventi Gymná-
zia SNV a pri tejto príležitosti ich čakalo aj prijatie 
na Radnici.

Zaparkovať takmer 10-tonový kolos s vyčnieva-
júcou radlicou v tesnej garáži či prejsť pomedzi 
kuželky skúšali 30. 5. na našom letisku vodiči 
zimnej údržby ciest na Cestárskom rodeu. Na 
čas a presnosť jazdili na pripravenej trati, o víťazovi 
nakoniec rozhodovali centimetre a sekundy. Stal sa 
ním František Pribula, ktorý na odhrňovači, s ktorým 
preteky absolvoval, jazdí len jeden rok. 

Svetový deň bez tabaku (31. 5.) sme si pripomenuli 
v našich uliciach 5. ročníkom akcie „Vymeň ci-
garetu za vitamín“, ktorú organizačne pripravili 
OZ Mladí ľudia a život, RÚVZ v SNV a Mestský úrad 
SNV. Študenti ponúkali fajčiarom za uhasenú cigare-
tu zdravé jablko a vypĺňali anketu.  

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC ponúkol svo-
jim členom a priaznivcom dňa 1. 6. tanečný večie-
rok „Čaj o piatej“.

Múzeum Spiša v SNV pripravilo pri príležitosti MDD 
pre všetky deti v kaštieli a letohrádku Dardanely 
v Markušovciach krásny príbeh rozohraný naživo 
pod názvom „Popoluška v kaštieli.“

TV Reduta vysiela od 1. 6. v rámci spolupráce 
s 5 televíziami už aj prostredníctvom satelitu. Vy-
sielanie je zabezpečované na platforme Telenor Thor 
III, 0,8 st WEST. Do 31. 7. 2008 bude realizované 
pod názvom TV CENTRÁL a od 1. 8. 2008 pod ná-
zvom TV REGINA. Satelitná televízia bude zameraná 
na mapovanie udalosti hlavne v regióne východného 
Slovenska. Vysielanie môžu diváci sledovať po nala-
dení na DIGI TV.

Na základe výberového konania bude funkciu vedú-
ceho našej mestskej TV Reduta vykonávať opäť 
Marcel Blahut.

V obradnej sieni Radnice sa 4. 6. konalo ďalšie 
prijatie absolventov, tentokrát niekdajšieho tzv. 
Učiteľského inštitútu SNV, ktorí sa stretli po neu-
veriteľných 60-tich rokoch.

Naša ZOO vlani rozbehla adopčný program, v rámci ktorého ponúka svoje zvieratká na tzv. 
adopciu.

Adopcie sa za rok rozbehli, „adoptívnymi rodičmi“ sú 
už mnohé spišskonovoveské firmy, školy, združenia, 
ale aj poslanci a podnikatelia. V máji k nim pribudol 
aj primátor Ján Volný, ktorý pri výbere zvieraťa potvrdil 
svoj zmysel pre humor, recesiu, ale aj poriadnu dávku 
odvahy. Adoptoval si v ZOO somára domáceho. Nie 
hocijakého, ale presne toho, ktorý je už takpovediac 
stálicou pri mnohých kultúrnych podujatiach organizo-
vaných v našom meste. Adopčnú túžbu počas svojej 
návštevy v rámci Prvomájových osláv v Madaras parku 
a ZOO vyjadril aj predseda NR SR Pavol Paška, kto-
rému sa ako vhodný adept na možnú adopciu zazdal 
tiger ussurijský.
Ak i vy chcete takouto formou podporiť ZOO a svoje ob-
ľúbené zvieratko, zapojte sa. Je to veľmi jednoduché: 

vyberte si zviera, ktoré chcete adoptovať, kontaktujte 
ZOO a finančne pokryte stanovenú časť nákladov na 
kŕmenie vami zvoleného zvieraťa minimálne na 1 rok. 
Zviera sa dá samozrejme adoptovať i na viac rokov do-
predu. Výber je veľký, v ZOO je viac ako 70 druhov 
a každý druh má viacnásobné zastúpenie. Vaše meno 
sa potom objaví na informačnej tabuli pri výbehu vášho 
„zverenca“.  
Po ukončení adopcií ZOO v blízkej budúcnosti plánuje 
zorganizovať stretnutie všetkých „adoptívnych rodičov“ 
a symbolicky im odovzdať adopčné listiny s poďakova-
ním za sponzorstvo.
Podrobné informácie získate na riaditeľstve ZOO, 
tel. č.: 053/446 26 31, e-mail: zoosnv@stonline.sk.

LucK

ADOPTUJTE SI ZVIERATKO

SPRAVODAJSTVO

Mestský výbor č. 1 
Novoveská Huta ďakuje 

všetkým sponzorom 
za realizáciu podujatia 

MDD v Novoveskej Hute 
dňa 7. 6. 2008.

Občianske združenie Košiarny briežok 
Spišská Nová Ves

zvoláva všetkých majiteľov chát na schôdzu,
ktorá sa bude konať 

19. júla 2008 (sobota) o 17.00 hod.
v areáli Koliby na Košiarnom briežku.

Nevídaný úspech dosiahla Materská škola na Jilemnického ul., kde nedávno Medzinárodná 
asociácia Krok za krokom (ISSA) natáčala dokument pre potreby profesionálneho rozvoja 
učiteliek v zahraničí. 

Materská škola (MŠ) sa zapojila do 
programu Krok za krokom v roku 
1994. Nakoľko chce ISSA tento 
program realizovať aj inde v Európe, 
rozhodla sa zdokumentovať spiš-
skonovoveskú MŠ, kde sa už dlho 
uplatňujú jeho štandardy. „Video 
ukážky, ktoré sme natočili, budú 
použité pre školy, ktoré pracujú 
s programom KROK ZA KROKOM 
v iných krajinách ako dôkaz toho, 
ako by mali fungovať pedago-
gické štandardy ISSA v triedach. 
Gratulujeme k skvelej práci a pani 
učiteľkám k tomu, ako vynikajúco 
vytvárajú učebné prostredie a vyu-
žívajú stratégie zmysluplného vyu-
čovania,“ poďakovala za vynikajúcu 
ukážku práce a pomoc konzultantka 
ISSA Dawn Tankersley. 
„Sme modelovou školou na Slovensku a zároveň 
sú 2 učiteľky aj lektorkami tohto programu. For-
mou cyklického vzdelávania sme preškolili stovky 
učiteliek v rámci SR a zároveň sme im umožnili 
sledovať proces aj priamo v triedach. Našu školu 
navštívili rôzne delegácie z Chorvátska, Ukrajiny, 
USA, Maďarska, Kanady, minulý rok z Estónska. 
Veľmi dobrú spoluprácu máme s MŠ v Havlíčko-
vom Brode na Nádražnej ul., kde sa realizuje ten 
istý program pod názvom „Začít spolu,“ zhodnotila 
úspechy riaditeľka MŠ Ľudmila Frankovičová. 
Program Krok za krokom sa realizuje v 6 triedach, 
celkovo sa týka 146 detí vo veku 2 - 6 rokov. Okrem 
toho v jednej triede beží tzv. „Zdravotný program“ 
pod vedením MUDr. K. Karpinskej a detskej sestry 
A. Ogurčákovej, kde zaškoľujú deti alergické a deti 
s oslabenou imunitou. 

Medzinárodná asociácia Krok za Krokom
ISSA je mimovládna členská organizácia, ktorá 

bola založená v Holandsku na presadzovanie de-
mokratických princípov a podporu a rozvíjanie 
účasti rodičov a komunity vo výchove a vzdelávaní 
detí predškolského a žiakov mladšieho školského 
veku. Spája 27 organizácií v rovnakom počte krajín, 
má vplyv na viac ako 200 000 učiteľov predškol-
ských zariadení a ZŠ, ako aj na pestúnky, rodičov, 
riaditeľov škôl, psychológov, vedúcich predstavi-
teľov komunity a riadiacich pracovníkov v školstve 
na miestnej a národnej úrovni. Programy KROK ZA 
KROKOM sa v súčasnosti týkajú viac ako 1 milióna 
detí a ich rodín. Členovia ISSA spolupracujú na pre-
sadzovaní dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdeláva-
nia pre všetky deti. Sú zapojení do národnej reformy 
výchovno-vzdelávacích systémov, rozvíjajú nové 
zdroje pre učiteľov, poskytujú školenia a podporujú 
výskum, realizujú projekty na všetkých úrovniach, 
zabezpečujú fórum pre pedagógov, odborníkov 
a tvorcov školskej politiky.

Lucia Kormošová

KROK ZA KROKOM
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Do Spišskej Novej Vsi si priniesli tri významné oce-
nenia:
• Hlavnú cenu s nomináciou na Scénickú žatvu 

2008 za inscenáciu O koníkovi Oblakovi,
• Hlavnú cenu s nomináciou na Scénickú žatvu 

2008 za inscenáciu Vrešťadlo,
• Cenu primátora mesta Rimavskej Soboty na 

návrh detského fóra Agora za inscenáciu 
Vrešťadlo.

Úspešné účinkovanie má za sebou aj inscenácia 
E. A. POE, a to na celoštátnej postupovej pre-
hliadke amatérskeho alternatívneho divadla 
Levoča 2008. Tu v prezentácii inscenácií súbo-
rov „Sekcie mladých divadelníkov“ boli nominovaní 
programovou radou prehliadky Malej krajskej scé-
nickej žatvy.
Sme radi, že poctivá práca s deťmi a mládežou v ob-
lasti dramatického umenia, ktorá sa rodí v Divadel-

nom štúdiu pri DMS prináša prospech mladým ľuďom 
na javisku, odozvu v hľadisku a zároveň dobré meno 
mestu Spišská Nová Ves.

Mgr. Ružena Dorčáková
riaditeľka DMS, SNV

DIVADELNÉ ŠTÚDIO VÍŤAZOM
V slzách radosti prijali mládežníci Divadelného štúdia vyhlásenie výsledkov XVII. ročníka ce-
loslovenského festivalu Divadlo a deti - Rimavská Sobota 2008. 
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Y Primátor J. Volný za naše mesto podpísal 4. 6. 
v Košiciach Memorandum o spolupráci KSK 
a miest a obcí KSK pri riešení problémov sú-
visiacich s viacnásobne marginalizovanými 
rómskymi komunitami. Ním vyjadrili zástupcovia 
krajskej, mestskej a obecnej samosprávy podporu 
opatreniam v sociálnej oblasti, ktoré majú zmeniť 
prejavy viažuce sa na kultúru chudoby a duchov-
ného spustnutia obyvateľov osád a giet. Zároveň 
sa zriadila spoločná komisia pre koordináciu rea-
lizácie prijatých opatrení a spoločný konzultačný 
orgán.

Deň plný súťaží a zábavy pre deti, mládež, rodičov 
pri príležitosti MDD na pešej zóne na námestí pod 
názvom MESTO DEŤOM - takto možno charak-
terizovať tohtoročný slnečný 6. jún. Jedinečná 
akcia spojená s „Festivalom bábkového divadla“ 
a mnohými sprievodnými podujatiami, ktorú pri-
pravili Mesto SNV, MKC a CVČ Adam, zanechala 
mnohým malým Spišskonovovešťanom rozžiarené 
tváričky.

Materské centrum Dietka oslávilo svoje 6. na-
rodeniny. 

MŠ Jilemnického ul. pripravila spolu s CVČ 
Adam pre svojich zverencov už 8. ročník krásnej 
akcie „Dobitie pevnosti športu“. Na deti čakalo 
13 stanovíšť, v rámci ktorých si mohli vyskúšať svo-
ju športovú zdatnosť.

Sobota 7. 6. patrila na Radnici absolventom bý-
valej tzv. Jedenásťročnej strednej školy kpt. 
Jána Nálepku v SNV, ktorí mali stretnutie po 
50-tich rokoch.

Radošinské naivné divadlo zavítalo v 1. júnovú 
sobotu do nášho mesta a uviedlo premiérové 
predstavenie divadelnej hry z autorskej dielne Sta-
nislava Štepku pod názvom Veľké ilúzie. Autor sa 
v nej vracia do obdobia normalizácie po roku 1968.

Od 12. do 14. 6. sme v našom meste hostili 
1. zakladajúcu slovensko-českú konferenciu 
„Laboratórna diagnostika v medicíne 2008“, 
ktorá sa konala v Spoločenskej sále Reduty. Jej 
účastníkov 13. 6. čakalo na radnici i slávnostné 
prijatie primátorom mesta.

3. ročník burzy stredných škôl v SNV sa usku-
točnil v piatok 13. 6. v priestoroch ZŠ na Ulici 
Ing. Kožucha.

Spišskonovoveskej nemocnici s poliklinikou odo-
vzdal súkromný podnikateľ Pavol Brnka z Lednic-
kých Rovní dar - 10 laserových tlačiarní v celko-
vej hodnote asi 50 000,- Sk. 

V sobotu 14. 6. ráno rýchlik odchádzajúci 
z našej železničnej stanice zachytil 34-ročné-
ho muža kráčajúceho po peróne. Privolaný lekár 
konštatoval mnohopočetné poranenia hornej kon-
čatiny, stehna a drieku s dobou liečenia minimálne 
tri týždne. 

Na Čingove sa stretli hendikepované deti 
a ich rodinní príslušníci v rámci akcie, ktorú pre 
nich zorganizoval Klub detí a mládeže pri spišsko-
novoveskej organizácii Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Domova 
dôchodcov, r. o., SNV, spomedzi celkovo 8 uchá-
dzačov vyhrala Mgr. Mária Bartošová.

V júni sa konalo ustanovujúce valné zhromaž-
denie Občianskeho združenia Banícky spo-
lok Spiš. Jeho predsedom sa stal riaditeľ SPŠ 
Ing. Viliam Žiaran.

42. ročník Biologickej olympiády kategórie 
E a súťaž „Poznaj a chráň prírodu svojej vlas-
ti“, ktorá oslávila svoje 50. výročie, zorganizovalo 
v SNV v dňoch 16. - 19. 6. Ministerstvo školstva 
SR a Slovenská komisia Biologickej olympiády 

29. 5. 2008 súťažilo v Galérii umelcov Spiša osem 
ZŠ mesta v 2 kategóriách. I. stupeň riešil 10 otázok, 

v ktorých sa hravou formou s medzipredmetovými 
vzťahmi popasovalo 24 žiakov. Otázky pre školské 
aj mestské kolo spracovala Mgr. J. Prochotská. 
Preverovala sa pozornosť, logické myslenie, tvorivá 
poetika, prírodoveda, slovenský jazyk v súvislosti 
s históriou nášho mesta. Zvíťazili: ZŠ Komenského 
ul., ZŠ Nejedlého ul., ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ 
Ing. Kožucha. II. stupeň „lúskal“ 16 otázok, v týchto 
sa putovalo po „Míľnikoch histórie mesta“, ktoré vy-
chádzajú každý mesiac z pera PhDr. R. Kormošovej 
v Ičku. Žiaci museli poznávať obrázkové zobraze-
nia, slangové slová, významné osobnosti, jubilan-
tov mesta. Z 24 žiakov v 8 družstvách zvíťazili: ZŠ 
Levočská ul., ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ Komen-
ského ul. 

II. ROČNÍK VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE 
ŽIAKOV ZŠ „MOJE MESTO“

Dvadsaťsedem kompozitových ultraľahkých lietadiel značky WT 9 DYNAMIC si 14. júna „dalo 
rande“ na spišskonovoveskom letisku.

RANDEVOUZ NA LETISKU

Pokochať dvojmiestnymi lietadlami sa prišli nad síd-
lisko Mier mnohí malí i veľkí Spišskonovovešťania. 
Jedinečnému zletu „Dynamicov“ prialo i počasie, 
a tak u nás pred obedom pristáli na svojich lietadlách 
Francúzi, Holanďania, Nemci či Slováci. „Má to na 
svedomí firma Aerospool, spol. s r. o., Prievidza, 
výrobca lietadiel Dynamic, ktorá odovzdávala 
včera jubilejné 250-te lietadlo a pri tejto príleži-
tosti sme zorganizovali aj let po slovenských hra-
doch a zámkoch,“ prezradil technický riaditeľ tejto 
firmy Jozef Šnirc. 
Oblet Slovenska sa začal v Prievidzi, postupne si pi-

loti a ich partneri z vtáčej perspektívy mohli pozrieť 
Beckov, Považie, Oravu, Tatry, Levoču, Spišský 
hrad, Krásnu Hôrku, Pohronie či Bojnický zámok. 
Jediným medzipristátím poctili vyznávači týchto lie-
tadiel práve naše mesto.
Ak i vy patríte medzi milovníkov lietania a lietadiel, 
nezabudnite si už teraz do kalendára poriadne zvý-
razniť 30. august 2008. Práve v tento deň sa na 
našom letisku bude konať LETECKÝ DEŇ, ktorý 
bude súčasťou trojdňových osláv pod názvom DNI 
MESTA!

LucK, foto: autorka
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MDD je každoročne veľkým sviatkom detí. Tohto 
roku bol v našej materskej škole netradičný, pretože 
sme deťom pripravili veľa prekvapení a darčekov, 
ktoré neboli také obyčajné. Posúďte sami.
Prvým bol „Týždeň detských hier a radostí“, kde deti 
navštívili ZOO, kreslili si na chodník, boli na výlete 
na Tatrane, mali športové dopoludnie a p. učiteľky 
im zahrali divadielko „O veselých a neposlušných 
žabkách“.
Druhým darčekom boli zhotovené veselé postavičky 
- klaun a šašo, ktoré nám budú skrášľovať prostre-
die MŠ. Prekvapenie nám pripravili ujovia a tety 
z firmy Embraco, ktorí dobrovoľne prišli pomaľovať 

všetky preliezky a lavičky na školskom dvore.
Nezabudli sme ani na deti z okolia sídl. Tarča 
a mesta, ktorým sme pripravili v našej Detskej galérii 
výstavku výtvarných prác našich detí a srdečne sme 
ich pozvali k nám.
Za všetky deti našej materskej školy sa touto ces-
tou chcem úprimne a srdečne poďakovať primáto-
rovi mesta PhDr. Jánovi Volnému, ktorý túto akciu 
podporil, dobrovoľníkom z firmy Embraco Slovakia, 
s. r. o., a taktiež p. učiteľkám za ich nápaditú, tvorivú 
a obetavú prácu.

Mgr. Sylvia Staňová
riaditeľka materskej školy

AKÉ PREKVAPENIA SME PRIPRAVILI 
DEŤOM K MDD V MATERSKEJ ŠKOLE 
NA LIPOVEJ ULICI?

LŽŠ 2008 je letný kemp pre študentov stredných 
a vysokých škôl z celého Slovenska a Čiech. Tvoria 
ho workshopy, prednášky, teoretické i praktické zá-
klady žurnalistiky v sekciách: televízia, noviny, inter-
net, pod vedením skúsených novinárov. 
Cieľom školy podporenej nadáciou Open Society 
Foundation, Košickým samosprávnym krajom, Veľ-
vyslanectvom USA na Slovensku a Mestom Spiš-
ská Nová Ves je základná príprava mladých ľudí na 
prácu novinárov. Adepti žurnalistiky strávia väčšinu 
času pri praktickej tvorbe vlastných správ a repor-
táží. 

LZŠ sa uskutoční v dňoch 21. - 27. júla 2008 
v Spišskej Novej Vsi. 
Účastnícky poplatok: 1 000,- Sk (strava, ubytova-
nie), pre domácich študentv 500,- Sk (strava). 
Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2008 písomne 
na adrese: TV Reduta, Radničné námestie 4, 
052 01 Spišská Nová Ves, alebo elektronicky na: 
tvreduta@tvreduta.sk a zaplatením účastníckeho 
poplatku na číslo účtu: 6619639016/1111 UniCre-
dit Bank, v poznámke uveďte skratku LZS. 
Viac informácií na www.tvreduta.sk, na ktorej bude 
zverejnený aj menoslov prijatých účastníkov.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE O3M A TELEVÍZIA 
REDUTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES USPORIADAJÚ 

1. ROČNÍK LETNEJ ŽURNALISTICKEJ 
ŠKOLY 2008

IUVENTA. Slávnostného prijatia na našej radnici sa 
dostalo aj ich účastníkom.

V meste pribudlo viacero stanovíšť (hniezd) 
separovaného zberu. Rozšírením z pôvodných 
30 na 100 sa opäť urobil ďalší krok k podpore za-
vádzania separovaného zberu v praxi. V priebehu 
budúceho roka by sa mal počet stanovíšť ustáliť na 
150 - 160.

17. 6. zorganizovalo CVČ Adam v Redute slávnost-
nú akadémiu, na ktorej sa odovzdávali ocenenia 
okresných vedomostných súťaží.

Neopakovateľnú atmosféru zažili tí, čo si na parko-
visko pri futbalovom štadióne prišli 17. a 18. júna po-
zrieť autorodeo „Monsters Trucks Stunt Show“. 
Štvorkolesové tátoše robili kotrmelce a premety vo 
vzduchu, nechýbala ani simulovaná búračka, kon-
trolovaný šmyk či jazda na motorke cez oheň. Ná-
dych amerických filmov priniesli aj najväčšie štvor-
kolesové autá Big Foot, ktorým skupina filmových 
kaskadérov pod vedením Francúza Fabrica Lesie-
ura zvalcovala rad áut. Doslova automobilovú akro-
baciu si Spišskonovovešťania mohli vychutnať aj pri 
jazde vozidiel na 2 kolesách. Poniektorí si neváhali 
vyskúšať adrenalínové rodeo spolu s kaskadérmi. 
Dvojhodinová šou bola veru poriadne akčná.

Najvyššie ocenenie za dobrovoľné darcovstvo 
krvi - Kňazovického plaketu si 18. 6. prevzali 
štyria darcovia: Jozef Pavlík, Ján Bátor, Karol 
Dolinský a Ivan Filinský, ktorému zároveň primá-
tor odovzdal ako jedinému Novovešťanovi ďakovný 
a finančný list.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku v SNV zorganizovala 19. 6. pri príležitosti 
osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
II. ročník kultúrno-turistického stretnutia seni-
orov - členov JDS z okresu SNV.

V piatok 20. 6. sa v dopoludňajších hodinách 
v amfiteátri Madaras parku uskutočnilo už tradič-
ne významné športové podujatie pod názvom Beh 
olympijského dňa 2008, o ktorého organizáciu 
sa postaral Olympijský klub SNV. Viac sa o 17. roč-
níku tohto symbolického behu dozviete v augusto-
vom Ičku. 

20. 6. na Radnici privítal primátor mesta pána 
Kostasa Tsipisa, viceprimátora mesta Preveza, 
ktoré je naším partnerským mestom v Grécku. Do 
Spišskej Novej Vsi zavítal už po siedmykrát, aby tu 
navštívil svojich priateľov.

Novou hlavnou kontrolórkou mesta SNV na 
najbližších 6 rokov sa po voľbe na júnovom za-
sadnutí MsZ stala Ing. Hyacinta Zozuľáková. Od 
1. 7. 2008 tak nahradila Ing. Michala Hamráčka, 
ktorý v tejto funkcii pôsobil dlhých 17 rokov, za čo 
mu patrí veľká vďaka.

Nedeľa 22. 6. sa niesla v rockovom duchu. 
V Madaras parku sa konal tradičný festival Spišský 
Rock 2008 - Podiumfest, na ktorom sa predstavili 
domáce kapely On Air a Sellect, hosťovali košickí 
Ears, Komín z Levoče a z hlavného mesta pricesto-
vala Fermata. Súčasťou koncertu boli aj intermedi-
álne presahy a sprievodné umelecké podujatia.

Históriu nášho mesta opäť trošku poodhalila 24. 6. 
ďalšia beseda v Galérii umelcov Spiša, tento krát 
s historikom PhDr. Mariánom Sojákom, PhD. 

V rámci rozširovania benefitov sa spoločnosť 
Embraco Slovakia rozhodla zorganizovať po 
prvý krát „Embraco fan tábor“. Letný tábor 
plný zábavy, hier, športovania a výletov pre 8 až 
12-ročné deti zamestnancov sa uskutoční v dňoch 
14. - 21. 7. 2008 v Zlatej Idke pri Košiciach.

V piatok 27. 6. si všetci žiaci a študenti prevzali vy-
svedčenia a s radosťou si mohli povedať: „Hurá, 
konečne prázdniny!“

V Šamoríne vyvrcholil celonárodným kolom 3. roč-
ník vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN, v kto-
rej naše mesto úspešne reprezentovali študenti 
Gymnázia na Javorovej ulici. V národnom finále 
súťažilo 12 trojčlenných tímov študentov, víťazov 
regionálnych kôl, ktorých sa zúčastnilo viac než 
1 000 študentov zo 120 gymnázií a SŠ z celého Slo-
venska. Vo finále zvíťazilo družstvo nášho gymná-
zia v zložení: Miriam Kleinová, Zuzana Murková 
a Kamil Spišák. Žiakov pripravovala PhDr. Renáta 
Kudríková. Víťazi získali notebooky v celkovej hod-
note 120 000 Sk a cenné publikácie. 

Gymnázium Javorová ul.

VO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽI O EÚ 
ZVÍŤAZILI NAŠI GYMNAZISTI

Žiaci 9. ročníkov zo ZŠ Ing. Kožucha sa spolu 
s p. učiteľmi Mgr. Vladimírom Buríkom a Ing. Já-
nom Peťkovským zúčastnili exkurzie do koncentrač-
ného tábora  Oswienčim I. (nemecky - Auschwitz) 
a Oswienčim II. (nemecky - Birkenau), miesto spo-
mienky na dejinnú tragédiu páchanú na nevinných 
ľuďoch počas II. svetovej vojny. Zážitok bol veľmi 
silný. Ostáva veriť, že pohľad na utrpenie, neľud-
ské zaobchádzanie človeka s človekom a na násilie 
v akejkoľvek  podobe bude výstrahou a signálom do 
budúcnosti pre našich deviatakov. 

Jana Henčeková IX. B, 
Mgr. Vladimír Burík

EXKURZIA V OSWIENČIME
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VYBERÁME Z VAŠICH 
OTÁZOK PRE PRIMÁTORA 
PhDr. JÁNA VOLNÉHO
Pán primátor, od revolúcie sa v doprave 
v našom meste neurobilo nič. Chcete 
v tomto trende pokračovať?

„Určite nie. Po minuloročnej kolaudácii 
kruhového objazdu pri cintoríne sa vý-
stavbou nového a rekonštrukciou jestvu-
júceho mosta vyrieši napojenie sídliska 
Mier. V tomto roku by sme ešte chceli 
inštaláciou dopravnej signalizácie vy-
riešiť dopravnú situáciu na križovatke 
pri COOP-e. Na budúci rok by mal pri-
budnúť kruhový objazd pri ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, svetelná signalizácia na križo-
vatke pri Univerzite Konštantína Filozofa, 
druhý most na sídlisku Mier s dvoma kru-
hovými objazdmi a prepojením ku Kauf-
landu. A ešte niečo, čo súvisí s dopravou 
- do konca roka pribudne v meste desať 
nových autobusov mestskej verejnej do-
pravy.“

Tento rok si pripomíname 40. výročie 
okupácie armádami Varšavskej zmluvy. 
Lepšie povedané, mali by sme si pripo-
mínať. Naše mesto tiež na to zabudlo?

„V deň tohto smutného výročia - 21. au-
gusta bude v Redute spomienkové stret-
nutie. Okrem pôsobivého programu tu 
bude verejnosti predstavený prvý román 
o udalostiach roku 1968 z pera sloven-
ského spisovateľa Jozefa Banáša. Sám 
autor ho v Spišskej Novej Vsi „uvedie do 
života“. Zverejníme tiež zaujímavé doku-
menty z týchto udalostí v našom meste. 
Ak nejaké majú i občania a sú ochotní 
ich požičať, nech ich prinesú, prosím, na 
Radnicu.“

Hudobné nástroje z našej ZUŠ majú 
skončiť kdesi na západnom Slovensku, 
ako ste to mohli dopustiť? 

„Bolo by to naozaj nehorázne. Táto 
problematika je dosť komplikovaná, ale 
podstatné je, že po rokovaní so zainte-
resovanými bolo dohodnuté, že naše 
nástroje ostanú pre naše deti. Aj pri tom 
najnepriaznivejšom vývoji situácie sme 
však garantovali, že ZUŠ-ka bude v sep-
tembri fungovať bez problémov.“

Kedy sa „psíčkari“ dočkajú za svoje 
dane aj nejakej protihodnoty?

„Už čoskoro. Chceme aj túto problema-
tiku začať riešiť komplexne. Okrem špe-
ciálnych sáčkov plánujeme zakúpiť aj 
vysávače na psie exkrementy.“

Dňa 24. mája 2008 sa v Betliari konalo slávnostné zasadnutie 
Ústredného výboru Pohrebného podporného združenia na Slovensku, 

pri príležitosti 80. výročia založenia PPZ na Slovensku. 

„Vzájomné podporovanie sa členov pri úmrtí a postaranie sa o slušný pohreb 

zosnulého“. Táto hlavná myšlienka je zakotvená v Stanovách Pohrebného 

podporného združenia na Slovensku so sídlom v Betliari už 80 rokov. 

Zakladateľom združenia bol Július Koššuth, ktorý sa krátko pred jeho založením vrátil z Ame-
riky. Pohrebné podporné združenie nesie v sebe hlboko ľudskú myšlienku a patrí k najstaršej 
humanitnej organizácii na Slovensku. V súčasnosti má tiež svoje opodstatnenie. Na Slovensku 
je vysoká nezamestnanosť, naše životné prostredie a civilizačné choroby si vyberajú daň, žiaľ aj 
medzi mladými ľuďmi, živiteľmi rodín. Náklady na poslednú rozlúčku so zosnulým niekoľkoná-
sobne stúpli, a tak pozostalým pomôže finančná podpora PPZ. 
Členom PPZ sa môže stať každý občan SR vo veku od 18 do 50 rokov na základe pri-
hlášky a uhradenia členského príspevku a jednorázového zápisného, ktoré je odstupňo-
vané podľa veku.
Ročný členský príspevok je 270,- Sk a výška pohrebnej podpory 8 000,- Sk (závisí od dĺžky 
členstva). Je to suma, ktorú na členskom nezaplatil ani jeden člen združenia. Najstarší členovia, 
zaplatili 4 031,- Sk (od roku 1953 po menovej reforme) a pozostalí dostanú 8 000,- Sk pohrebnú 
podporu. Žiadny člen nezaplatí to, čo dostanú jeho pozostalí, nakoľko sa upravuje nielen výška 
členského príspevku, ale aj výška pohrebnej podpory vždy tak, aby to bolo pre člena výhodné.
Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle a sociálneho cítenia do našich radov. Svojím príspevkom 
každý rok môžete pomôcť tým, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní.

Bližšie informácie: Irena Kravjanská, tel.: 053/446 12 31.

CIRKEV BRATSKÁ
vás pozýva na pravidelné bohoslužby, 

každú nedeľu o 9.30 a štvrtok o 18.00 hod.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

adresa: Kukučínova 1, Smižany • e-mail: martin@cbpo.sk
mobil: 0905 428 738 

Projekt je vytvorený ako doplnok učebných osnov 
predmetu Hudobná výchova. Zvyšuje kredit ume-
leckej výchovy na školách, vedie deti k tvorivosti, 
utužuje triedny kolektív, prináša novú kvalitu vníma-
nia umenia a hodnôt prostredníctvom vlastnej skú-
senosti. Na rozdiel od iných umeleckých súťaží ide 
o prácu kolektívu vytvorenú v škole počas vyučova-
nia. Súťaží celá trieda, každý žiak podľa vlastných 
možností: niektorí spievajú, iní hrajú, tancujú, mode-
rujú, filmujú, maľujú kulisy, šijú kostýmy... 
Žiaci 7. B zo ZŠ Levočská ul. 11 v SNV pod ve-
dením triednej učiteľky Mgr. Z. Hricovej vymysleli 
a nacvičili umelecký program na spoločnú tému. 
S pomocou p. učiteľa Mgr. I. Kováčika siedmaci 

svoj program prezentovali aj formou videoklipu, čím 
sa zaradili do súťaže o Cenu diváka v internetovom 
hlasovaní. 
Po víťazstve v krajskom kole v Košiciach 7. B získala 
titul SUPERTRIEDA. Žiaci postúpili do Bratislavy 
na celoslovenské finále, kde úspešne reprezen-
tovali školu, mesto aj kraj. Odborná umelecká po-
rota triede udelila 2. miesto a Cenu za kreatívne 
spracovanie hlbokej myšlienky. Okrem ocenenia 
si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky z pódiovej 
atmosféry Istropolisu, zo stretnutia s osobnosťami 
a z objavovania nášho hlavného mesta, ktoré väč-
šina žiakov navštívila prvýkrát.

ZŠ Levočská ul. 11, SNV

SUPERTRIEDA ZO ZŠ LEVOČSKEJ
Vytvárať u detí vzťah k umeniu, obohatiť sa umením a radosťou z tvorivosti, prináša výchovno-
vzdelávací projekt SuperTrieda. 

SPRAVODAJSTVO
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Novým generálnym riadite-
ľom spoločnosti Embraco 
Slovakia sa od 1. júla 2008 
stal Ing. Miloš Čeretka, ktorý 
nahradil odchádzajúceho 
Carlosa A. Xaviera. Približne 
po 10 rokoch príchodu glo-
bálnej spoločnosti Embraco 
na Spiš závod vedie výlučne 
domáci manažment. 

Miloš Čeretka má 46 rokov a za sebou 20-ročné skú-
senosti v práci s medzinárodnými tímami pri rozvoji pro-
cesov zlepšujúcich výrobu. Do konca januára 2008 
pôsobil vyše 4 roky ako generálny riaditeľ spoločnosti 
Beakert Hlohovec. Za svoje najväčšie priority v Embracu 
označuje stotožnenie sa s cieľmi firmy a následnú ak-
tívnu účasť na ich plnení. „Vzorový závod v svetovej kor-
porácii Embraco a atraktívny aj pre interných klientov 
- našich zamestnancov,“ konkretizuje vlastnú výzvu 
nový generálny riaditeľ. Od februára sa 5 mesiacov zo-
znamoval s pracovnými procesmi, fungovaním fabriky 
a zamestnancami.
Carlos Albert Xavier sa vracia do Brazílie po 9 rokoch pô-
sobenia v závodoch Embraca v Číne a na Slovensku. 

A. Oberhauser, C. H.

Na základe požiadaviek občanov a Mestského výboru 
č. 8 v Spišskej Novej Vsi dôjde k čiastočnej úprave do-
pravného značenia na Ul. J. C. Hronského s dopadom 
na zmenu v organizácii dopravy. Ide o zjednosmerne-
nie miestnej komunikácie na Ulici J. C. Hronského 
v smere od Levočskej po Kollárovu ulicu. Pri tejto úprave 
dôjde k rekonštrukcii zvislého dopravného značenia 
i na priľahlých uliciach.
Predpokladaný termín realizácie spomínaných úprav je 
v 28. až 29. týždni. Upozorňujeme vodičov moto-
rových vozidiel, aby úprave dopravného značenia 
venovali primeranú pozornosť.  OVaD, MsÚ

EMBRACO OD JÚLA 
RIADI SLOVÁK

UL. J. HRONSKÉHO 
ZJEDNOSMERNENÁ!

Najdôležitejšie výsledky:

Ukazovateľ

Mestá, SR

PoznámkaSlovenská 
republika

Spišská 
Nová Ves

Komárno

Očakávaná dĺžka života muža 66,7 70,0 66,9 index

Očakávaná dĺžka života ženy 77,1 76,7 - index

Očakávaná dĺžka života M+Ž 72,6 73,8 - index

Pôrodnosť 10,6 10,4 9,0 %

Miera rastu obyvateľstva 2,9 0,64 -4,68 index

Hrubá úmrtnosť muža 14,76 9,79 18,14 počet úmrtí/100

Nepriama štandardizovaná úmrtnosť mužov 100,0 84,7 98,0 %

Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 212,2 169,2 297,4 na 100 t. obyv.

Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory pľúc 45,2 25,9 70,2 na 100 t. obyv.

To sú slová Ing. Márie Letkovičovej, CSc., spraco-
vateľky štúdie „Dlhodobá demograficko-epidemiolo-
gická štúdia obyvateľstva Spišskej Novej Vsi“, ktorú 
spracovala spolu s Ing. Katarínou Boržíkovou, orga-
nizácia Enviromental, a. s., centrum bioštatistiky 
a enviromentalistiky Nitra. 
Cieľom tejto práce bolo zistiť súčasný zdravotný stav 
obyvateľstva v lokalite mesta Spišská Nová Ves a vý-
sledky porovnať s  inými obcami alebo oblasťami. 
Porovnávanými faktami boli miera rastu obyvateľstva, 
pôrodnosť, úmrtnosť a príčiny úmrtnosti - zhubné ná-
dory. Porovnávané oblasti  boli vyberané i podľa vý-
skytu uránu, blízkosti  elektrární EMO,EBO, ENO, 
EVO a pre kontrolu okres Komárno bez akejkoľvek 
baníckej minulosti a energetiky. 

V zmysle všeobecnej deklarácie WHO je zdravotný 
stav obyvateľov podmienený najmä životným štýlom 
(spôsob života a práce), ktorému sa pripisuje podiel 
približne 50 %, ďalším trom hlavným faktorom - ži-
votnému prostrediu, úrovni medicínskej starostlivosti 
a genetickým faktorom sa prisudzuje približne rov-
naký podiel, 10 – 20 %. Podiel životného prostredia  
v prípade výrazne kontaminovaných prostredí môže 
výrazne narastať.
Na základe 34 demograficko-zdravotných indikáto-
rov pre obdobie rokov 1994 – 2006, ktoré popisujú 
stav v Spišskej Novej Vsi a najbližšom okolí (Novo-
veská Huta) sa nezistili nepriaznivé rozdiely v po-
rovnaní so Slovenskou republikou ani s vybranými 
kontrolnými územiami. 

AK MA PRIJMETE DO SPIŠSKEJ 
NOVEJ VSI, RADA TU BUDEM BÝVAŤ
Spišská Nová Ves má priaznivý index rastu. Primeranú hrubú úmrtnosť má nižšiu ako Sloven-
ská republika. Nižšiu má i relatívnu aj štandardizovanú úmrtnosť na rakovinu pľúc. Zdravie oby-
vateľstva Spišskej Novej Vsi nejaví v porovnaní so Slovenskom, ani s kontrolnými oblasťami, 
ani s inými baníckymi obcami žiadne výrazné odlišnosti v nepriaznivom zmysle.

Z rúk PhDr. Jána Volného si ich na radnici 7. júna pre-
vzali dvaja jubilanti zhodne oslavujúci krásne životné 
jubileum 75 rokov, ktorých mená sú dobre známe. 
Za rozvoj mesta a výrazný prínos pri zdokumentová-
vaní histórie mesta si prebral toto ocenenie klasický 
filológ, regionálny historik a pedagóg PhDr. Jozef Ku-
ruc. Rozvoju mesta SNV v oblasti kultúry a požiarnej 
ochrany, ako i vedeniu Klubu dôchodcov v Novoveskej 
Hute sa venoval a stále ešte venuje p. Štefan Ringoš, 
za čo si tiež vyslúžil Cenu primátora. Obom jubilantom 
blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu a síl do ich 
ďalšej, pre naše mesto vysoko hodnotnej činnosti!

PhDr. Jozef Kuruc: Narodil sa 6. 6. 1933 v Spišskej 
Novej Vsi, kde prežil aj celý svoj život. Od mala mal vďaka 
starému otcovi, ktorý bol zamestnancom mesta, možnosť 
nadobúdať vzťah k práci pre mesto. Po maturite na gym-
náziu v r. 1951 začal študovať na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. V r. 1954 odišiel na Masarykovu univerzitu do 
Brna, neskôr na Karlovu univerzitu do Prahy, kde v r. 1956 
spromoval v odbore latinčina – gréčtina – pomocné vedy 
historické. Pracoval ako vysokoškolský pedagóg na ka-
tedre klasickej románskej filológie a klasickej archeológie 

FF UK v Bratislave. V r. 1958 mu bol pracovný pomer pre 
jeho nekompromisný svetonázor zrušený. V r. 1959 sa ože-
nil s manželkou Margitou. Až do r. 1993, t. j. do odchodu 
do dôchodku, pôsobil ako riaditeľ Št. okresného archívu 
v SNV. Postupne vybudoval v našom meste vysoko cenený 
a hodnotený vedecký archív. Bolo mu udelené najvyššie 
rezortné vyznamenanie – medaila Pavla Križka za rozvoj 
archívnictva v SR. Od r. 1990 – 2003 vyučoval ako od-
borný asistent na Teologickej fakulte mesta Spišská Nová 

Ves. Bol iniciátorom vzniku výboru pre udeľovanie Ceny 
mesta, niekoľko rokov aj jeho člen. Inicioval vybudovanie 
Pamätníka 700 rokov SNV na Tarči. Bol ideovým porad-
com vzniku a autorom primátorských insígnií, tiež autorom 
grafickej predlohy návrhu súčasného erbu mesta. Spolu-
pracoval i pri písaní kroniky mesta. V r. 2003 mu bola ude-
lená Cena mesta.
Štefan Ringoš: Narodil sa 10. 6. 1933 v Odoríne v ro-
dine roľníkov. Tam chodil na základnú školu. Pokračoval 
na Meštianskej škole v SNV. V r. 1954 sa oženil s manžel-
kou Helenou a postavili si svojpomocne dom v Novoveskej 
Hute (NH). V r. 1956 tu založil divadelný krúžok, ako režisér 
a dramaturg zinscenoval 13 divadelných hier, v ktorých sa 
predstavil divákom aj ako herec. V r. 1960 bol zvolený za 
predsedu Požiarnej ochrany v NH a v tejto funkcii pôsobil 
30 rokov. V súčasnosti je tu tajomníkom. V Okresnom vý-
bore Požiarnej ochrany bol predsedom revíznej komisie 
v období 1960 – 1990. V súčasnosti je predsedom Klubu 
dôchodcov v NH a členom Mestského výboru č. 1. Od 
r. 1960 vedie kroniky požiarnikom i dôchodcom. V Hute sa 
stále venuje mládeži a neváha pre nich zorganizovať napr. aj 
silvestrovskú zábavu. Za svoju činnosť pri požiarnikoch zís-
kal viacero ocenení, pamätných medailí, ďakovných listov, 
odznakov, čestných uznaní. I napriek pokročilému veku sa 
neustále podieľa na rozvoji nášho mesta.

LucK, foto: J. Findura

PRIMÁTOR UDELIL ĎALŠIE DVE CENY
Skutočnosť, že naše mesto je bohaté na šikovných ľudí, ktorí sú činorodí i v dôchodko-
vom veku, potvrdili dve novoudelené Ceny primátora mesta.

SPRAVODAJSTVO
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KRÍŽOVKA, SÚŤAŽ

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: „Košicko-bohumínska železničná trať“. Výherky-
ňou minulomesačnej krížovky sa stáva Božena KRÁLOVÁ, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Sľubne sa začínajúce 20. storočie bolo veľmi skoro schladené hrôzami a utrpeniami I. svetovej vojny, ktorá vypukla v roku 1914. Táto priniesla nešťastie, tragédie 
i zhoršenie životných podmienok v masovom meradle. Hneď začiatkom vojny mizli z obchodov potraviny, ceny tovarov neustále a neúmerne stúpali, prejavovala 
sa úžera. Od roku 1916 boli zavedené prídely na múku a chlieb a neskôr aj na ostatné potraviny. Časté boli verejné zhromaždenia proti úžere, ale časté boli aj vo-
jenské odvody, ktoré nepriaznivú situáciu v rodinách ešte viac zhoršovali. Po rokoch strádania, chaosu a stagnácie však skončením vojny vyhlásením samostatnej 
Česko-Slovenskej republiky nastali aj v našom meste oveľa priaznivejšie podmienky nielen pre zvyšovanie životnej úrovne, ale aj pre rozvoj spoločenského a kul-
túrneho života. Zaujímavosťou je, že v tom čase boli na čele mesta okrem riadnych výkonných orgánov aj dve národné rady. Jedna slovenská „Iglovna slovenska 
narodna rada“, a druhá maďarská. Obe však boli proti začleneniu Spiša do vznikajúcej ČSR. Slováci, ktorí boli za pričlenenie mesta k ČSR, sa zhromažďovali 
okolo učiteľa Elemíra Vollayho a vytvorili Slovenský národný výbor. Otvárali sa slovenské školy, vo februári 1919 vyšli v našom meste prvé slovenské noviny na Spiši 
pod názvom TATRY, ktorých hlavným redaktorom bol E. Vollay a medzi redaktormi bol aj náš (tajnička), ktorý tu vyučoval na meštianskej škole.

Magnetická strelka
V ktorom bode na zemeguli ukazujú obidva konce 
magnetickej strelky na sever?

Send more Money
Pošli viac peňazí. Napísal anglický študent svojmu 
otcovi, ktorý mu pravidelne posielal peniaze. Sumu, 
ktorú syn pýtal mohol otec zistiť nahradením písmen 
v naznačenom 
sčítaní číslicami 
0 až 9. Rovnaké 
písmeno zname-
ná rovnaké číslo. 
Dokážete to tiež 
vylúštiť?

Keď kalkulačka nestačí
Peter rád listoval v učebniciach matematiky. Aj tento 
raz objavil nový pojem „faktoriál“. Zistil, že to nie je nič 

svetoborného. Označuje sa výkričníkom za číslom, 
ktorého faktoriál chceme vypočítať a potom stačí od 
jedna až po to číslo všetky čísla vynásobiť. Napr. 4! = 
1 x 2 x 3 x 4 = 24 Obecne: n! = 1 x 2 x ... x (n-2) x 
(n-1) x n. Páčilo sa mu, že napr. z troch rôznych číslic 
vieme vytvoriť 3! = 6 rôznych trojciferných čísiel. Naj-
bližšie, keď bol so svojím kamarátom Paľom, vysvetlil 
mu čo je faktoriál a požiadal ho, či by mu vedel pove-
dať, koľko núl má na konci faktoriál čísla 244. Paľo si 
zobral kalkulačku a začal počítať 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 
6 x .... atď. Čoskoro však prehlásil, že to je obrovské 
číslo a na kalkulačke sa to nedá vypočítať. Peter nato 
povedal: „Ak sa to nedá vypočítať na kalkulačke tak 
to vypočítaj v hlave!“ Paľo začal uvažovať, znovu zo-
bral kalkulačku, zistil určitú zákonitosť a za chvíľu dal 
Petrovi správnu odpoveď na jeho otázku, koľko núl 
má na konci číslo 244! (faktoriál). Dokážete to aj Vy to 
vypočítať? Pripravil: V. Čiško

(správne riešenie nájdete na strane 24)

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
30. 6. - 6. 7. 2008

Templum, Česká 1, t. č.: 053/441 41 66

7. 7. - 13. 7. 2008
Elixír, Zimná 70, t. č.: 053/44 682 25 

14. 7. - 20. 7. 2008
Fida, Hviezdoslavova 27, t. č.: 053/44 129 66 

21. 7. - 27. 7. 2008
Na Námestí, Letná 54, t. č.: 053/44 133 44 

28. 7. - 3. 8. 2008
Na  Starosaskej, Starosaská  528/1, 

t. č.: 053/44 135 79 

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

CVIK ROBÍ MAJSTRA

S E N D
+ M O R E
M O N E Y
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KULTÚRA, POZVÁNKY, OZNAM

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci júl 2008

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
- expozícia predstavuje tvorbu poprednej osobnosti slovenského vý-
tvarného umenia z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý pôsobil 
v Spišskej Novej Vsi

• UMELCI SPIŠA - prezentácia diel spišských umelcov 20. - 21. 
storočia
• ZÁHRADA UMENIA 
- medzinárodná exteriérová expozícia sochárskych diel vytvorených 
na troch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia Spiš 
2002, 2004, 2006 - Záhrada umenia organizovaných Galériou umel-
cov Spiša
 
VÝSTAVY:
Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Spišská Nová 

Ves 2008

- podujatie sa uskutoční za tvorivej účasti umelcov z Poľska, Maďar-
ska, USA, Ukrajiny a Slovenska
 7. 7. - 18. 7. 2008

Mikuláš Siranko - maľba, grafika

- prierez tvorbou spišskonovoveského rodáka, z cyklu predstavujeme 
Osobnosti mesta Spišská Nová Ves 9. 7. - 15. 9. 2008

Mesto Spišská Nová Ves vo výtvarnom umení

(zo zbierok Galérie umelcov Spiša)  júl - august

Jednotlivé výstavy sú organizované pri príležitosti 740. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

Stretnutia EAVP  sú od roku 2003 pravidelným pokračovaním  
výmeny informácií medzi európskymi paleontológmi. V roku 
2008 bolo realizáciou konferencie EAVP poverené Slovensko  
a jej organizátorom je  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Zámerom a cieľom konferencie je, že sa 
po prvýkrát na Slovensku a Spiši stretnú 
odborní pracovníci múzeí a vedeckých in-
štitúcií zo 14 svetových krajín za účelom 
prezentácie a sprostredkovania výmeny vý-
sledkov výskumov, ich propagácie v oblasti 
paleontológie na európskej úrovni, ako aj 
rozvinutia medzinárodnej spolupráce, vy-
tvorenia partnerstiev v oblasti múzejníctva 
a participácie na zahraničných projektoch.
Konferencia má nielen vedecký význam, ale 
je aj významnou kultúrnou a spoločenskou 
udalosťou tak pre Múzeum Spiša, ako aj pre 
mesto Spišská Nová Ves, ktoré symbolicky 
v roku 2008 oslavuje 740. výročie prvej pí-
somnej zmienky o meste.
Program konferencie sa skladá z troch 
prednáškových dní a dvoch terénnych ex-
kurzií na významné paleontologické lokality: 

Dreveník - zaradený 
do svetového a prí-
rodného dedičstva 
UNESCO, archeo-
logická a paleontologická lokalita Gánovce, 
ako aj jedinečná Medvedia jaskyňa v NP 
Slovenský raj. 
Účastníci budú slávnostne prijatí na radnici 
primátorom mesta PhDr. Jánom Volným.
Veríme, že konferencia bude dôstojnou pro-
pagáciou Slovenska, regiónu Spiš a jeho 
kultúrneho a prírodného dedičstva, mesta 
Spišská Nová Ves, ale aj slovenského mú-
zejníctva a Múzea Spiša v Spišskej Novej 
Vsi, ktoré sa zviditeľní v rámci siete európ-
skych múzeí.

Ing. Zuzana Krempaská
Múzeum Spiša

organizátor konferencie

6. KONFERENCIA EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE 
PALEONTOLÓGOV VERTEBRATOLÓGOV 
- EAVP V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, 
30. JÚNA – 5. JÚLA 2008

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Múzeum v Kežmarku

Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú na výstavu

Fotografia 
tatranského regiónu

(1850 - 1945)

 10. 7. 2008 - 22. 8. 2008
vo výstavnej sieni Múzea Spiša

Múzeum Spiša a Divadelné štúdio pri Matici slovenskej
vás pozývajú 

na bábkové predstavenie

VREŠŤADLO
6. júla 2008 o 16.00 hod. 
na nádvorí Múzea Spiša

Pred podujatím je posledná možnosť 
prehliadky výstavy Divadelné bábky 

z Teatra lalek v Rabke (Poľsko).

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi•Kaštieľ v Markušovciach
vás pozývajú

NA POTULKY HISTÓRIOU
počas nočnej prehliadky kaštieľa v Markušovciach

19. júla 2008
vstupy o 20.00, 21.00 a 22.00 hod.

Vstupenky na prehliadku len v predpredaji: 
Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves, Kaštieľ v Markušovciach

Rezervácia na tel. č.: 053/442 37 57, 053/449 84 21
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KINO BANÍK

1. - 2. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Tatrafilm

CLONA
USA, 2008, horor, 84 min., MP-15. 

3. - 6. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Saturn

TÚŽBA, OPATRNOSŤ
USA, Čína, Thaiwan, Hong Kong, 2007, 
dráma/vojnový/romantický, 157 min., 
MP-15.

7. - 8. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Tatrafilm

MEJDAN V LAS VEGAS
USA, 2008, komédia, 100 min., 
MP-12.

9. - 10. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Magic box 

O RODIČOCH A DEŤOCH
ČR, 2008, komédia, 110 min., MP-12.

11. - 14. 7. o 18.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
14. 7. v pondelok vst.: 49,- Sk – SPI 

SISSI & YETTI
Nemecko, 2008, rodinný/animovaný/
komédia, 85 min., MP-12.

11. - 14. 7. o 20.00 hod., vst.: 59,- Sk 
– Tatrafilm, 14. 7. v pondelok vst.: 
55,- Sk 

MONGOL - DŽINGISCHÁN
Nemecko/Kazachstan/Rusko, 2007, 
historický/dobrodružný, 129 min., 
MP-15. 

15. - 17. 7. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Tatrafilm

UDALOSŤ

USA/India, 2007, horor/thriller, 90 min., 
MP-15.

18. - 20. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Continental film

SEX V MESTE
USA, 2008, romantický/komédia, 135 
min., MP-15.

21. - 23. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Palace pictures

SMRŤ ON-LAINE
USA, 2008, thriller, 100 min., MP-15. 

24. - 28. 7. o 20.00 hod., 
vst.: 59,- Sk – Saturn,
28. 7. v pondelok vst.: 50,- Sk

NARNIA: PRINC CASPIAN 
USA/UK, 2008, fantasy/rodinný/dob-
rodružný, 149 min., MP-12.

28. - 31. 7. o 20.00 hod., 

vst.: 59,- Sk – Tatrafilm

WANTED
USA, 2008, akčný/thriller, 100 min., 
MP-15.

Na august pripravujeme:

Súdny deň – scifi horor, Útek do di-

vočiny – dráma, John Hancook – 

thriller, Neuveriteľný Hulk – thriller, 

Bathoryčka – thriller, Kung-Fu Panda 

– animovaný, Kopačky – komédia, 

Lovci drakov – animovaný, Temný 

rytier – akčný, Vtedy v Brugach – 

akčná komédia, Akty X – myste-

riózna dráma

Bližšie informácie na 

www.dksnv.sk.

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame možnosť zakúpiť si nový člen-
ský 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 ne-
obmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
piatok pri dobrom filme v Kine MIER.

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

VÁCLAV
ČR, dráma, r. 2007, 97 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

RODINNÁ ANIMOVANÁ KOMÉDIA 
3. 7. o 19.00, 4. 7. o 17.00, 
5. - 7. 7. o 19.00, vstupné: 59,-, 
7. 7. o 19.00, zľava vst.: 50,-

SISSI A YETI
Rodinná animovaná komédia, Ne-

mecko, český dabing, 87 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 
rokov.
 
FILMOVÝ KLUB 
18. 7. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,-, nečlen.: 60,-

PARÍŽ
Dráma, Francúzsko, české titulky, 133 
min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov. 

RODINNÝ FILM 
S ČESKÝM DABINGOM
19. - 20. 7. o 16.30, vstupné: 50,-

SPEED RACER 
USA, r. 2008, 135 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov. 

19. - 20. 7. o 19.00, vstupné: 50,-
INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO 

KRYŠTÁLOVEJ LEBKY 
Dobrodružný, USA, r. 2008, 123 min., 

české titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

26. - 27. 7. o 19.00, vstupné: 59,- 
UDALOSŤ

USA, r. 2008, 100 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

2. - 3. 8. o 19.00, vstupné: 59,-
KOPAČKY

Romantická komédia, USA, slovenské 
titulky, 110 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
8. - 11. 8. o 17.00, vstupné: 59,-, 
11. 8. zľava vst.: 50,- 

KUNG FU PANDA 
 
 16. - 17. 8. o 19.00, vstupné: 50,-

TAKOVÁ NORMÁLNI RODINKA 
Dobrodružný rodinný veľkofilm, sloven-
ský dabing, nevhodné pre vekovú sku-

pinu do 7 rokov.
 
23. - 24. 8. o 17.00 

NARNIA PRINC KASPIAN

28. - 31. 8. o 19.00, 1. 9. pondelok 

zľava 

BÁTHORY
 
UPOZORNENIE!

Filmové rozprávky s českým dabin-

gom musíme uvádzať v zmysle zá-

kona ako nevhodné do 12 rokov, ale 

návšteva týchto filmov je len na zvá-

žení rodičov. Ďakujeme za pochope-

nie.

Pripravujeme: 

ROZPRÁVKA WALLE, MÚMIA III., 

MAMMA MIA, U MNĚ DOBRÝ

Bližšie informácie na www.snv.sk.

MKC    KINO MIER

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

Tanečná hip-hopová skupina BOW v CVČ ADAM v Sp. Novej Vsi sa zúčast-
nila na celoslovenských majstrovstvách HIP-HOP - „PRE SHOW 2008“ 
2. - 3. mája 2008 v Prešove, kde reprezentovala mesto. Spomedzi veľkého 
počtu prihlásených súťažiacich z celého Slovenska si začiatočníci vytancovali 
pekné miesta v týchto kategóriách:
HIP-HOP - DUO - Radoslava Jakubčáková a Lucia Haiserová - 30. miesto
HIP-HOP - sólo - Radoslava Jakubčáková - 48. miesto
HIP-HOP - skupina - 16. miesto

Milé deti a rodičia, ak pocítite nudu počas letných prázdnin, neváhajte 
a pripravujte, maľujte a vyrábajte lietajúcich šarkanov, drakov a iné roz-
právkové bytosti. CVČ ADAM  v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves 
pripravujú dňa 4. 10. 2008 (sobota) na Košiarnom briežku rodinnú sú-
ťaž vo výrobe a púšťaní šarkanov - „ŠARKANIA SHOW 2008“ pri príleži-
tosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 

Ponuku záujmových útvarov nájdete na 

www.spisskanovaves.eu.

V školskom roku 2008/2009 sme pre vás pripravili záujmové kluby:

ŠPORT: Ľahká atletika, Posilňovanie začiatočníci i pokročilí, Badminton, 
Stolný tenis, Klub šport. aktivít, Volejbal, volejbal - športová príprava, Rela-
xačné plávanie, Basketbal, Futbal, Florbal, Aerobic a step, Tae-bo, Baby aqua 
klub, Relaxačné plívanie, Obratné kengury, Aerobic 1. - 4. roč., Cvičiaci ši-
bali - MŠ
POČÍTAČE: Klub hier na počítačoch, Klub internet, WEB klub, Počítač - 
moje hobby
JAZYKY: Všetky formy jazykových kurzov AJ, NJ, predškoláci, ZŠ, SŠ, za-
čiatočníci, pokročilí
UMELECKÁ ČINNOSŤ: Mažoretky, Roztlieskávačky, Výtvarný klub, Palič-
kovanie, Spoločenský tanec, Časopis Adam a TV Adam, Hip-hop, Karaoke, 
Country tance, Brušné tance, Rómske tance, Folklórny súbor, Majster „N“, 
Tweens klub, Big baby, Začíname s gitarou, Gitara pre pokročilých, Elektrická 
gitara, Tvorivá dielňa MŠ a ZŠ, Brazílske bojové umenia
MANUÁLNE ZRUČNOSTI: Plastikoví modelári, Papieroví modelári, Mode-
lársky klub začiatočníci, pokročilí, Modelársky klub pre telesne postihnutých, 
Lego klub, Cheva klub MŠ, ZŠ, Strojopis, Klub strihov a šitia
OSTATNÉ: Detský klub Predškoláčik, Klub XXL možností, Klub Šanca pre 
každého, Mini herňa, Prírodovedecký krúžok Živý svet a Objavovanie prírody, 
Klub mladej rodina, Klub Dúha
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba:
- počas letných prázdnin (júl - august) je otvorené 
len do 17.00 hod., 
- v sobotu je zatvorené
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI
Thomas Brezina - Prievan v dome. Ďalší zo 
série obľúbených dievčenských románov.
André Marx - Záhada labyrintu bohov. Traja 
pátrači sa musia predierať labyrintom a prísť na 
to, prečo sú na každom kroku rozmiestnené so-
chy rôznych bohov. 
Ian Redmond - Gorily, opice, ľudoopy. V ná-
učnej knihe sa veľa dozviete o spôsobe života 
tohto druhu živočíchov. 

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Štefan Moravčík - Ako klobúk stratil hlavu. 
V nádhernej nádielke najkrajších rozprávok.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Helena Boková - Aj muži vedia odpúšťať. 
Andrea, mladá žena, nastupuje po materskej 
dovolenke do novej práce. Dostáva sa do víru 
spoločenského života a keďže sa vydávala veľmi 
mladá, myslí si, že v živote toho veľa nestihla.
Sabine Kuegler - Volanie džungle. Skutočný 
príbeh Sabine, ktorá sa nehrala s bábikami, ale 
plávala v rieke s krokodílmi...
Anna Lackovičová - Môj Šupák Karol. Prí-
behy s humorom vykresľujú také neveselé sku-
točnosti, ako sú depresia, nevera, nepriateľstvo. 
Sú to veci, s ktorými rovnako ako hrdinka príbehu 
zväčša nič nenarobíme.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Diane Setterfieldová - Trinásty príbeh. Mys-
teriózny príbeh rozpráva o starom rodinnom 
sídle, v ktorom straší, o nevšedných osudoch 
sestier - dvojčiat. Román je aj ódou na mágiu 
kníh a čítania.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Viktor Suvorov - Stín vítězství. Literatúra 
faktu o druhej svetovej vojne, vojenskej stratégii 
a sovietskych maršáloch.
Gabriela Leskovjanská - Rozumieť deťom 
je niekedy zložité. Príručka zameraná na psy-
chologické problémy detí, poruchy správania, 
učenia, agresivitu, šikanovanie, úzkosť, záško-
láctvo, fóbie, drogy, neurózy a pod.
Peter Zmátlo - Dejiny Slovenskej ligy na 
Spiši. Dejiny významného spolku amerických 
krajanov - Slovákov v USA, ktorý zohral dôležitú 
úlohu pri príprave a realizácii zmlúv týkajúcich 
sa česko-slovenského spolunažívania (Cleve-
landská a Pittsburská dohoda). 

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

1 000 lokomotív. Fascinujúca história, klasika 
a technika lokomotív celého sveta.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA

JÚL
21. 7. 1898
zomrel v Budapešti, Maď., Juraj Marciáni (Marcziány) - 110. výročie
- posledný príslušník lombardského rytierskeho rodu, ktorý ním vymrel. 
Narodil sa 9. 4. 1844 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Levoči a Rimavskej Sobote, na kadetke 
v Heinburgu. Dôstojník cisárskej armády, príslušník uhorskej domobrany, účastník prusko-rakúskej vojny v roku 
1866, koncom sedemdesiatych rokov v španielskej kráľovskej armáde Dona Carlosa. Neskôr redaktor a publicista, 
uznávaný znalec v oblasti heraldiky a genealógie.

22. 7. 1878  
narodil sa v Spišskej Novej Vsi, Andrej Emericzy - 130. výročie
- maliar.
Študoval na súkromnej maliarskej škole profesora Fuhra, portrétnu maľbu na Akadémii výtvarných umení v Mní-
chove, pôsobil ako portrétista. Diela sú v Krajskej galérii v Košiciach. Zomrel 3. 5. 1910 v Budapešti, Maďarsko.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

Divadlo Kontra v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave 

uvádza PETRA ČIŽMÁRA v hre CONORA MCPHERSONA

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin

23. júl 2008, 20.00 hod., Galéria umelcov Spiša
Vstupné: 150 a 100 Sk. Rezervácia vstupeniek: 0907 908 986.

Predstavenie podporilo Mesto Spišská Nová Ves

Miestna organizácia SZAA v Spišskej Novej Vsi pod vedením jej predsedu 
F. Sejuta uskutočnila verejné pozorovania oblohy pre občanov nášho mesta, 
ako aj záujemcov o astronómiu. Večerné pozorovanie oblohy sa usku-
točnilo 17. 5. 2008 na parkovisku pri hlavnej pošte v čase od 19.30 do 
21.30 hod. Rozostavaných bolo 7 rôznych astronomických ďalekohľa-
dov. Pozoroval sa MESIAC a planéta SATURN. V tento deň sa priebežne 
vystriedalo okolo 200 záujemcov.
Denné pozorovanie SLNKA sa uskutočnilo 27. 5. 2008 na Letnej ul. 
pešej zóny pri Evanjelickom kostole v čase od 13.00 do 15.00 hod. Po-
zorovaná bola činnosť Slnka (protuberancie) protuberačným ďalekohľa-
dom COLORADO PTS, ktorý zakúpilo Sp. osvetové stredisko v SNV. Vďaka 
tomu sa i naše mesto zaradilo medzi pár miest na Slovensku, kde sa dá pozo-
rovať činnosť Slnka. I. Kočiš

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA OBLOHY

EBICYKEL 2008
12. 7. 2008 štartuje v Sp. Novej Vsi 
podujatie EBICYKEL 2008 (expedícia 
na bicykloch). Od r. 1984 sa pravidelne 
rok čo rok na tomto podujatí spoločne 
stretávajú slovenskí a českí astronómo-
via a priaznivci astronómie pod vedením 
RNDr. Jířiho Grygara, CSc. Usporia-
dava sa každoročne cez letné prázdniny 
v čase, keď večerné astronomické po-
zorovanie ruší Mesiac a na hvezdárňach 
sa menej pozoruje. Tohtoročný Ebicykel 
slávi 25. výročie a má názov Východ-
niarske striebro.  
Zúčastňuje sa ho 55 astronómov, začiatok 

i koniec podujatia je práve v našom meste v dňoch 12. 7. 2008 (sobota) a 19. 7. 2008 (sobota). 
Za tento čas astronómovia navštívia hvezdárne Medzev, Trebišov, Snina, Roztoky a Prešov.
O trasách a priebehu podujatia informujú české i slovenské astronomické časopisy, rozhlas, televí-
zia a denná tlač, čo prispeje aj propagácii nášho mesta, ktoré oslavuje 740. výročie prvej písomnej 
zmienky. 

František Sejut, SZAA
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PROMENÁDNE KONCERTY

4. júl o 17.00 (piatok)  Hudobná skupina RUNNER SNV
6. júl o 17.00 (nedeľa) Spevácka skupina ROZMARÍN SNV
18. júl o 17.00 (piatok) Hudobná skupina ATLANTÍDA Prešov
20. júl o 17.00 (nedeľa) Hudobná skupina TREND SNV
25. júl o 17.00 (piatok) Hudobná skupina PRETTY COOL Martin
27. júl o 17.00 (nedeľa) Ľudová hudba ROMANA BARABASA

PRIPRAVUJEME V AUGUSTE:

 4. 8. - 29. 8. 2008, Koncertná sieň Reduty      

SPIŠSKÝ SALÓN KRESLENÉHO HUMORU Č. 16
akad. maliar PETER KĽÚČIK (Bratislava) 

14. - 18. 8. 2008  

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves pozýva širokú verejnosť na veľkoplošnú filmovú 
projekciu pred REDUTU.

PROGRAM: 
Celovečerné filmy:
Vratné lahve (réžia J. Svěrák, ČR, 2007)
Václav (réžia J. Vejdělek, ČR, 2007)
Polčas rozpadu (réžia V. Fischer, SR, 2007)
Tajnosti (réžia A. Nellis, ČR/SR, 2007)
Medvídek (réžia J. Hřebejk, ČR, 2007)

Krátke slovenské predfilmy 
(Best of BK 2003 - 2007):
Šach (réžia V. Kubal, 1974)
C‘est la vie (réžia V. Kubal, 1981)
Krokodíl sa neserie (réžia M. Kladek, 1996)
Keď nie, tak nie! (réžia V. Král, 1996)
V kocke (réžia M. Struss, 1999)

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC – Reduta , 053/44 632 49, 44 256 52, 
Kino Mier – 053/44 287 66, TIC – Letná ul. 49, 053/44 282 92

Začiatok o 20.30 hod. • vstup voľný • občerstvenie 

Aeroklub Spišská Nová Ves a Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú občanov na

Viac informácií v augustovom čísle Ička.

p ý j

LETECKÝ DEŇ,LETECKÝ DEŇ,
ktorý sa uskutoční  30. 8. 2008
na letisku v Spišskej Novej Vsi 
v rámci osláv 740. výročia prvej 

písomnej zmienky o meste.

DNI MESTA 
Spišská Nová Ves

Radničné námestie - priestor pred Redutou 

28. august 2008, štvrtok 
10.00 Rozprávka BRAČEK JELENČEK 

- Bábkové divadlo Košice 
11.00 Žiacky AKORDEÓNOVÝ SÚBOR 

ZUŠ HAVLÍČKOV BROD 
12.00 OBERHARZER BERGSÄNGER 

- spevácky zbor Clausthal-Zellerfeld
13.00 Skupina historického šermu 

JAGO Spišská Nová Ves 
14.00 IMPROFEST 

14.00 Štúdio Kasprzyk - Lip. Mikuláš
15.30  Divadlo pri kolkárni - Handlová
17.00 Divadlo na kolesách - Bratislava
18.30 Divadlo na peróne - Košice
20.00  Aukcia výtvarných diel
20.30 IMPROLIGA (Spišské divadlo)
 Vyhlásenie víťazov Spišský Naj

21.00 KARAVANA - hudobná skupina 
Spišská Nová Ves

22.00 100 múch - hudobná skupina Banská Bytrica

29. august 2008, piatok 
Počas celého dňa: 
Skupina ŽOLDNIERI v spolupráci s Tovarišstvom 
starých bojových umení a remesiel Bratislava 
predstaví táborový život, ukážky zbraní, výcvik s pikami 
a mušketami, predstavenie s koňmi, predvedenie rôz-
nych techník boja 
9.00 Žiacky AKORDEÓNOVÝ SÚBOR 

ZUŠ Havlíčkov Brod
10.00 ABDANK - predstavenie z obdobia 

30. ročnej vojny (17. stor.)
 Skupina ŽOLDNIERI v spolupráci 

s Tovarišstvom starých bojových umení 
a remesiel Bratislava predstaví táborový 
život, ukážky zbraní, výcvik s pikami a muške-
tami, predstavenie s koňmi, predvedenie 
rôznych techník boja 

11.00 OBERHARZER BERGSÄNGER 
- spevácky zbor Clausthal-Zellerfeld

13.00 Ľudová hudba Romana Barabasa 
Spišská Nová Ves 

14.00 Dychová hudba ŽELEZNIČIAR 
Spišská Nová Ves 

16.00  Slávnostné otvorenie 
DNÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

          Husľové trio G-STRINGS  Bratislava  
 Orchester CIGÁNSKI DIABLI  Bratislava
18.00 Husľové trio G-STRINGS  Bratislava  
          Krst nového CD - PETER STAŠÁK 
19.00 Tanečný súbor PETRONELLA Bratislava 

- írske tance 
20.00 OHŇOVÝ ORIENT - atraktívna show  
20.30  ZUZANA SMATANOVÁ 

s hudobnou skupinou 

30. august 2008, sobota
10.00 Folklórny súbor ČAČINA 

– nový premiérový program     
11.30 Skupina historického šermu 

DOMINI SCEPVSIÍ – PÁNI SPIŠA 
13.00 Hudobná skupina GAMA SNV
14.00 COUNTRY POPOLUDNIE 
 Účinkujú: PONIKLEC SNV, TIMID SNV, 

LONGHORNS Poprad 
18.00 SUN LIPS Košice 
20.00 I.M.T. SMILE 

30. august 2008 - Letisko Spišská Nová Ves
 LETECKÝ DEŇ
10.00  Sprievodné podujatia
13.00 Hlavný program
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E ORIENTAČNÝ BEH: 27. - 28. 5. sa na ZŠ 

na Lipovej ul. konali Majstrovstvá Slovenska 
v orientačnom behu základných a stred-
ných škôl. Na trati v dĺžke 4 kilometrov bolo 
14 kontrolných stanovíšť. Štartovalo 82 prete-
károv z celého Slovenska. Majstrom republiky 
v kategórii žiakov ZŠ sa stal pretekár z Pezinka 
Samuel Kebis. V kategórii študentky domino-
vala rovnako ako minulý rok Banskobystričan-
ka Dáša Mihalová. ZŠ a SŠ z nášho mesta na 
šampionáte zastúpenie nemali. Organizátormi 
majstrovstiev boli Okresná rada Slovenskej 
asociácie športu na školách SNV, CVČ Adam 
a Mesto SNV.
TENIS: Na kurtoch pod Modrým vrchom sa 
uskutočnil turnaj veteránov Spiš Cup 2008. 
Najbližšie sa priaznivci tenisu môžu tešiť na 
veľký medzinárodný turnaj Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska veteránov, ktoré sa 
uskutočnia 16. - 18. 8. 2008 a mali by sme 
v rámci nich privítať asi stovku účastníkov.
BASKETBAL: V júni sa u nás konalo týžd-
ňové sústredenie juniorskej reprezentácie 
Slovenska (SR U18) v basketbale.
KÚPANIE: Na letnom kúpalisku sa tento rok 
začala sezóna už v piatok 6. júna. Pribudla 
možnosť večerného kúpania a ako prezradil 
riaditeľ STEZ Ján Magdoško, na stole mu le-
žia i projekty na rekonštrukciu a zatraktívnenie 
areálu za cca 200 mil. korún. Zrealizovať sa už 
podarilo novú samostatnú strojovňu - úpravňu 
vody na krytej plavárni, čím by sa mala zvýšiť 
kvalita vody i vo vonkajších bazénoch.
JAZDECTVO: 6. - 8. 6. reprezentoval 
Spišskú Novú Ves Peter Mackovjak na koni 
Schellan z JK Mackovjak SNV na českom 
skokovom pohári o Veľkú cenu Litomyšle. 
V dvojfázovom skákaní na výškach 130 - 140 
cm skončil na 5. mieste spomedzi 35 koní. 
Na parkúre ST (140 cm) zvíťazil v konkurencii 
47 koní zastúpených českou elitou. So Shella-
nom zvíťazil aj na parkúre S (130 cm) za účasti 
39 koní. S koňom Elektra na ťažkom parkúre 
T (150 cm), kde štartovalo 26 koní, obsadil 
9. miesto. Súťaže sa zúčastnili aj jazdci JK 
Slávia SNV, ktorí obsadili: dvojfázové skákanie 
120/130: 2. miesto Zdeno Kuchár - Gordon 
Great, 110/120: 6. miesto S. Kočíková - Mo-
neta, parkúr L (120 cm): 7. miesto V. Kopecká 
- Normandia, 8. miesto Z. Kuchár - Culander, 
9. miesto M. Kuchár - Tea.
FUTBAL: Vo Zvolene sa konalo celoslo-
venské finále Mini Champions ligy vo futbale 
v kategórii mladších žiakov. Košický kraj re-
prezentovali mladší žiaci FK SNV, ktorí suve-
rénne postúpili po víťazstvách v oblastnom 
a krajskom kole do celoslovenského finále. 
V boji o 3. miesto zdolali Slovan Bratislava na 
pokutové kopy 4:3 a skončili tretí - medailoví.
NOVÉ IHRISKO: 13. 6. otvorili v areáli ZŠ 
Nejedlého ul. nové viacúčelové športové ihris-
ko. Stavba si vyžiadala investíciu cca 3 mil. 
korún, pričom Ministerstvo školstva SR naň 
poskytlo 900 tisíc. korún, zvyšok zafinanco-
valo naše mesto. Hrať sa na ihrisku dá futbal, 
volejbal, tenis a nohejbal. Tento rok pribudne 
ešte podobné ihrisko na sídlisku Západ, ale aj 
na sídlisku Tarča.

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia v Spišskej Novej Vsi 

plánuje uskutočniť kurz pre kandidátov na skúšky z poľovníctva.
Začiatok kurzu - september 2008.

Prihlášku môžete podať písomne alebo osobne na adrese: Slov. poľovnícky zväz, 

Okr. organizácia, Letná 30, 052 01 Sp. Nová Ves alebo telefonicky na č. 053/446 41 82.

Skončila sa II. liga, ako ju hodnotíte?
„A“ mužstvo FK SNV skončilo na druhom mieste, 
za rezervou Ružomberka. Cieľ hrať o najvyššie 
umiestnenie bol splnený. Herný prejav v mužstve 
bol uspokojivý. Nasadenie počas celých 90 minút 
bolo problémové. Straty bodov na domácom ih-
risku v jarnej časti nás stáli lepšie umiestnenie.

Sú plánované pohyby hráčov v mužstve?
Z mužstva odchádza Kyrylo Suslov (Zemplín Micha-
lovce). Prebiehajú rokovania s tromi hráčmi z vyššej 
súťaže a s končiacimi hráčmi dorastu. Po vzájom-
nej dohode ukončil spoluprácu i tréner V. Gombár 
z dôvodu pracovnej činnosti v ZŠ Prešov.
Ako sú na tom mládežnícke družstvá klubu?
Družstvo staršieho dorastu pod vedením trénera 
V. Hudáčka hrá v II. lige, skončili v strede tabuľky.  
Mladší dorast sa umiestnil v druhej polovici ta-
buľky, trénerom je P. Dula. Starší žiaci štartujú 
v I. lige, skončili na 4. mieste, trénermi sú O. Čik 
a P. Kubus. Mladší žiaci hrajú v I. lige, umiestnenie 
v strede tabuľky, tréner A. Nagy. Starší žiaci hrajú 
v II. lige, skončili na 4. mieste, trénerom je B. Ogur-
čák. Mladší žiaci - II. liga, trénermi sú M. Nováček 
a J. Tornaj.  
Práca s mládežou je náročná a ťažká. Pozornosť 
a poďakovanie si zaslúžia všetci tréneri mládež-
níckych družstiev nášho klubu, ktorého činnosť 
sa nám darí zabezpečovať s podporou mesta. 
V neposlednom rade nášmu novoveskému fut-
balu určite pomôže aj nové ihrisko s umelou trávou 
a osvetlením.

Za rozhovor ďakuje V. Ivančík

foto: mape

Porozprávali sme sa o nej s Vladimírom MICHALKOM, manažérom FK SNV.

FUTBALOVÁ SEZÓNA 2007/2008 
SA SKONČILA

V sobotu 14. júna usporiadal Klub spišských strelcov v Sp. Novej Vsi I. 
ROČNÍK VEREJNEJ STRELECKEJ SÚŤAŽE Z KRÁTKYCH A DLHÝCH 
ZBRANÍ. V troch súťažiach štartovalo 50 strelcov. Krytá strelnica na Radlin-
ského ulici má výborné podmienky pre tento šport.
Víťazi jednotlivých kategórií:
• Ľubovoľná malokalibrová puška 13 rán - Peter Meždej, Klub sp. strelcov 

SNV
• Pištoľ OPEN 13 rán - Vladislav Mikulaj, ŠKP SNV
• Pištoľ STANDART 13 rán - Jozef Biroš, Klub sp. strelcov, SNV

Vendelín Ivančík

BOJOVALO SA O PUTOVNÝ 
POHÁR PRIMÁTORA MESTA

VEČERNÝ BEH MESTOM
Osemnástu kapitolu písalo v prvú júnovú 
stredu tradičné podujatie Večerný beh 
mestom Spišská Nová Ves.

Je potešiteľné, že veľký záujem bol predovšetkým 
u mládeže. Spestrením podujatia bola aj súťaž na 
kolieskových korčuliach. 
V kategórii do 39 rokov dominoval Imrich PASTOR 
z Obal servis Košice. Spôsobom štart - cieľ si vy-
bojovala prvenstvo v ženskej kategórii Slavomíra 
SERVÁTKOVÁ z Nálepkova. 
V mužskej kategórii nad 50 rokov za mohutného po-
tlesku ako prvý do cieľa dobehol Milan HRUŠOV-
SKÝ zo Spišskej Novej Vsi. jp, foto: mape
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ŠPORT

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

Pondelok 6.30 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO

Utorok 9.00 - 19.00 VEREJNOSŤ

Streda 9.00 - 19.00 VEREJNOSŤ

Štvrtok 6.30 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO

Piatok 9.00 - 19.00 VEREJNOSŤ

Sobota 9.00 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO

Nedeľa 9.00 - 19.00 VEREJNOSŤ

ZMENA CENY VSTUPNÉHO NA KRYTÚ PLAVÁREŇ OD 1. 6. 2008 
Dospelí: 60,- Sk

Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S: 40,- Sk

Dospelí 1 hodina pred ukončením prevádzky: 50,- Sk

Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, 

ZŤP a ZŤP-S 1 hodinu pred ukončením prevádzky 30,- Sk

MASÁŽE 
Klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 

• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž.

Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 

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

LETNÉ KÚPALISKO 
Otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod.

Celodenný vstup od 17.00 hod.

Dospelí: 60,- Sk 50,- Sk

Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S:

40,- Sk 30,- Sk

Zľavnené vstupné:
Dospelí: 540,- Sk/10 vstupov

Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S:

300,- Sk/10 vstupov

Vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 10,- Sk/vstup. 

Vstup možný do 18.00 hod.

Večerné plávanie:  utorok 20.00 - 22.00 hod.  

  piatok 20.00 - 22.00 hod.

Vstupné na večerné plávanie:    
Dospelí 60,- Sk

Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S 40,- Sk

SAUNA T.: 053/442 62 18

STREDA 13.00 - 20.00 ŽENY
ŠTVRTOK 13.00 - 20.00  MUŽI

Na otváracom ceremoniáli, ktorý sa konal spoločne 
s Olympiádou školských pracovníkov, sa na ploche 
futbalového štadióna ocitlo naraz viac ako tisíc špor-
tovcov - od najmenších detí materských škôl cez 
žiakov základných a stredných škôl až po pedago-
gických zamestnancov. Emotívny otvárací ceremo-
niál, ktorý sa niesol v duchu blížiacej sa olympiády 
v Pekingu, vyvrcholil zapálením olympijského ohňa. 
Po krásnom kultúrnom programe sa súťažiaci rozišli 
na športoviská, kde si v duchu myšlienok Pierra de 

Coubertina - „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť 
sa.“ - zmerali sily najlepšie družstvá a jednotlivci 
v detskom päťboji, malom spišskom maratóne, 
malom futbale, basketbale, plávaní, streľbe zo 
vzduchovej pušky, v šachu, volejbale a vybíjanej. 
Súťažili chlapci i dievčatá základných i stredných 
škôl z Popradu, Levoče, Spiš. Podhradia, Gelnice, 
Krompách, Smižian, SNV a ďalších obcí regiónu. 
Detský päťboj bol určený najmladším športovcom 
- deťom materských škôl. V rámci Olympiády škol-
ských pracovníkov súťažili v olympijských športoch 
víťazné družstvá a jednotlivci za jednotlivé kraje 
z celého Slovenska.
Aj vďaka krásnemu počasiu môžeme tento deň po-
važovať v meste za najväčší sviatok športu, ktorý 
sa vďaka dobrej organizácii nadlho vryje do pamäti 
všetkých účastníkov. Poďakovanie patrí všetkým 
inštitúciám a jednotlivcom, ktorí prispeli k úspe-
chu podujatia, osobitné poďakovanie patrí firme 
Embraco Slovakia, ktorá prispela k nezabudnu-
teľným zážitkom otváracieho ceremoniálu zabezpe-

čením finalistky Superstar Barbory Balúchovej so 
skuppinou Starmania.  

PhDr. Ľubica Šefčíková

ved. ŠÚ a OŠMaŠ, MsÚ

Dňa 6. 6. 2008 privítala metropola Spiša športovcov z celého regiónu, ale i zahraničných účastníkov z našich partnerských miest 
- z českého Havlíčkovho Brodu a poľského Grójca. 

SPIŠSKÉ ŠPORTOVÉ HRY DETÍ A MLÁDEŽE 2008
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

V extralige muži obsadili 4. miesto. Družstvo vstu-
povalo do sezóny s predsavzatím obhájiť pozí-
cie z predchádzajúcej úspešnej sezóny. Zápasy 
v Stredoeurópskej basketbalovej lige a neskôr 
v Slovenskom pohári znamenali prvú konfrontáciu 
novoveského basketbalu na medzinárodnej úrovni. 
Výsledky ukázali, že družstvo AC LB sa ako nováčik 
v týchto súťažiach nestratilo a odohralo víťazné stret-
nutia s kvalitnými a skúsenými súpermi. Konečné 
6. miesto je pre Spišskú Novú Ves úspechom. 
Ťažiskom tohto súťažného ročníka však bolo účin-
kovanie v extralige mužov. Po 5. mieste po základ-
nej časti, čo bolo doposiaľ najlepším umiestnením, 
vstupovali hráči do zápasov play-off so snahou 

o medailové umiestnenie. V závere sa však špor-
tové šťastie odklonilo a v dramatických zápasoch 

s Interom Bratislava a napokon s Handlovou ostalo 
Spišiakom 4. miesto. 
Po obrovskom úspechu mládežníckeho basket-
balu v minulej sezóne aj v tomto roku boli úspešní 
mladí basketbalisti BK AC LB. Vo finálovom turnaji 
na Majstrovstvách SR obsadili 2. miesto. Strieborné 
medaily sú úspechom kolektívu basketbalistov 
a vyvrcholením celoročného snaženia družstva pod 
vedením trénera Ivana Kurillu. Družstvo starších žia-
kov postúpilo z regionálnej súťaže priamo na MSR. 
V konkurencii rovesníkov z celého Slovenska mladí 
Spišiaci, zverenci trénera Ericha Korfantu, obsadili 
5. miesto.

Za informácie z BK SNV ďakuje V. Ivančík    

Aká bola pre náš BK 04 AC LB SNV?

SKONČILA TIEŽ BASKETBALOVÁ SEZÓNA 2007/2008
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MÁJI OSLÁVILI
92 rokov
Margita Hozzová

90 rokov
Jozef Jankovič

85 rokov
Emma Kuzmová
Mária Čarnoká
Anna Szentiványiová
Artúr Burger
Emil Regec

80 rokov
Helena Kiktová
Miroslav Nemček
Gizela Tomajková
Ján Slivoš
Štefan Šofranko
Helena Sabolová

Žofia Valigurová
Ján Krupinský
Anna Nováčková
MUDr. Lucia Hlavčáková
Anna Servatková
Emil Plichta

75 rokov
Barbora Bobková
Ján Jusko
Anton Sagula
Ľudovít Farkaš
Irena Buríková
Mária Zimmermannová
Irena Mecková
Mgr. Ján Chromej
Magda Kolačkovská
Terézia Budajová
Ladislav Džugas
Magdaléna Rimová

70 rokov
Ján Tomajko
Mikuláš Pacák
Ing. Tibor Solár
Pavol Matta
Mgr. Miloslava Chromejová
Mária Meliorisová
Helena Živčáková
František Kupec
Lýdia Husárová
Agnesa Oravcová
Anton Schloser
Alžbeta Kucharzyková
Ján Koňak
Ladislav Gogora
Anna Greňová
Andrej Laškody
Judita Kašparová

Ladislav Kubinský 1919

Viktória Revaiová 1920

Jozef Riš 1921

Ján Hlavčák 1921

Štefan Krivjanský 1921

Leonard Krivánsky 1924

Šimon Čubaň 1925

Anna Topoliová 1925

František Jecuško 1927

Mária Hajnalová 1928 

Emil Štrauch 1929

Ladislav Bogus 1934

Helena Pugeľová 1935

Jozef Gonda 1936

Mária Bartková 1936

Michal Bujňák 1936

Štefan Hrubizna 1938

Ján Slavkovský 1938

Agnesa Blašková 1941

Stanislav Bátor 1947

Jozef Pojdák 1949

Peter Mikolaj 1953

Ľubomír Neupauer 1960

Juraj Bobula 1960

František Beluš 1967

Ľuboš Šarišský 1981

Michal Tischler 1988

Matúš Smorada 2005 

Ladislav Dužda 2007

Damián Papcún 2008

V MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Dňa 30. 4. 2008 sme sa rozlúčili s naším drahým Jánom KAŠPEROM, 
pri jeho nedožitých 85 rokoch. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste. Ďakujeme za 
úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste chceli zmierniť 
náš hlboký žiaľ.
manželka Mária, brat Michal a Ondrej s rodinami, sestry Katarína, Anna 
a Marta s rodinami a ostatná smútiaca rodina

S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli dňa 12. 5. 2008 rozlúčiť s naším milovaným otcom, starým 
otcom a svokrom Ing. Šimonom ČUBAŇOM. 
Ďakujeme p. Findurovej, p. Kučinskému a p. Papcúnovi, ako aj všetkým 
členom ZPOZ pri MsÚ v Sp. Novej Vsi, za dôstojný a precítený rozlúč-
kový obrad.
dcéra Darina Švihrová s rodinou

S tichou spomienkou k vašim hrobom chodíme a pri 
plamienku sviečky spomíname. Hoci už nie ste me-
dzi nami, v našich srdciach zostávate stále s nami.
Dňa 18. 7. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babka, prababka a svokra 
Anna ŠARGOVÁ. Zároveň si 24. 10. 2008 pripo-
menieme siedme výročie smrti nášho otecka Jána 

ŠARGU z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

...odišla ticho, nečakane...
Touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa 
prišli rozlúčiť dňa 22. 5. 2008 s našou dobrou a láskavou mamkou, 
starou a prastarou mamou Katarínou PETERLOVOU. Poďakovanie za 
starostlivosť patrí internému oddeleniu a ODCH pod vedením MUDr. Zi-
movej, ako aj ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Nagyovi. Zvlášť ďakujeme 
MsÚ a J. Kučinskému za hlboko ľudskú rozlúčku a Pohrebným službám 
R. Findura za poskytnutie služieb.
Spi sladko, mamka naša.
dcéry Eulália, Mária, Daniela a syn Zoltán s rodinami

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami. 
Dňa 14. mája 2008 sme odprevadili do večnosti Františka JECUŠKA.
Touto cestou sa chceme poďakovať Pohrebným službám R. Findura, 
rím.-kat. farskému úradu za dôstojnú rozlúčku a všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym za kvetinové dary. 
Nech odpočíva v pokoji.
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je 
také, aké bolo predtým.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti, písomné kondo-
lencie a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli dňa 20. 5. 2008 rozlúčiť s mojím manželom, otcom a synom 
Ľubomírom NEUPAUEROM.
manželka s deťmi, rodičia a ostatná smútiaca rodina

Dňa 30. 10. 2008 si pripomenieme 26. výročie 
úmrtia nášho otca Ľudovíta OCHOTNICKÉHO, 
ktorý nás opustil vo veku 43 rokov a dňa 1. 6. 2008 
uplynul rok, čo od nás navždy odišla naša mamka 
Tatiana OCHOTNICKÁ, tak náhle a bez rozlúčky.
Chýbate nám.
dcéry Tatiana, Eva, Ľudmila, Andrea s rodinami 
a druh Jozef 

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli pracovité ruky, zhasli oči sta-
rostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho i z hrobu 
nás bude hriať.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary príbuzným, susedom, priateľom, kolegom 
a všetkým známym, ktorí sa dňa 3. 6. 2008 prišli rozlúčiť s mojím man-
želom, otcom dcéry Lenky a syna Maťa, synom, bratom, vnukom, krst-
ným otcom, švagrom, zaťom a príbuzným Františkom BELUŠOM, ktorý 
nás nečakane a tragicky opustil vo veku 40 rokov. Úprimne ďakujeme 
za ľudský prístup Pohrebným službám R. Findura, za dôstojnú rozlúčku 
p. Kučinskému a rím.-kat. farskému úradu.
manželka, deti, rodičia a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Adrián Sloboda

Ataliena Kucová

Barbora Dunková

Damián Papcún

Daniel Ferenčík

Hana Dobranská

Jakub Ďurbis

Karolína Mravčáková

Lívia Tomková

Marek Horváth

Marek Malejčík

Mária Kroščenová

Maroš Černický

Maroš Sopkovič

Martin Stolárik

Michaela Chorvátová

Natália Phamová

Nikolas Pollák

Oliver Hritz

Samuel Gondek

Samuel Pukluš

Sebastián Brath

Simon Lacuš

Sofia Pokutová

Tamara Varšová

Viktória Giňová

Viktória Lea Oravcová

Zuzana Hamborová
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Dňa 27. 7. 2008 uplynie 1 rok od smrti môjho manžela, otca, dedka, 
brata a švagra Jozefa ŠKABLU.
Za tichú spomienku, ktorú venujete nášmu drahému zosnulému spolu 
s nami ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a synovia Peter, Jozef, 
Dušan, Marián s rodinami, sestra Otília, švagor Ján, Jozef a Daniel 
s rodinami.

Vyslovujem úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 2. 6. 2008 rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom, dedkom RSDr. Jozefom POJDÁKOM na 
jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme MUDr. Stupákovej za príkladnú 
starostlivosť.
manželka, deti a ostatná smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 6. 7. 2008 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie, čo nás 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Štefan BARTOŠ zo Smi-
žian. Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho 
milovali.
manželka Veronika, dcéry Veronika a Katarína s rodinami, Mária a syn 
Štefan

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Dňa 6. 7. 2008 si pripomíname 20. výročie od úmrtia nášho brata, švagra 
a strýka Vladimíra PIŠKANDERA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestra Renáta s rodinou

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne spo-
míname. Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky 
a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 7. 7. 2008 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, ocko a dedko Jozef PISANČIN.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, syn, brat a sestra s ro-
dinami.

Odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju 
milovali. 
Dňa 13. 7. 2008 si s láskou pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milo-
vanej mamky Želmíry RYSULIAKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
dcéry Viera a Alena s rodinami

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mal si rád život, mal si 
rád smiech, veril si v život, miloval svet. Odišiel si navždy, hoc si túžil 
žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť.
Dňa 16. 7. 2007 si pripomenieme 17. výročie smrti nášho drahého 
a milovaného syna Martina RUTTKAYA, ktorý nás opustil vo veku ne-
dožitých 19 rokov.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a súrodenci.

Dňa 17. 7. 2008 uplynulo už päť rokov, čo nás navždy opustil po ťažkej 
chorobe môj manžel, starostlivý otec, obetavý dedo Rudolf HOVAN. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme.
manželka, dcéra, syn, nevesta a vnúčatá

Bez Teba slnko nesvieti, keď slzy nám zastrú krásy neba, kamkoľvek 
oči pohliadnu, všade hľadajú, mamička, len Teba.
S hlbokou úctou a láskou si pripomíname prvé výročie poslednej rozlúčky 
s mamičkou, babičkou, svokrou, dcérou, sestrou, príbuznou a známou 
Annou KUČEROVOU, ktorá nás navždy opustila dňa 22. 7. 2007.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina 

Nezobudí Ťa slnko, ani krásny deň. Na cintoríne spíš svoj večný sen. 
Odišla si, hoc túžila si veľmi žiť. Nebolo dopriate, aby si ďalej mohla 
s nami byť.
Dňa 24. 7. 2008 uplynú tri roky od úmrtia našej milovanej dcéry 
Lucky JÁNOŠOVEJ.
S úctou a láskou spomína mama, brat Janko a ostatná smútiaca ro-
dina.

Odišiel... a v srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, to nik ne-
čakal. Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné spomienky v nás! 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie zabudnúť!
23. 7. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec 
a dedo Anton NEUVIRTH. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, tak ako my.
manželka Anna, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som 
vás veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy 
musíte žiť.
Dňa 26. 7. 2008 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, naša mamička Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Milovali sme ich, oni mi-
lovali nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 29. 6. 2008 sme si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenuli 
4. výročie od úmrtia našej milovanej mamičky Kataríny DZURINDOVEJ 
a zároveň si 14. 7. 2008 pripomenieme 30. výročie úmrtia nášho ocka 
Štefana DZURINDU.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku.
deti a vnúčatá

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, spomienky vracajú len 
smútok a žiaľ.
Dňa 18. 7. 2008 si pripomíname najsmutnejšie 1. výročie smrti môjho mi-
lovaného manžela, otca a dedka Štefana TURČANIKA, ktorý nás náhle 
bez slova rozlúčky opustil, otec zlatého srdca a pracovitých rúk.
So žiaľom a láskou spomína smútiaca manželka, dcéra Nataša s man-
želom, dcéra Raisa s manželom a vnúčatá Lenka, Simonka, Maťko 
a Tomáško.

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči 
navždy zaviera. Čas plynie, ale bolesť v srdci trápi, 
lebo vás nám už nik nevráti. Iba ten môže pocho-
piť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje deti dal.
Dňa 13. 7. 2008 uplynie 2. výročie od chvíle, keď 
nám navždy odišiel náš milovaný synček Pavol 
JÁNOŠÍK. Dňa 11. 5. 2008 uplynulo 14 rokov od 

chvíle, keď nám navždy odišiel náš milovaný synček Peter JÁNOŠÍK.
V našich srdciach ste stále s nami. 
S láskou spomínajú rodičia a brat Jožko s rodinou.
Zároveň chceme poďakovať Petríkovým bývalým spolužiakom a tr. pro-
fesorke M. Jankovičovej zo SPŠS, že po 14 rokoch nezabudli na svojho 
kamaráta a prišli si zaspomínať k jeho hrobu. 

Už len tichá spomienka navždy ostáva, no srdce nikdy nezabudne...
S hlbokým zármutkom chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom a susedom, ktorí sa 
prišli dňa 14. mája 2008 rozlúčiť s naším milovaným a starostlivým man-
želom, ockom, synom, bratom, zaťom a švagrom Jurajom BOBULOM, 
ktorý nás náhle opustil vo veku 47 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a množstvo kvetinových darov, ktorými ste 
chceli zmierniť náš hlboký žiaľ.
S úctou manželka a deti Tánička, Riško a Jurko.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti, písomné kondolencie a kvetinové 
dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 12. mája 2008 prišli rozlúčiť s mojím manže-
lom, otcom, starým a prastarým otcom Leonardom KRIVÁNSKYM.
manželka, dcéra a synovia s rodinami

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 15. 5. 2008 prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou Viktóriou 
RÉVAIOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 87 rokov po ťažkej chorobe. Zároveň 
ďakujeme Kataríne, n. o., za príkladnú starostlivosť a obetavosť počas jej hospitalizácie. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
dcéry Lýdia, syn Ladislav a Ján

Srdečné poďakovanie všetkým pracovníkom Betezdy, n. o., účelové zariadenie CZ ECAV 
SNV, zvlášť p. Lepetákovej, Horváthovej a Blahutovej za neoceniteľnú pomoc pri opatro-
vaní môjho, už nebohého, manžela MUDr. Ladislava KUBINSKÉHO. 

Z celého srdca ďakujeme MUDr. Zimovej, MUDr. Kapalkovi a celému kolektívu lekárov 
a sestričiek interného oddelenia NsP ako aj kolektívu sestričiek JIS, hlavne p. Čechovej za 
príkladnú odbornú starostlivosť, ľudský a citlivý prístup v posledných dňoch života nášho 
drahého zosnulého Ing. Šimona ČUBAŇA.
dcéra Darina s rodinou

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Vyplnený anketový lístok môžete odovzdať do pripravených schránok, ktoré budú 
umiestnené v budove Radnice na Radničnom námestí a v budove Mestského úradu 

na Štefánikovom námestí u informátora. Pokiaľ uvediete svoje meno, 
budete zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu.

EL, spol. s r. o., so sídlom Radlinského 17A, 
Spišská Nová Ves, Stredisko laboratórnych 
prác - akreditované skúšobné laboratóriá

prijme do zamestnania pracovníkov 
na nasledovné pozície:

1. CHEMICKÝ INŽINIER - MERACÍ TECHNIK
Náplň práce:
- zabezpečenie a vykonávanie vysokoodborných fyzikálnochemic-
kých, prípadne mikrobiologických skúšok s použitím najmodernej-
ších inštrumentálnych metód 
2. CHEMICKÝ INŽINIER - ASISTENT VEDÚCEHO 

SKÚŠOBNÝCH LABORATÓRIÍ
Náplň práce:
- organizačné a odborné zabezpečovanie prevádzky v skúšobných 
laboratóriách
POŽIADAVKY:

1. vysokoškolské vzdelanie chemického smeru 
(v prípade ekológa ekologického smeru)

2. ovládanie práce na PC
3. vodičský preukaz skupiny B
4. prax v odbore 
5. znalosť anglického jazyka

Ponúkame: Zaujímavú prácu v akreditovaných skúšobných laboratóriách 
a  možnosť osobného a profesionálneho rastu v spoločnosti.
V prípade Vášho záujmu pošlite žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktú-
rovaný životopis na e-mailovú adresu: elsro@elsro.sk, prípadne poštou na 
horeuvedenú adresu spoločnosti.   

Bližšie informácie na tel. číslach: 053/442 47 40, 419 23 22.

Riaditeľstvo Praktickej školy 
J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves

v šk. roku 2008/09 otvára 
I. ročník praktickej školy pre dievčatá a chlapcov 

s profilujúcim predmetom Pomocné práce v kuchyni

Podmienky prijatia:
• žiak musí byť vzdelávaný podľa učebných osnov špeciálnej 

základnej školy, variant B, príp. variant A - menej zručný
• musí mať ukončený 9. ročník (15 rokov)
• môže mať ukončený aj nižší ročník, ale ukončenú 

10-ročnú povinnú školskú dochádzku (16 rokov)

Informácie na tel. č.: 053/446 61 23, 053/441 03 58

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Fabšíková

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy 
J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves

v šk. roku 2008/09 otvára
prípravný ročník pre žiakov s rôznymi druhmi postihnutia, 

ktorý napomôže vašim deťom lepšiemu napredovaniu 
v oblasti rozumovej, zmyslovej, pracovnej a telesnej.

Podrobné informácie získate na tel. č.: 
053/446 61 23, 053/441 03 58.

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Fabšíková

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY
od 15. 7. - 31. 12. 2008 na

„VÝSTAVBU BANÍCKEJ EXPOZÍCIE 

– SYMBOLICKEJ BANSKEJ VEŽE“

v Spišskej Novej Vsi

Právoplatné rozhodnutie o povolení číslo C/2008/04308

Účet: Dexia banka Slovensko, a. s.
3430032030/5600

Informácie: 0904 304 184
Web: www.rochus.info

Uvedený projekt podporuje Banícky spolok SPIŠ.

INZERCIA, OZNAMY



23Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
07/2008

FOTOREPORTÁŽ

Mesto deťomMesto deťom



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

24 JÚL 2008

INZERCIA, OZNAMY

Správne riešenie úloh zo strany 12
Magnetická strelka
Na južnom magnetickom póle.
Send more Money 

Keď kalkulačka nestačí
Paľo zistil, že vždy, keď násobíme päťkou (pred ňou je vždy 
štvorka), vo výsledku pribudne nula. Napr. 5 x 4 = 20, 
15 x 14 = 210, 25 x 24 = 600 atď.. V čísle 244! 24 krát ná-
sobíme päťkou, čiže vo výsledku postupne pribudne 24 núl. 
Taktiež 24 krát násobíme desiatkou, čo vnesie do výsledku 
ďalších 24 núl. Ďalej 2-krát násobíme so stovkou, ale z týchto 
stoviek po jednej nule sme už zarátali pri násobení s desiat-
kami, takže násobenie so stovkami rezultuje vo výsledku len 
dve nuly. 244! bude mať na konci 24 + 24 + 2 = 50 núl.

O Z N Á M E N I E
Stredná priemyselná škola strojnícka, 
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

prijme od 1. septembra 2008

ŠKOLNÍKA NA PLNÝ ÚVÄZOK.
Podmienkou je manuálna zručnosť, 

aktívny prístup k práci a zodpovednosť.
Ďalšie informácie budú poskytnuté 

na riaditeľstve školy osobne 
alebo na  tel. č.: 053/446 62 49.

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves 
Vás pozýva na tradičnú

VÝSTAVU KAKTUSOV, 
SUKULENTNÝCH RASTLÍN A BONSAJOV, 

ktorá sa uskutoční
v dňoch 10. - 13. 7. 2008 denne od 9.00 do 17.00 hod.

  v priestoroch 
Domu Matice slovenskej na Zimnej ulici č. 68 v Spišskej Novej Vsi. 

Výstava je venovaná 740. výročiu prvej písomnej zmienky 
o meste Spišská Nová Ves a uskutočňuje sa 

s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
Vstupné dobrovoľné. 

Poskytujeme poradenstvo a predaj prebytkov.

ENDOKRINOLOGICKÁ 
AMBULANCIA

MUDr. Jana KUBIČÁROVÁ
Nábrežie Hornádu 10,

Spišská Nová Ves
zmluvný partner všetkých 

zdravotných poisťovní
Tel.: 053/429 90 97, 0944 055 599

Prijmeme pracovníčku na dohodu v mesiaci júl 
a august 2008 (perspektívne aj na dlhšiu dobu) 

na pozíciu prevádzky mestských toaliet. 
Vhodné aj pre dôchodkyne. 
Kontakt: Správa cintorínov, 

Slovenská ul.  - osobne alebo telefonicky 
053/446 42 77.

ZO SZCH Chovateľov mačiek Spišská Nová Ves 
pozýva na tradičnú propagačnú 

VÝSTAVU MAČIEK, 
ktorá sa bude konať dňa 

12. 7. 2008 
od 9.00 do 17.00 hod. 
v priestoroch 
Galérie umelcov Spiša (Zimná 46). 
Výstavy sa zúčastní 
i vzácne plemeno sphynx.
V prípade záujmu vystaviť vlastnú 
mačku kontaktujte p. Hradickú, 
t. č.: 0903 901 560.

S9 E5 N6 D7
+ M1 O0 R8 E5
M1 O0 N6 E5 Y2
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 Podzemní stavby KOSPER, a. s., 
ponúka pracovné miesta na území SR 
a ČR na pozície: obsluha vrtných a in-
jektážnych súprav, zámočník, strojník, 
robotník v učebnom odbore strojník so 
zameraním na vrtné súpravy. Zmluva sa 
uzatvára s českým právnym subjektom. 
Ubytovanie, stravné, cestovné výdavky 
hradí zamestnávateľ. 
Informácie na tel. č.: 0905 906 498

 Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre 
mesta. T.: 0905 383 136

 Ponúkam ubytovanie pre rodiny 
a malé kolektívy v areáli plážového 
kúpaliska v TORNALI pre max. 15 osôb. 
Samostatná kuchynka, kúpeľňa s WC, 
zastrešená terasa, posedenie s ohnis-
kom a grilom, týždenné intervaly, za-
bezpečená doprava. Cena od 100 Sk/
osoba/noc. T.: 0907 249 749

 Prenajmem priestory v centre SNV - 
Zimná ul. 52. T.: 0905 283 750

 Slniečko svieti, rodina ide do práce 
a kto mi uprace? Nemusíš sa starká báť, 
UPRATOVACÍ SERVIS je vhodné zavo-
lať. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Kúpim chlapčenský bicykel na 6 - 8 rokov. 
T.: 053/446 32 31, 0902 604 240

 NEVÁHAJTE, už teraz sa prihláste na 
kurz SALSY a MERENGUE pod vedením 
skúseného lektora z Ekvádoru Miguela 
A. Quezada. Kurzy pre začiatočníkov 
a pokročilých začnú v septembri v Spiš-
skej Novej Vsi. Kontakt a bližšie informá-

cie: Zuzana Beregházyová 
T.: 0907 921 612, 
e-mail: zubergy@azet.sk

 Predám detské oblečenie a obuv (cca 
150 ks) za 1 000 Sk. T.: 0907 914 517

 PÔŽIČKY, HYPOTÉKY - bez ručiteľa, 
bezúčelové, bez dokladovania faktúr. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlast-
níctve aj neprerobený kdekoľvek v Spišskej 
Novej Vsi do 1 000 000 Sk. 
T.: 0903 255 506

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

 Predám izoláciu zo sklenej vlny, dovoz 
z USA za rozumnú cenu. 
T.: 0908 970 150

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVY, AUTO-
SEDAČKY, KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? 
Čistiaca technológia - jediná v okrese 
SNV, vhodná najmä na silne znečistené 
koberce vo firmách. Odvoz a dovoz ko-
bercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262

 Kúpim garáž na sídl. Tarča. 
T.: 0903 620 686

 Firma ZAFA (BEZA) - KĽÚČOVÁ 
SLUŽBA, Zimná 94 (v budove v. d. 
Združena) ponúka vis., zadlab., prid. 

zámky, FAB vložky bezp. a obyč., zá-
vesy dverové, vrátové, okenné, zá-
strče, prívesky, pošt. schránky, bezp. 
kovanie, nity + široký sortiment že-
lez. tovaru. Oprava dáždnikov, FAB 
vložiek, vieme prestaviť FAB vložky 
a vis. zámky na 1 kľúč. AKCIA: NK závesy - 
50 %, kľučky interiér. na vybr. druhy – 30 %, 
výroba FAB kľúčov nad 30 ks - 10 %. 
Brúsenie: šajby do mlynčekov, sekery, 
dláta, nože, mäsiarske nože, nože do ko-
sačky do 24 hod., nožnice. 
T.: 0904 255 209, 0907 465 601

 Dám do prenájmu samostatnú izbu v ro-
dinnom dome blízko centra v meste
Sp. Nová Ves. T.: 0907 660 212

 POTREBUJETE POŽIČAŤ? Peniaze na 
zavolanie od 3 000 Sk do 100 000 Sk 
pre zamestnaných, živnostníkov, 
dôchodcov. Najjednoduchšie vybave-
nie, najpohodlnejšie splácanie, najrých-
lejšie doručenie, narodeninová pôžička. 
T.: 0904 231 630.

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓ-
GIA. www.psychonet.sk 

 Požičovňa prívesných vozíkov a TUR-
BOSOLÁRIUM - Nám. M. Pajdušáka 25, 
Smižany. T.: 0907 500 707, 
0903 522 022

 Predám jednookú zrkadlovku zn. CA-
NON EOS 3000 N, vymeniteľný objektív EF 
35-80 DC. T.: 053/441 25 56 - večer

 Prenajmem chatu Pod Tepličkou pre 
8 - 9 osôb v peknom prostredí - obývačka, 
2 spálne, kuchynka, WC, studená i teplá 
voda, altánok, hojdačka, TV, gril) počas 
mesiacov júl až september. 
T.: 053/441 43 81

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, 
reklamné tabule, samolepky, polep áut, 
grafické návrhy, predaj samolepiacich 
fólií a papierov, doskových materiá-
lov (PVC), laminovanie za studena, re-
klamné predmety, pečiatky, gravírované 
štítky, maturitné tablá, tlač dipl. prác... 
Maľovanie bytov za zmluvné ceny. 
T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 NECHTOVÝ DIZAJN  „Expa-lady“ - ak-
cia v mesiaci JÚL! Gélové nechty Dia-
mant zo 680 Sk na 450 Sk, živicové 
nechty z 560 Sk na 430 Sk, vytvrdzo-
vanie prírodných nechtov len za 310 
Sk. Ku každej modeláži umelých nech-
tov akékoľvek zdobenie (podľa výberu) 
v hodnote 200 Sk zdarma. Klasická a ja-
ponská manikúra, príležitostné nechty, 
rôzne techniky zdobenia + piercing... 
V nových zrekonštruovaných priesto-
roch v Dome kultúry na Štefánikovom 
nám. č. 4, SNV. T.: 0902 891 534

 Predám lacno obývaciu stenu Zoja čiernej 
farby. Z.: 053/441 25 56 - večer.

 JŠ pri Dome Matice slovenskej, Zimná 
ul. 68, SNV otvára JAZYKOVÝ KURZ pre 
záujemcov o NEMECKÝ JAZYK, a to pre 
začiatočníkov ako i pre pokročilých. Tak-
tiež jazykový kurz pre budúcich matu-
rantov z nemeckého jazyka, kompletná 
príprava na maturitné skúšky: grama-
tika, konverzácia, reálie. Zápis 7. 7. 2008 
o 15.30 hod. Informácie na tel. č.: 
0904 527 819. Kurz začína 7. 7. do 
30. 8. 2008, 4 hod./týždenne. Cena 
kurzu na cca 32 hod. je 1 500 Sk.

 Predám záhradu na Iliašovskej ceste. 
T.: 0902 571 526 

 Ponúkam na svadbu návleky na sto-
ličky, výzdobu kostola a všetko, čo po-
trebujete na svadbu - sviečky, servítky 
a pod., lacno. T.: 0904 548 475, 
0948 036 555 

 NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁ-
BYTKU. Zabezpečujeme ľudí aj dopravu. 
Bližšie informácie na tel. č.: 
0905 209 347, 0910 405 109

 Predám počítač DELL (procesor INTEL 
Pentium Pro 200 MHz, RAM 32 MB, HDD 
2 GB), monitor Hansol 15“, tlačiareň CA-
NON atramentová. IHNEĎ. Všetko vo veľmi 
dobrom stave. Rýchlo, lacno. Predám tiež 
málo používané umývadlo a toaletu, vhodné 
na chalupu. T.: 0918 650 721, 
053/449 36 50 po 20.00 hod.

 Novootvorená PEDIKÚRA  „Expa-lady“ 
- ponúka všetko pre vaše zdravé nohy. 
Klasická pedikúra - mokrá, náhrada 
nechtovej platničky, korekcia zarastaj-
úcich nechtov, mediciálna pedikúra, la-
kovanie, zdobenie, modeláž špeciálnym 
gélom, odborné poradenstvo. To všetko 
len u nás v Dome kultúry na Štefániko-
vom nám. č. 4, SNV. Vaše nohy si zaslúžia 
pozornosť. Tešíme sa na Vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534

 Firma KBB, spol. s r. o., ponúka na 
prenájom priestory o rozlohe 500 m2 
(hala, sklad 2x, WC 2x, šatňa - sprcha, 
kancelária, kuchynka, kompresorovňa, 
parkovisko) v priemyselnej zóne na Mar-
kušovskej ceste 22 v SNV. 
T.: 0905 906 498

 Predám upravený 3-izbový byt na sídl. Zá-
pad I, 11. poschodie. Byt má 73 m2, balkón, 
laminátové podlahy, novú kuchynskú linku, 
v chodbe Roldor skriňu (3,40 m). 
Cena 1 600 000,- Sk. T.: 0905 960 535

 VÝROBA KĽÚČOV & ZÁHRADKÁR. 
Ponúkame vám zjednocovanie vložiek 
na 1 kľúč zn. CISA do činžiakov, domov, 
bytov, zabezpečujeme kompletný ser-
vis, vložky s vlastným profilom kľúča zn. 
MAUER, visiace zámky, bezpečnostné 
kovania. Záhradkárom ponúkame po-
streky a hnojivá, náradie do záhrady, 
nožnice, postrekovačc a iné. Príďte, 
neoľutujete. Zimná ul. 59 (poniže OD 
Spišan), Letná ul. 46 (bývalá Sazka - 
Športka). T.: 0907 259 489

 NECHTOVÝ DIZAJN - SUPER AKCIA 
- obľúbené akrygélové nechty za 600 
Sk + franc. manikúra zdarma! Ušetríte 
100 Sk! Buďte krásna aj s trblietavým 
tetovaním už od 50 Sk. U nás aj mani-
kúra klasická, zdobenie nechtov, nech-
tový piercing, masáž rúk zo 150 Sk iba 
50Sk! Maximálna spokojnosť a kvalita. 
Salón BEAUTY, Levočská 1. T.: 0903 
623 585

 Predám 2 nové nepoužité paplóny z pe-
ria. Vhodné aj na chalupu. Cena dohodou. 
T.: 0904 764 145

 Bižutéria DÚHA, Salón BEAUTY, Le-
vočská ul. 1, SNV ponúka bohatý výber 
vlasových a módnych doplnkov, bižu-
térie všetkých farieb pre denné i spo-
ločenské príležitosti. Letná akcia pre 
všetkých: denne zľavy na vybraný druh 
tovaru od 10 % do 20 %. 

 Doučím anglický jazyk - začiatočníkov. 
T.: 0908 391 828

 PONUKA PRÁCE - finančný poradca. 
Zaujímavá práca, vynikajúca pláca. 
Od 1. 7. 2008 nové produkty. 
T.: 0904 590 023

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.
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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

Rozšírená ponuka elektrospotrebičov
Rozšírená ponuka elektrospotrebičov

Dovoz tovaru ZADARMO!
Dovoz tovaru ZADARMO!

(pri splnení konkrétnych podmienok platných v jednotlivých predajniach EURONICS)
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3 999 Sk

SONY FX720
Prenosný DVD prehrávač

OLYMPUS FE-310
Digitálny fotoaparát HYUNDAI DV2X212U

DVD prehrávač

999 Sk

7 499 Sk

6 499 Sk

ELECTROLUX EKK 501502
Kombinovaný šporák



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

KLIMATIZÁCIA
ZADARMO

ŠkodaFabia
ŠkodaFabia CombiNová

Teraz si Škodu Octavia môže dopriať naozaj každý. Na všetky modelové prevedenia vozidiel Octavia, Octavia Combi, Octavia Scout a Octavia RS môžete využiť extra 
výhodné financovanie 1/3 s cenou už od 157 000 Sk za jednu tretinu. Druhú tretinu zaplatíte o rok a poslednú až o dva roky. Okrem toho vám ponúkame špeciálne 
financovanie kredit 50/50 alebo lízing s 0% navýšením, s ktorými nepreplatíte nič navyše. Vybrať si môžete aj výhodné paketové balíky s mimoriadnou výbavou.

ŠkodaOctavia pre každého, s financovaním pre každého už od 157 000 Sk
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PRVÝ 5-DVEROVÝ
         SEDAN NA SVETE

Prvý 5-dverový sedan, ktorý je nielen krásny, ale aj užitočný. Unikátny patentovaný systém Twindoor umožňuje praktické otváranie batožinového priestoru 
dvoma flexibilnými spôsobmi pre väčší a menší objem batožiny. Originálny dizajn s elegantnými nadčasovými líniami a impozantný priestor pre pasažierov a 
ich osobné veci z neho vytvorili vozidlo, ktorému sa nedá odolať. Navyše ponúka 4 roky alebo 120 000 km plnohodnotnej záruky + 4 roky servisu zadarmo.
Nová ŠkodaSuperb prekoná vaše očakávania.

Elegantný a praktický zároveň

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

Nová ŠkodaSuperb

už od 789.900,- Sk s DPH

ŠkodaFabia
už od 99.966,-Sk s DPH

pri financovaní na 1/3 ŠkodaKredit


