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Naozaj? Aj neveriacich? Do-
volím si tvrdiť, že naozaj. Je to 
sviatok všetkých ľudí, kresťa-

nov i nekresťanov, veriacich i neveriacich. Pozrime 
sa na jej pôvod, ktorý vysvetlí aj jej význam. 
Význam Veľkej noci siaha hlboko do dejín izraelského 
národa, tak asi tisícsto rokov pred Kristom. Vtedy ešte 
neboli historické ústavy, aby presne zaznamenávali 
všetko, čo sa deje. Veľké udalosti dejín môžeme dá-
tumovať iba podľa spätných rekonštrukcií. Tam bolo 
vyslobodenie Izraelitov z egyptského zajatia. Mojžiš 
bol ten vodca, ktorý ako Boží nástroj vyviedol svoj 
národ z otroctva a viedol ho po púšti až po hranice 
Prisľúbenej zeme. Sám do nej nevkročil. Je to častý 
osud veľkých osobností. Končia svoj život pred hrani-
cou svojho cieľa, pre ktorý dlhé roky pracovali. Napr. 
Mahatma Gandhi, ktorý bol zavraždený r. 1948, keď 
sa už rodila sloboda jeho krajiny, Indie. 
Boh skrze Mojžiša oznamuje ľudu: „Tento deň (to 
zn. deň vyslobodenia z Egypta) bude pre vás pa-
mätným dňom a budete ho sláviť ako sviatok: 
z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako 
večité ustanovenie!“ (Ex 12,14). Bola to pamiatka 
národného oslobodenia z otroctva.
Toto oslobodenie bolo predobrazom a predohrou 
iného oslobodenia, ktoré je predpokladom aj osob-
nej aj národnej slobody: je to oslobodenie ducha 
človeka od morálneho zla, od hriechu. Nazývame to 
vykúpenie. To nám priniesol Kristus svojím umuče-
ním, smrťou a zmŕtvychvstaním. Je to novozákonná 
Veľká noc. Len sa pozrime okolo seba, koľko zla je 
aj v našej spoločnosti. Každý deň sa vo večerných 
správach dozvedáme o vraždách, lúpežiach, podvo-
doch, korupciách, o týraní žien a detí a o mnohých 
ďalších. V iných krajinách sú vojny, v Afrike vyhladzo-
vanie kmeňov. V mene slobody sa zabíjajú deti po-
tratom, starci a chorí eutanáziou. Abeceda zla nemá 
obmedzený počet písmen. Vykúpenie dáva človeku 
možnosť povstať z osobného zla a prebudiť aj dru-
hých k morálnej zodpovednosti. Kristus je víťaz nad 
hriechom, ale jeho víťazstvo v každom z nás je pod-
mienené naším prijatím. Musíme sa osobne oslobo-
diť od hriechu. To bude potom blahodarne pôsobiť 
aj na naše prostredie. Preto tvrdím, že Veľká noc je 

„Na čom záleží, na čom záleží, na čom záleží, dnešnej mládeži...“ je refrén teraz už akiste 
najznámejšej piesne spišskonovoveskej kapely Smola a Hrušky, s ktorou sa prebojovali 
až do slovenského národného finálového kola pesničkovej súťaže EUROVISION SONG 
CONTEST 2009.

Slovensko v ostatných mesiacoch žilo národnými ko-
lami medzinárodnej súťaže piesní Eurovision Song 
Contest 2009, ktorá píše svoju históriu už 53 ro-
kov a ročne ju sleduje viac ako 100-miliónov televíz-
nych divákov z celého sveta. Na naše obrazovky sa 
vrátila po 10-ročnej prestávke. V piatich semifinálo-
vých kolách sa postupne predstavilo 50 skladieb, 
ktoré prešli výberom spomedzi 177 prihlásených. Do 
5. semifinálového kola, ktoré odvysielala v priamom 
prenose Slovenská televízia 1. marca, sa s chytľa-
vou piesňou „Na čom záleží“ dostala aj kapela Smola 
a Hrušky pochádzajúca z nášho mesta.
Pieseň z pera lídra kapely Jozefa Kramára, fanúšikom 
známeho ako „Spoko“, pochádza z tretieho, dnes už 

určite aj najúspešnejšieho albumu s názvom „Kameň 
Papier Nožnice“. Rezké rytmy piesne roztancovali a 
rozospievali divákov, ale aj 7-člennú porotu. Ich vy-
soko pozitívne ohlasy prekvapili dokonca aj samotnú 
kapelu. Na základe diváckeho hlasovania sa pieseň 
nakoniec umiestnila v semifinálovom kole na šies-
tom nepostupujúcom mieste. Po odstúpení skupiny 
Desmod zo súťaže však prišiel obrovský zvrat, porota 
4. marca večer ako náhradníka spomedzi 5 adeptov 
do národného finále hlasovaním nominovala práve 
Spišskonovovešťanov.
V nedeľu 8. marca si drvivá väčšina Spišiakov večer 
sadla doma k televíznym obrazovkám a držala palce 
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Smola a Hrušky rozvášnili piesňou „Na čom záleží“ divákov i porotu. Zľava: Vojtech „Ubo“ Král, 
Jozef „Spoko“ Kramár, Michal Podolínsky (zastúpil na súťaži speváčku Dášku Kramárovú, 
ktorá sa jej nezúčastnila pre tehotenstvo), Lukáš Pavelka a Štefan Ondáš (vzadu).
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SPRAVODAJSTVO

sviatkom všetkých ľudí. Morálka, ktorá rešpektuje 
objektívny morálny zákon, spája veriacich i neve-
riacich. Lebo základný morálny zákon máme vpí-
saný v našej prirodzenosti, ako hovoríme, v našom 
srdci. Ten spája všetkých ľudí dobrej vôle. Kristus 
túto dobrú vôľu nám kresťanom ešte posilňuje svo-
jou milosťou. Svätý Pavol nás napomína: „Krstom 
sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme 
tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otco-
vou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4). 
Alebo inde píše ten istý sv. Pavol: „Vyčistite starý 
kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby 
nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľko-
nočný Baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie 
v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale 

s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.“ (l Kor 
5,6 - 8). Sú to silné, ale aj účinné, slová tej perspek-
tívy, ktorá je spoločná všetkým ľuďom dobrej vôle: 
perspektívy lásky, porozumenia a všetkých cností 
potrebných pre šťastný život tu na zemi.
My, veriaci, máme ešte inú perspektívu, na ktorú by 
sme radi upozornili všetkých ľudí. Je to perspektíva 
budúceho vzkriesenia a večného života. Zasa citujem 
sv. Pavla: „Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zo-
snulých... ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa 
všetci ožijú v Kristovi.“ (l Kor 20 - 22). Táto perspek-
tíva dodáva kresťanskej Veľkej noci osobitnú váhu, ale 
aj krásu. Krásu nádeje tým, ktorých desí myšlienka 
na smrť. V Kristovom zmŕtvychvstaní smrť stráca svoj 
odstrašujúci charakter a mení sa na bránu, ktorou sa 
vkráča do večného života. Aj s touto nádejou sa ch-

ceme deliť s našimi bratmi a sestrami.
V Kristovom zmŕtvychvstaní nám svitá nová jar našej 
existencie. Tu na zemi je to jar nových medziľud-
ských vzťahov: v rodine, na pracovisku, v obci či 
meste, v politike i ekonomike – všade. Naša exis-
tencia však nekončí smrťou, ale vlieva sa do več-
ného života.
Preto sa vo veľkonočnej dobe v liturgii ozýva „aleluja“ 
oveľa radostnejšie ako v inom liturgickom čase. 
Milí Spišiaci, veľmi rád som sa k vám prihovoril v tieto 
radostné dni sviatkov oslobodenia od vonkajšieho 
útlaku i od útlaku, ktorý nám spôsobuje hriech. 
Veľmi srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem 
vám novú radosť z Krista, darcu slobody.

Mons. František Tondra

spišský diecézny biskup

(dokončenie z 1. strany)
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našim rodákom, ktorí vystúpili s piesňou „Na čom zá-
leží“. Vo finálovom kole si zmeralo sily celkovo 16 pes-
ničiek v podaní mnohých zvučných mien a sledovalo 
ho až 597-tisíc divákov. Na základe kombinovaného 
výpočtu výsledkov esemeskového hlasovania divákov 
a hlasov poroty sa víťazom slovenského kola Eurovi-
sion Song Contest 2009, ktorý postúpil na májové 

finále v Moskve, stali Nela Pocisková a Kamil Mikulčík 
s duetom „Leť tmou“. Smola a Hrušky sa umiestnili 
v zlatom strede na peknom 9. mieste. Je to fantas-
tický úspech, o ktorom sa kapele pred pár mesiacmi 
určite ani nesnívalo. Po návrate členom kapely k nemu 
zablahoželal v mene vedenia a obyvateľov mesta aj 
sám primátor.
Kapela Smola a Hrušky, ktorá vznikla v r. 1998, sa 

v najbližšom čase chystá okrem koncertovania na Slo-
vensku i na pár koncertov do Anglicka a Írska, aby za-
hrala pre Slovákov, ktorí tam pracujú. V Sp. Novej Vsi 
sa s nimi môžete stretnúť na krste CD dňa 30. 4. 2009 
na pódiu pred Redutou o 20.00 hod. Viac o skupine 
a jej pripravovaných koncertoch sa dozviete na www.
smolaahrusky.sk. K úspechu blahoželáme.

Lucia Kormošová, foto: www.stv.sk/eurosong

(dokončenie z 1. strany)
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja každoročne udeľuje verejné oce-
nenia KSK:
• „Cena KSK“ - občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, 

za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté 
v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, pod-
nikateľskej, technickej a športovej činnosti.

• „Cena predsedu KSK“ - za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynika-
júce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, tech-
nickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej práci. 

Tieto ocenenia sa v r. 2009 budú udeľovať v októbri na slávnostnom zhromaždení pred-
staviteľov a zástupcov KSK, najviac piatim osobnostiam, kolektívom alebo právnickým 
osobám. Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie návrhov na udelenie týchto ocenení 
pre významné osobnosti a kolektívy nášho mesta. Vaše návrhy na udelenie oce-
není doručte najneskôr do 29. mája 2009 na adresu: Kancelária primátora, Rad-

nica mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 SNV alebo e-mailom na: 
radnica@mestosnv.sk alebo a_jancikova@mestosnv.sk.

Etická výchova pomáha veľmi účinne formovať osobnosť dieťaťa a pôsobí na všetky 
sféry detskej psychiky. S cieľom vypestovať u detí potrebu a schopnosť etického zá-
žitku (to znamená viesť deti k tomu, aby videli a chápali krásu vo svojom okolí), vznikla 
myšlienka vzájomnej spolupráce medzi Detskými jasľami na Stolárskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi a študentmi 3. ročníka Strednej odbornej školy drevárskej, 
odbor propagačné výtvarníctvo v Spišskej Novej Vsi. Predmetom tejto spolupráce 
bolo prevedenie nástenných malieb v interiéri spomínaných detských jaslí. 
Pod vedením Mgr. art. Pavla Sovu vypracovali študenti 13 projektov, ktoré boli ako 
klauzúrna práca začlenené do nových školských vzdelávacích programov ich školy. 
Všetky práce študentov boli komisiou ohodnotené a odprezentované jednotlivými štu-
dentmi v Detských jasliach na Stolárskej ulici, za prítomnosti riaditeľa Správy školských 
zariadení Mgr. Jozefa Brezovského, Mgr. art. Pavla Sovu a vedúcej jaslí Lýdie Janíko-
vej. Ako najlepšia a zároveň aj primeraná veku detí v jasliach, bola vyhodnotená práca 
študentky Michaely Macejákovej, ktorá svojím námetom kresleným jednou líniou 
chcela priblížiť deťom prírodu a zvieratká.
V súčasnom období narastá význam etickej výchovy preto, že oblasť umenia a krásna 
pomáha harmonizovať život dieťaťa. Aj tento projekt umožní deťom aktívne prejaviť 
vlastné city, poznatky, skúsenosti a postoje. 

Lýdia Janíková

DJ na Stolárskej ulici

VÝZVA NA PODÁVANIE 
NÁVRHOV NA OCENENIE 
OSOBNOSTÍ

ŠTUDENTI DEŤOM

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v našom meste má dl-
horočnú tradíciu, vlani v októbri uplynulo 135 rokov od 
jeho založenia. Po viac ako 15 rokoch hľadania vyho-
vujúcejších priestorov pre klubovú činnosť našlo DHZ 
porozumenie a ochotu u vedenia mesta a presťaho-
valo sa z nevyhovujúcich priestorov na Letnej ulici do 
novej klubovne v zrekonštruovaných priestoroch býva-
lých skladov civilnej obrany v suteréne na Detskej po-
liklinike. „Vyslovujeme úprimné poďakovanie za tento 
ušľachtilý čin, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti 
sú na vedenie mesta kladené požiadavky od mno-
hých právnických a fyzických osôb na obchodné, 

ako aj prevádzkové priestory, či na bývanie občanov 
v núdzi. Vysoko si vážime tento počin vedenia mesta 
a vyslovujeme v mene výboru DHZ presvedčenie, že 
táto klubovňa bude slúžiť svojmu účelu pre súčas-
ných členov, ale aj budúcu generáciu,“ poďakovala 
za poskytnuté priestory p. Božena Milecová, predsed-
níčka DHZ.
Súčasných 53 dobrovoľných hasičov (z toho je 18 hasi-
čiek) sa už dnes teší z moderných priestorov, ktoré vyu-
žijú na školenia, schôdzkovú činnosť, odbornú prípravu 
a v neposlednej miere aj na kultúrno-spoločenské stre-
távanie sa členov zboru. V klubovni, na ktorú prispelo 

Mesto SNV sumou cca 10-tisíc eur (300-tisíc Sk), sa 
okrem zasadačky s audiovizuálnou technikou nachá-
dzajú i kuchynka a skladovacie priestory. 

LucK, foto: Juraj Hatala

DOBROVOĽNÍ HASIČI MAJÚ KONEČNE 
DÔSTOJNÉ PRIESTORY
Rokovanie 135. výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru mesta Spišská Nová 
Ves, ktoré sa konalo 28. februára, malo špecifický charakter. Bolo spojené so slávnostným otvo-
rením nových klubových priestorov.
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
HOVORÍ SA, ŽE SKUPINA ĽUDÍ, KTORÚ REPREZENTUJE AJ TENTO PÁN, SA DNES NACHÁDZA AKOSI 
NA PERIFÉRII ZÁUJMU SPOLOČNOSTI. I NAPRIEK TOMU, ŽE MNOŽSTVOM SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ 
TÁTO GENERÁCIA PREDČÍ OSTATNÉ. AKO ŽIJE ČLOVEK, KTORÝ UŽ DOSIAHOL JESEŇ SVOJHO ŽIVOTA 
A VENUJE JU POMOCI TÝM, KTORÍ TÚTO ŽIVOTNÚ ETAPU ZDIEĽAJÚ S NÍM, VÁM POODHALÍME DNES.

JE UMENIE BYŤ MLADÝM AJ V STAROBE
DEŇ S PREDSEDOM OKRESNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU LADISLAVOM DULOM

Už 12 rokov ste v dôchodku. Prečo ste sa rozhodli, 
že jeseň svojho života venujete práci pre iných? 
„V živote robíme všetko možné a nemyslíme pri tom na 
to, že raz budeme starí. A predsa príde čas, ktorý po-
tvrdí, že všetci zostarneme. Teraz, keď už my postarší 
žijeme ako dôchodcovia, máme svoje potreby - prežiť 
starobu v relatívnom zdraví, dôstojne a v kruhu rodiny. 
Život však prináša rôzne situácie, keď sa zdravie do-
stáva do popredia a vtedy potrebujeme pomoc a sme 
závislí od druhých. Verím, že v seniorskom veku je dob-
rovoľná činnosť pre nás starších potrebná, preto som 
sa rozhodol venovať sa jej i ja.“
Túto možnosť ponúka aj Jednota dôchodcov Slo-
venska, v ktorej dlhé roky pôsobíte. Môžete jej čin-
nosť priblížiť?
„JDS združuje občanov staršieho veku bez rozdielu 
národnosti, polit. príslušnosti, náboženstva a sociál. 
pôvodu. V súčasnosti má asi 74 000 členov v 897 zá-
kladných organizáciách po celom Slovensku. Svoje 
aktivity zameriava v prospech dôchodcov. Pomáha 
pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom 
veku; chráni práva dôchodcov na spravodlivé a dôs-
tojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu 
starostlivosť; sleduje vývoj život. úrovne dôchodcov 
a navrhuje zákonodarcom príslušné opatrenia; posky-
tuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc 
svojím členom; pomáha pri realizácii celoživotného 
vzdelávania v poproduktívnom veku a podporuje kul-
túr.-spoloč. aktivity seniorov. Veľmi dôležité je i orga-
nizovanie dobrovoľníckej činnosti a vedenie starších 
ľudí k vzájomnej pomoci. JDS je členom medzinár. or-
ganizácií seniorov EURAG a ESO, má svoje zastúpenie 
aj v Rade vlády SR pre seniorov.“
Ako je to s dôchodcami a aktivitami pre nich v na-
šom meste?
„V SNV žije cca 6 300 dôchodcov. Miestna organizácia 
JDS má 176 členov (okresná ich združuje 528). Mnoho 
dôchodcov je združených aj v seniorských kluboch 
ako napr. Klub dôchodcov Lipa, Klub dôchodcov na 
Levočskej, Klub Komenský, Zväz invalidov atď., s kto-
rými spolupracujeme pri rôznych podujatiach. Kaž-
doročne ich organizujeme najmä pri príležitosti Dňa 
matiek a Mesiaca úcty k starším (október), ale máme 
aj pravidelné literárne odpoludnia poézie a prózy. Na 
významné akcie v meste pozývame dôchodcov napr. 
aj prostredníctvom Ička. Všetci sú vítaní.“
Aký je podľa Vás dnes život dôchodcu? 
„Život dôchodcov v súčasnosti z hľadiska sociálneho 
je náročný, a ak sa situácia na Slovensku a vo svete 
nezmení, môže byť v dohľadnej dobe problematický. 
Starodôchodcovia a novodôchodcovia, to je problém 

dnešnej doby najmä z hľadiska príjmov pre ich do-
mácnosť. Enormne vysoký rast spotrebiteľských cien 
v posledných rokoch zvýšil aj životné náklady. Preto 
sa JDS napr. podieľala aj na tom, aby valorizácia dô-
chodkov bola vždy k 1. januáru v roku. Ak si dáme dnes 
otázku, ktoré slová sú fenoménom tejto doby, tak bez 
rozmýšľania môžeme povedať: PENIAZE a PRAVDA. 
S pravdou sa dá žiť, ale nie existovať. Lebo ten, kto má 
pravdu a nemá peniaze, v konečnom dôsledku pravdu 
nemá. Ten, kto má peniaze, má aj pravdu a navyše i zá-
kon spravodlivosti je na jeho strane. Bohužiaľ. Život 
v súčasnej dobe jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, 
že dôchodcovia by mali mať silnú dôchodcovskú or-
ganizáciu, ktorá by bola akceptovaná v našej spoloč-
nosti.“
27. apríla 2009 sa bude v SNV konať Okresný snem 
JDS. O čom sa na ňom bude hovoriť?
„Okresný snem sa koná raz za 3 roky. Delegáti na ňom 
budú oboznámení s činnosťou tunajšej okres. organi-
zácie, ale zároveň schvália programové ciele na ďalšie 
3 roky, kde sme si stanovili ako priority: zabezpečo-
vať kultúr.-spoloč. a šport. podujatia, vzdelávanie v ak-
tuálnych témach, spoluprácu so samosprávou, dô-
chod. organizáciami a médiami, ale aj ďalej rozširo-
vať našu členskú základňu.“

Za rozhovor ďakuje a k nedávnemu okrúhlemu
 život. jubileu blahoželá Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE LADISLAV DULA
Narodil sa v r. 1939 v Hrabušiciach, kde začal navštevovať aj ZŠ. Ako 8-ročnému mu zomrel otec a neskôr i 16-ročná sestra. Jeho mama sa opäť vydala a v r. 1951 sa presťahovali 
do Liptovského Hrádku. V r. 1954 tam ukončil 9-ročnú ZŠ. V r. 1958 ukončil úspešne štúdium odboru elektromechanizácia na SPŠ geologicko-baníckej v SNV. Po nej na základe 
umiestenky začal pracovať ako elektrikár v ŽB Slovinky. V r. 1960 - 1984 pôsobil v SEZ, n. p., Krompachy, najprv ako samostatný vývojový skúšobný technik, neskôr zastával ria-
diace funkcie. Medzičasom v r. 1974 - 1979 študoval v Bratislave na Fakulte ekonomiky riadenia výrob. odvetví VŠE. V r. 1985 nastúpil ako ekonomický námestník riaditeľa podniku 
Nový domov, n. p., SNV. V r. 1988 - 1994 pôsobil vo vedúcich funkciách v spol. Zdroj, SNV. Od r. 1995 pracoval v Jednote - Spotrebné družstvo a v r. 1997 odišiel do dôchodku. 
S manželkou sa rozhodli, že svoj seniorský život spoja s organizáciou Jednota dôchodcov Slovenska (www.jds.sk), od r. 1998 sú jej členmi. Zároveň od tohto roku bol p. Dula aj 
predsedom Mestskej organizácie JDS v SNV, až do r. 2005. Od r. 2006 je predsedom Okresnej organizácie JDS so sídlom v SNV. Popri tom pôsobí od r. 2000 aj ako predseda 
5-člennej Revíznej komisie na Ústredí JDS v Bratislave, ktorá ako nezávislý kontrolný orgán v štruktúre JDS vykonáva kontrolnú činnosť v okresných, krajských organizáciách, ale aj 
v ústredí. V SNV žije od r. 1985. S manželkou Editou sú spolu už 47 rokov, majú 2 dcéry Nadeždu a Máriu, 3 vnúčatá Nadenku, Simonku a Branka.

 7.30  |  Žiadne vyspávanie
Ladislav Dula je dôchodca. Ak si však myslíte, že ako 
dôchodca bude vstávať až pred obedom, mýlite sa. 
Hore je zväčša už od pol ôsmej, niekedy i skôr. Ráno si 
s manželkou pri príjemnej hudbe dá raňajky. Potom, ak 
ostáva doma, diskutujú o zaujímavých témach, ktoré 
odzneli deň predtým v médiách. Doobeda si tento sym-
patický pán stihne prečítať aj teletext, resp. sledovať 
v TV aktuálne spravodajstvo, a to najmä o ekonomike. 
S blížiacou sa 12. hodinou zasadá so svojou polovič-
kou k obedu.
 13.00  |  Aktívny i na dôchodku

Poobedia zvyčajne venuje čítaniu rôznej odbornej li-
teratúry. „Na rad vtedy prichádza aj príprava na jed-
notlivé zasadnutia Jednoty dôchodcov Slovenska 
(JDS), v ktorej som dlhoročným členom, predsedom 
Okresnej organizácie JDS v SNV a momentálne aj 
predsedom Revíznej komisie JDS na ústredí v Bra-
tislave,“ približuje. V pondelky totiž 2-krát do mesiaca 
v SNV zasadá okres. organizácia, ako aj výkonný vý-
bor JDS. Raz do mesiaca sa stretáva predsedníctvo 
Krajskej organizácie JDS v Košiciach, ako aj predsed-
níctvo Ústredia JDS v Bratislave, pričom tu zasadá tiež 
Revízna komisia JDS a vykonávajú sa kontroly hospo-
dárenia tohto občianskeho združenia. Na všetkých 
týchto zasadnutiach nesmie chýbať ani p. Dula. Do 
svojho bohatého programu musí ešte 4-krát do me-
siaca vtesnať i školenia Európskeho sociálneho fon-
du v Košiciach. Na svojom dôchodku sa teda naozaj 
nenudí a pravidelne cestuje z jedného konca SR na 
druhý. Manželka mu pre tieto aktivity vytvára doma 
chápavé zázemie.
 16.00   |  Správny dôchodca

V rámci svojho seniorského života sa však venuje aj 
typicky dôchodcovským aktivitám. Tak napríklad: „Po-
obede sledujem telenovely ako správny dôchodca,“ 
smeje sa. Večer si pozrie TV spravodajstvo a po ňom 
si rád sadne k dobrému historickému alebo dokumen-
tárnemu filmu. „V noci rád sledujem prenosy z parla-
mentu. Tam vidím, ako poslanci vystupujú - ich gestá, 
prípadne posmešky, vzájomné urážky - a ako konajú.“ 
Spávať zvyčajne chodieva medzi 22.00 až 23.00 hod.
 Stále verný prírode

Aj popri všetkom tom zhone má svoje hobby. Dni strá-
vené na chate pod Volovcom v Slovenskom Rudoho-
rí pri Henclovej sú pre neho tým najlepším relaxom. 
Vracia sa sem pravidelne už 30 rokov. „Tam trávime 
vianočné i veľkonočné sviatky. Zvlášť sa tešíme, 
keď prídu aj deti a vnúčence. Každý si tam nájde to 
svoje.“ Príroda mu dodáva potrebnú energiu. Navštívil 
všetky významné jaskyne na Slovensku, v Tatrách zdo-
lal Kriváň, Slavkovský i Gerlachovský štít, Rysy, Ťažký 
(český) štít, Vysokú, ale aj Belianske Tatry. Keď má 
čas, venuje sa drevorezbe.

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Ladislava Dulu

• „Milovať neznamená mať rád, milovať znamená 
odpúšťať a pravdu poznať.“

• „Ak je v človeku aspoň kúsok života iných, potom je 
krásne žiť.“

• Starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života každé-
ho, ale každý starne inak.

• Starí ľudia sa od seba líšia a s pribúdajúcimi rokmi 
sa odlišujú čoraz viac.
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Obvodné oddelenie v SNV dňa 2. 3. 2009 obvinilo 
39-roč. muža z Arnutoviec z prečinu marenia výko-
nu úradného rozhodnutia z dôvodu, že napriek výzve 
Okresného súdu v SNV nenastúpil do výkonu trestu od-
ňatia slobody v lehote, ktorú mu súd určil a takto pod-
statne sťažil výkon daného rozhodnutia. 

Dňa 3. 3. 2009 bolo povereným príslušníkom OO PZ 
SNV vznesené obvinenie pre prečin krádeže 30-roč. 
čašníkovi zo Smižian, ktorý dňa 18. 2. 2009 o 00.15 
hod. vošiel do herne v SNV, kde pracoval ako čašník, 
herňu si otvoril pravým kľúčom a následne z trezoru od-
cudzil finančnú hotovosť 1 410 €, ktoré použil pre svoju 
potrebu.

Kriminálna polícia úspešne zrealizovala objasnenie 
krádeže vlámaním do štvorice rodinných domov na 
Podjavorinskej ul. v Smižanoch, ktoré boli vykradnuté 
4. 3. 2009 v nočných hodinách. Dňa 5. 3. 2009 boli 
zistení a usvedčení dvaja páchatelia, 23-roč. a 32-roč. 
muži zo Smižian, ktorým bolo vznesené obvinenie z pre-
činu krádeží vlámaním a porušovania domovej slobody. 
Boli nájdené veci pochádzajúce z trestnej činnosti a tie-
to odovzdané poškodeným.

Policajný zbor v SNV vyšetruje krádež vlámaním do 
kancelárie firmy sídliacej na Markušovskej ceste v SNV, 
kde sa vlámal doposiaľ nezistený páchateľ v noci na 
6. 3. 2009 a z dvoch neuzamknutých pokladničiek 
ukradol celkovo 1 410 €. Po páchateľovi bolo vyhlásené 
pátranie. 

POLÍCIA PROSÍ O POMOC: V stredu 11. 3. 2009 
v čase od 8.00 do 12.45 hod. boli vykradnuté 
dva byty oproti sebe umiestnené v bytovke na Ko-
lárskej ul. č. 5 na sídl. Západ I, kde majiteľom bol 
ukradnutý notebook zn. Acer a z oboch bytov šperky 
z bieleho a žltého kovu. Celkovo bola krádežami spôso-
bená škoda pre oboch majiteľov v hodnote cca 2 800 €. 
Na mieste bol zistený výskyt podozrivých osôb, a to mu-
žov. Prvý muž vo veku asi 55 rokov, 185 cm vysoký, 
čierne nohavice, tmavá bunda do pása, čierna tvrd-
šia taška, šiltovka, okuliare, čiastočná pleš na hlave, 
silnejšej postavy. Druhý muž vo veku asi 50 rokov, 
do 180 cm vysoký, modré rifle, krátka hnedá bunda, 
krátke sivé vlasy. Tretí mladší muž asi 30-ročný, štíh-
lejší, svetlejšie nohavice, tmavá bunda, tmavá zim-
ná čiapka. Sú zachytení na zázname kamerového systé-
mu mesta ako prebiehajú okolo 13.00 hod. cez park 
okolo lekárne na sídl. Západ I smerom na Hutnícku 
ulicu. Policajný zbor sa obracia na občanov so žiadosťou 
o pomoc pri pátraní po uvedených osobách. Ak si niekto 
všimol napr. ich nastupovanie do vozidla, prípadne ďal-
ší pohyb po sídlisku napríklad aj ráno alebo popoludní, 
smer úniku, prosíme uvedené informácie oznámiť aj 
anonymne na tel. č. 158. Zaručujeme diskrétnosť po-
skytnutých informácií a osoby. V prípade, ak bude ziste-
ný páchateľ na základe podnetu občana, sme ústretoví 
k poskytnutiu ocenenia podľa dohody.  

Z činnosti MsP v SNV

Na základe oznámenia 21-roč. Zlatice H. zo SNV dňa 
17. 2. 2009 o 6.45 hod., že na Koceľovej ul. sa nachá-
dza vozidlo, ktoré má vo dverách zo strany vodiča kľúče, 
vykonala hliadka MsP opatrenia proti prípadnej krádeži 
vozidla a následne vypátrala majiteľa vozidla - 33-roč. 
Róberta E. zo SNV. Ten kľúče zabudol vo dverách vozi-
dla. Vozidlo si prezrel, bolo v poriadku.

Dňa 18. 2. 2009 o 22.05 hod. telefonicky MsP oznámil 
14-roč. Tomáš H. zo SNV, že bol práve svedkom toho, 
ako neznámy muž vytrhol z verej. telef. automatu na Let-
nej ul. pri Keltskom pube slúchadlo telefónu. Hliadka 
MsP vyslaná na miesto podľa inštrukcií obsluhy kame-
rového systému zadržala vo dvore objektu na Letnej 59 
osobu podozrivú zo spáchania trest. činu. Išlo o 40-roč. 
Petra Š. zo SNV, ktorý svojím konaním úmyselne ohrozil 
prevádzku verej. telekom. zariadenia, čim naplnil skut-
kovú podstatu trest. činu. Vec oznámená PZ SR, ktorý 
ju prevzal k realizácii.

Pri tejto príležitosti sa u nás konalo viacero podujatí. Ako 
prví si na tragické udalosti zaspomínali 17. marca účast-
níci v poradí už druhej prednášky v rámci cyklu stretnutí 
pri príležitosti 800. výročia 1. písomnej zmienky o Spiši. 
Hrôzy udalostí viažucich sa k marcu 1939 im v Múzeu 
Spiša priblížil slovom i autentickými dobovými fotografiami 
historik Ján Petrík. Ten je zároveň autorom knihy „Spišská 
tragédia“, ktorá sa zaoberá touto témou. 
Následne sa v nedeľu 22. marca konala v Rímskokato-
líckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie omša 
na pamiatku obetí Malej vojny. Celebroval ju biskup spiš-
skej diecézy a predseda Konferencie biskupov na Sloven-
sku Mons. František Tondra a v priamom prenose STV ju 
mohli sledovať veriaci na Slovensku. Po omši sa na mest-
skom cintoríne pri martýriu konala pietna spomienková 
slávnosť, na ktorej úctu pamiatke týchto nevinných obetí 
vzdali poslanci NR SR, predstavitelia Ministerstva obrany 
SR, mesta Spišská Nová Ves, Matice slovenskej, ako aj 
samotní obyvatelia mesta a okolia.

Tragické udalosti Malej vojny v SNV
(z prednášky Jána Petríka)
Po vyhlásení Slovenského štátu dňa 14. 3. 1939 nastalo 
delenie česko-slovenského štátu, jeho orgánov, ale aj 
armády a jej letectva. 17. 3. 1939 začal odsun českých 
dôstojníkov, rotmajstrov a vojakov prezenčnej služby do 
Čiech. A naopak, Slováci sa presúvali domov na Sloven-
sko. Odovzdával sa materiál a organizoval odsun osôb, 
nastal faktický rozklad armády a jej dezorganizácia. To, 
čo sa zdalo byť pred niekoľkými dňami nemožné, sa ra-
zom zmenilo v mrazivú skutočnosť. V noci z 22. na 23. 
3. 1939 maďarská armáda využila situáciu a prekročila 
hranice Slovenska. Zdanlivý pokoj predchádzajúcich 
dní vyvolal trpké rozhorčenie, ale aj okamžitú pohoto-
vosť našej, len 9-dňovej brannej moci. 
Otvorený útok, bez vypovedania vojny, začal ráno 
23. 3. 1939 o 5.30 hod. Maďarské vojská vstúpili 
na naše územie z územia Podkarpatskej Rusi. Po 
prieskumných letoch vykonaných 22. 3. 1939 panoval 
od skorého rána 23. 3. 1939 čulý ruch aj na leteckej zá-
kladni, ktorá sa nachádzala na modernom vojenskom 
letisku v Spišskej Novej Vsi. Veliteľ tunajšej perute II/3. 
škpt. let. Alois Zmátlo vysiela 3-členný stíhací roj Avii 
B-534 od letky 49 na prieskum priestoru južne od Ko-
šíc. Prieskum však nezaznamenal žiadny pohyb ma-
ďarského vojska.
V piatok 24. 3. 1939 o 16.45 hod. neočakávane 

9 maďarských bombardovacích stíhačov previedlo 

nálet na letisko v SNV, ktoré bolo dobudované len ne-
celé 2 roky predtým. Malo ich sem pôvodne doletieť až 
36, našťastie nedoleteli. Trojčlenné roje za sebou útočili 
smerom z juhu na sever. Prvý roj zhodil v priestore pred 
letiskom asi 400 zápalných púm zvaných žabky. Ďalšie 
roje previedli útok asi 30 ťažkými a 80 ľahšími trhacími 

bombami. Posledný, 3. nálet, bol vykonaný guľometmi 
na lietadlá, ktoré boli rozostavené na letisku. Mnohé 
z bômb našťastie nevybuchli. Napadnuté boli aj via-
ceré časti mesta: Madarasov sad, Ráthova osada, píla 
Pod skalou, Kaplnková ul., hradská do Huty, Teheľňa 
a Vilčurňa. Pri bombardovaní mesta zahynulo 5 vojen-
ských osôb (poručík Mikuláš Udut a vojaci Rudolf Be-

lák, Jozef Turza, Viliam Svitnič, Augustín Ďuračka) 
a 5 civilných osôb (Karol Platko; Jozef Horna; Mária 

Horváthová, rod. Melegová; Jozef Schneider; Jozef 

Potopa). Ďalších 9 osôb bolo následkom poranenia pri 
bombardovaní hospitalizovaných v nemocnici v Levoči, 
z nich 3 svojim zraneniam podľahli (Jozef Pavlík; Anna 

Potopová, rod. Schneiderová; Ludovít Vrábel). Pri 
bombardovacom nálete bolo ľahko poranených mnoho 
ďalších osôb, ktorým ošetrenie poskytla ošetrovňa na 
letisku v SNV. Tento prvý bombardovací útok spôsobil 
medzi obyvateľstvom úžasný zmätok a strach.
Večer 24. 3. 1939 dostali velitelia oboch strán rozkaz 
k zastaveniu bojov. Dohodnuté prímerie malo vstúpiť 
do platnosti 26. 3. 1939 ráno. Predtým i potom však 
pokračovali incidenty miestneho významu, delostre-
lecké a mínometné prepady. O život prišlo v bojoch 
proti Maďarom na východe Slovenska aj ďalších 5 let-
cov a 21 vojakov.
V pondelok 27. 3. 1939 padal v SNV hustý dážď. Ani 
ten však neodradil asi 10-tisíc ľudí z blízka i ďaleka, aby 
prišli do mesta a zúčastnili sa spolu s Novovešťanmi 
pohrebu nevinných obetí piatkového bombardovania. 
Na námestí pred radnicou bol vystavaný mohutný kata-
falk. Autá postupne privážali obete v rakvách. Pohrebné 
obrady sa začali o 15.00 hod. Vykonal ich spišský bis-
kup Ján Vojtaššák za asistencie celého spišského 
duchovenstva. So zosnulými sa prišli rozlúčiť aj pred-
stavitelia slovenskej vlády, vojska a letectva. Potom sa 
sprievod pohol ulicami mesta na cintorín, kde spišský 
biskup posvätil hroby.
Situácia na východnom Slovensku sa upokojila až 31. 
3. 1939 a 1. 4. 1939 nariadilo ministerstvo národnej 
obrany demobilizáciu.

LucK, foto: súkromný archív Jána Petríka

V marci uplynulo presne 70 rokov od chvíle, keď naše mesto začali bombardovať hor-
tyovskí letci počas tzv. Malej vojny. 

PRIPOMENULI SME SI 
70. VÝROČIE MALEJ VOJNY

Okolie letiska bolo po bombardovaní 
posiate krátermi

Už tradične sa na Veľký piatok dňa 10. 4. 2009
uskutoční pre všetkých veriacich kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ EKUMENICKÝ SPRIEVOD MESTOM
so začiatkom o 14.00 hod. pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi.

1. zastavenie: krátke zamyslenie;
2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – krátke zamyslenie;

3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána – krátke zamyslenie, spoločné odrieknutie 
modlitby a vyvrcholenie sprievodu záverečným požehnaním.
Hlavná myšlienka: „Láska Kristova nech nás spája.“
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Hliadka MsP 22. 2. 2009 o 00.50 hod. riešila na 
Kamennom obrázku priestupok v zmysle zák. SNR 
č. 8/2009 Zb. o premávke na pozem. komunikáciách, 
ktorého sa dopustil 56-roč. Jozef P. zo SNV. Ten nedo-
statočne zabezpečil svoje kone a 5 z nich sa pohybo-
valo po štátnej ceste, čím tvorili neosvetlené prekážky 
a hrozil stret s prechádzajúcimi vozidlami. Priestupok 
bol vyriešený v kompetencii MsP.

Dňa 13. 3. 2009 hliadka MsP na Duklianskej ul. rieši-
la priestupok proti verej. poriadku, ktorého sa dopustil 
40-roč. Róbert L. zo Spišského Štvrtku tým, že nedo-
volene zaberal verej. priestranstvo vozidlom Š 120 bez 
evid. čísla, ktoré vykazovalo známky vraku. Na výzvu 
majiteľ vozidlo - vrak odstránil. Priestupok bol riešený 
v kompetencii MsP.

19. 2. boli tretiaci zo Strednej priemyselnej školy na 
Markušovskej ceste v SNV cechováciou slávnostne pri-
jatí do cechov - odborov, ktoré študujú. Udialo sa tak na 
základe historických baníckych tradícií, podľa ktorých boli 
baníci prijímaní do baníckeho stavu.

Investičná skupina Penta 23. 2. oznámila, že vstupuje 
do spol. Noves okná, s. r. o., SNV, ktorá patrí medzi 
popredných slovenských výrobcov okien. Noves je zná-
my predovšetkým vysokou kvalitou prémiovej produkcie 
plastových, hliníkových okien a dverí. „V najbližších 
3 rokoch chceme v Noves-e preinvestovať viac ako 
3 mil. €, zvýšiť výrobné kapacity a prijať ďalších za-
mestnancov. Vytvárame nadnárodný holding, kde 
budeme účinne využívať spoluprácu medzi výrobou 
a distribučnou sieťou v rámci našich firiem. Zákazní-
kom prinesieme najväčšiu ponuku ako prémiových, 
tak aj cenovo dostupných okien“, uviedol Jozef Janov, 
investičný riaditeľ Penty.

Cez jarné prázdniny ZSŠ hotel. služieb a obchodu, tak 
ako každý rok, zorganizovala pre záujemcov 5-dňový 
barmanský kurz. Po úspešnom absolvovaní závereč-
ných skúšok pod dohľadom členov Slovenskej barman-
skej asociácie absolventi získali barmanský certifikát 
s medzinárodnou platnosťou.

Počas jarných prázdnin skupina mladých ľudí - skautov 
zo 75. zboru skautov otca biskupa Jána Vojtaššáka 
SNV navštívila Združenie na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím - DSS „Náš dom“ na Chrapčiakovej 
ulici. Rozhodli sa bohatým programom spríjemniť chvíle 
klientov v popoludňajších hodinách. Nebola to však ich 
posledná spoločná akcia, už v máji sa chystajú na spo-
ločný výlet. Organizátorom myšlienky bol skaut Matúš 
Sedlák.

V posledný fašiangový víkend si obyvatelia Novoveskej 
Huty pripomenuli po dlhých rokoch, ako to kedysi 
vyzeralo na Fašiangy. Fašiangová veselica sa konala aj 
v Domove dôchodcov na Brezovej ul. v SNV.

Záverom fašiangového obdobia plesali v Redute už po 
13. krát na reprezentačnom plese študenti a peda-
gógovia Združenej strednej školy hotel. služieb a ob-
chodu. Pre štvrtákov to bola zároveň praktická časť záve-
rečných skúšok, kde skúšajúcej komisii preukazovali, čo 
všetko sa počas štúdia naučili.

Embraco Slovakia od 2. 3. prispôsobilo štíhlejšej 
výrobe aj počet administratívnych a obslužných pra-
covníkov, 28 z nich k 6. 4. uvoľnilo zo zamestnania.

1. 3. krátko po 19. hod. na Duklianskej ul. spôsobil 
21-roč. vodič Audi z Čadce rozsiahlu dopravnú nehodu. 
Počas prejazdu križovatkou so Sládkovičovou ul. smerom 
od centra do Smižian narazil do 2 áut, pričom jedno z nich 
odhodilo do reklamného pylóna v blízkosti predajne auto-
mobilov a skončilo v odstavenom novom Mitsubishi. Hro-
zivo vyzerajúca nehoda si nevyžiadala vážnejšie zranenia. 
Dychovou skúškou u vodiča bolo zistené požitie alkoholu 
v hodnote 0,91 ml/l a bol mu zadržaný vodičský preu-
kaz. Divoká jazda si vyžiadala škodu v celkovej výške 
55 000 €.

Spišské divadlo predstavilo svoju 1. premiéru 
v r. 2009. Je ňou hra nemeckého dramatika Franka 

Prvým a zároveň najvýznamnejším gratulantom v sláv-
nostný večer bol prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý 
slovami vďaky a uznania ocenil nežnejšiu časť ľudstva. 
Lichôtky adresované ženám zneli aj z úst populárneho hu-
moristu Petra Marcina, ktorý slávnosť sprevádzal slovom 
i spevom. Po prvej kytici najznámejších slovenských hi-
tov zavolal na pódium ďalších vzácnych hostí - predsedu 
Vlády SR Roberta Fica, predsedu Národnej rady SR 
Pavla Pašku a nakoniec i podpredsedu Vlády SR a mi-
nistra vnútra SR Roberta Kaliňáka. Tí sa postupne vy-
znali z lásky k ženám, matkám a priateľkám. Počas celého 
večera nešetrili komplimentmi a na zlepšenie atmosféry 
pridali aj zopár vtipov.
Premiér Fico si srdcia prítomných dám získal recitáciou 
básne. Okrem iného si napríklad zaspomínal aj na to, ako 
ho ako 15-ročného vystrašila pusa od 20-ročnej ženy. 
Minister Kaliňák vyzdvihol úlohu žien v spoločnosti a ako 
čerstvý ženáč priznal, že manželky v podstate riadia do-
mácnosť, ale dokážu to robiť tak, aby si muži mysleli, že sa 
na tom podieľajú v maximálnej miere. Platí to, podľa neho 
v celej spoločnosti za všetkým treba hľadať ženu.
V závere oficiálnej časti Robert Fico symbolicky poblaho-
želal k MDŽ všetkým ženám v sále, ktorá doslova praskala 
vo švíkoch, a odovzdal kyticu jednej z prítomných dám (na 
snímke). Ako ďalší darček nasledovala módna prehliadka. 
Na záver vystúpil spevák Robo Kazík s plejádou nestar-
núcich evergreenov. 
Všetky ženy odchádzali zo slávnosti nielen s úsmevom na 
tvári, ale aj s ružou v ruke, ktorá bola akýmsi symbolom 
celého večera.

Z histórie sviatku
Nápad oslavovať MDŽ vznikol na Medzinárodnej konfe-
rencii žien - socialistiek v r. 1910, ktorá sa konala v Ko-

dani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na 
počesť veľkého štrajku desiatok tisícov newyorských kraj-
čírok z textilných tovární, ktorý sa konal v r. 1908. Tieto bo-
jovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, proti 
nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Prvýkrát 
sa ženy v rámci MDŽ zišli v r. 1911 v Nemecku, Rakúsko-
Uhorsku, Švajčiarsku, Dánsku a USA. Ženy na zorganizo-
vaných demonštráciách požadovali najmä volebné právo, 
právo na prácu a rovnosť v zamestnaní. Roku 1913 si ho 
pripomenuli po prvýkrát aj v cárskom Rusku, pričom MDŽ 
bolo spojené najmä s protivojnovými demonštráciami žien 
pod heslom „chlieb a mier“. V ČSR sa prvý sviatok MDŽ 
konal v r. 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový cha-
rakter. Počas II. svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný 
sa konal v r. 1938. Po r. 1945 bol znovu obnovený. MDŽ 
bol uznaný Organizáciou spojených národov (OSN) ako 
medzinárodný sviatok v r. 1975. Dnes je 8. marec ozna-
čený ako MDŽ vo väčšine kalendárov sveta.

LucK

ŽENY OSLÁVILI SVOJ DEŇ 
VO VEĽKOM ŠTÝLE
Slávnostne vyzdobená koncertná sieň Reduty privítala v nedeľu 8. marca zástupkyne nežného pohlavia 
všetkých vekových kategórií, ktoré prijali pozvanie na oslavy sviatku Medzinárodného dňa žien (MDŽ). 
Poblahoželať im osobne prišli najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky.

Hlavným dôvodom účasti delegácie, v zložení primátor 
mesta PhDr. Ján Volný, PhD., Ing. Zuzana Kóšová z TIC 
a poslanci MsZ Addy Akram a Ing. Bc. Janka Brziaková, na 
veľtrhu bolo spropagovať a zviditeľniť turistický potenciál 
mesta Spišská Nová Ves a Národného parku Slovenský raj 
na medzinárodnej úrovni. Počas účasti na tomto veľtrhu, 
ktorý bol spojený s návštevou odborníkov v oblasti ces-
tovného ruchu, médiami a laickou verejnosťou, primátor 

Spišskej Novej Vsi využil príležitosť propagácie nášho 
mesta počas spoločnej tlačovej besedy s veľvyslan-
com SR v Maďarsku. 
Spomínaná tlačová beseda sa uskutočnila v 1. deň výstavy 
pod záštitou Slovenskej asociácie cestovného ruchu a za 
prítomnosti mnohých médií. Konštatovalo sa na nej, že 
návštevnosť Slovenska maďarskými turistami je vyš-
šia o 9,1 %, čiže maďarská klientela zaujala na Sloven-
sku 4. miesto za návštevníkmi z ČR, Poľska a Nemecka. 
Najväčší záujem o Slovensko z pohľadu Maďarov je o 
zimné športy, turistiku v horách, dovolenku pri vode, ale aj 
o prehliadky miest, kultúru, nákupy, liečebné či víkendové 
pobyty. Medzi najnavštevovanejšie miesta Slovenska 
patria Vysoké Tatry, Slovenský raj, Gemer, Južné Slo-
vensko, Košice a Bratislava. Odzneli i dôležité informá-
cie o tom, že po zavedení eura ceny na Slovensku ostali 
nezmenené (pričom 1 € zodpovedá 30,126 Sk), ako aj 
o zmenách dopravných predpisov v SR od 1. 2. 2009. 
Okrem toho bola maďarská strana oboznámená s termí-
nom začiatku letnej turistickej sezóny v Slovenskom raji 
(30. apríl - 3. máj 2009).
V závere je potrebné zdôrazniť, že účasť našej delegácie 
na tomto medzinárodne uznávanom veľtrhu môže mať len 
pozitívny vplyv na cestovný ruch v našom meste.

Addy Akram, poslanec MsZ

Ing. Zuzana Kóšová, TIC

NA VÝSTAVE V BUDAPEŠTI
V dňoch 25. až 27. februára vycestovala štvorčlenná delegácia mesta Spišská Nová Ves do 
Budapešti, aby sa tam zúčastnila medzinárodného turistického veľtrhu s názvom HUNGEXPO 
TRAVEL - UTAZÁS 2009.
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YWedekinda o problémoch dospievania mladých ľudí - Jar-
né prebudenie.

Firma Farmer Corporation dostala za prevádzku ne-
legálneho skladu v býv. predajni mäsa v paneláku na 
sídl. Západ pokutu vo výške 3 000 € (90 378,- Sk). 
Novoveská firma ju už zaplatila, no za porušenie zákona 
o potravinách ju čaká ďalšia pokuta.

Na ZŠ na Ul. Ing. Kožucha sa 4. 3. uskutočnilo okresné 
kolo postupovej celoslovenskej súťaže s tematikou 
astronómie „Čo vieš o hviezdach“. Hl. organizátorom 
bolo Spišské osvet. stredisko v SNV, spoluorganizátorom 
spomínaná ZŠ. Súťaž sa uskutočnila pod odbornou ges-
ciou Mgr. Gabriely Kramárekovej, riaditeľky Hvezdárne 
v Michalovciach. Prvé 3 miesta vo všetkých 3 kategó-
riách obsadili žiaci a študenti Osemročného gymnázia 
Javorová, ZŠ Nad Medzou a Gymnázia Školská (všetky 
školy zo SNV). Budú nás reprezentovať na krajskom kole 
v Košiciach a snáď i na celoslovenskom kole v Hurbano-
ve. Doteraz získavali v tejto súťaži najviac ocenení žiaci zo 
ZŠ Nad Medzou, ktorých vedie Mgr. Valéria Kriegerová, 
a študenti z Gymnázia na Školskej ul.

Deti zo ZŠ na Komenského ul. si 6. 3. pripomenuli 
v školskej jedálni Deň jódu. Na Slovensku bol vyhlásený 
s cieľom riešenia jódového deficitu, ktorý môže spôsobiť 
ťažkosti pri učení, zvýšenú unavenosť až vážne zdravotné 
problémy. Škodlivý je však i jeho prebytok. Najcennejším 
zdrojom jódu je ten, ktorý sa nachádza v potravine priro-
dzene - morské ryby, mlieko a mliečne výrobky a niektoré 
minerálky. 

V sobotu 7. 3. v Ľubici na XVII. valnom zhromaždení 
správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok odovzdal 
Spišskému dejepisnému spolku (kolektívnym členom 
je aj mesto Spišská Nová Ves) Pamätnú medailu Mati-
ce slovenskej sv. Cyrila a Metoda za významný prínos 
v bádaní, spracovávanie monografií, stretávanie sa s mlá-
dežou, a to pri príležitosti jeho 125. výročia.

Marec bol aj mesiacom rôznych zasadnutí, schôdzí a sne-
mov. 10. 3. sa konala v zasadačke Administratívnej bu-
dovy na Štefánikovom nám. výročná členská schôdza 
Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v SNV, o dva dni neskôr Okresný snem Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých. V piatok, 13. 3., v za-
sadačke OO PZ v SNV zasadali aj tunajší členovia Aso-
ciácie policajtov vo výslužbe. 17. 3. mal v priestoroch 
býv. kasární svoju výročnú členskú schôdzu Klub vo-
jenských dôchodcov.

V polovici marca až do centra mesta k mostu pri zim-
nom štadióne tok Hornádu doplavil uhynutého divia-
ka, pravdepodobne z Národného parku Slovenský raj. 
Následne bol diviak z rieky odstránený a prevezený na ve-
terinárnu prehliadku. Môže to byť práca pytliakov?

V kancelárii sekretariátu Hokejového klubu SNV na zim-
nom štadióne došlo v noci z 15. na 16. 3. k veľkej 
krádeži. Neznámy páchateľ sa vlámal do kancelárie a od-
cudzil ohňovzdornú skriňu (trezor) s hotovosťou 5 010 €, 
stravnými lístkami, permanentkami a rôznymi písomnosťa-
mi. Hokejovému klubu spôsobil škodu vo výške 13 950 € 
a Správe telovýchovných zariadení poškodením zariade-
nia škodu 1 360 €.

Cieľom poslaneckého prieskumu, v rámci ktorého nav-
štívil predseda jednej z parlamentných strán Mikuláš 
Dzurinda niekoľko podnikov v našom regióne, medzi 
nimi i strojársku firmu Andritz-Jochman, bolo detailnejšie 
oboznámenie sa s problémami zamestnávateľov a vypo-
čuť si ich návrhy na účinné protikrízové opatrenia.

17. 3. začala na našich stredných školách externá (test) 
a interná časť písomnej maturitnej skúšky. Ústna ma-
turitná skúška na väčšine škôl u nás začína 18. 5.

V prvý jarný deň (20. 3.) to jarne veľmi nevyzeralo. Zrá-
na nás vítali zasnežené ulice a hoci sa sneh v priebehu 
dopoludnia roztopil, slnku sa akosi ešte nechcelo začať 
prebúdzať jarnú prírodu.

Na zimnom štadióne dokončili výmenu starých se-
dadiel za nové v hodnote 13 mil. a štadión je na ne-
poznanie.

SPRAVODAJSTVO

Vo štvrtok 26. februára sa v bratislavskom klube Unique 
stretlo niekoľko stovák lokalpatriotov zo Spišskej Novej 
Vsi a okolia na podarenej akcii, ktorá si prisvojila názov 
„Spišiakovica“. V hlavnom meste sa akcia každoročne 
stretáva s veľkým pozitívnym ohlasom a ani jej 4. ročník 
nebol výnimkou. Okrem ľudí pôsobiacich (študujúcich 
a pracujúcich) v Bratislave pricestovali na akciu aj kaž-
doroční návštevníci zo SNV, ale i z Trnavy, Košíc, ba 
dokonca až z Prahy, ktorí majú v občianskom preukaze 
uvedené ako miesto narodenia práve naše čarokrásne 
mestečko.
Účastníkov okrem vstupu zadarmo, projekcie fotografií 
z minulých ročníkov, dobových fotografií nášho mesta 
a skvelej zábavy, čakala tento rok po prvýkrát aj tombola. 

Pomocnú ruku pri jej zorganizovaní podal aj p. primátor 
SNV Ján Volný, ktorému za to ďakujeme. Hlavnou cenou 
v tombole bol práve poukaz na obed s ním. K ďalším 
„spišským“ cenám patrili napr. 2 nádherné knihy o Spiši 
a okolí, hokejový dres SNV s primátorovým menom, 
fľaše Spišskej Hrušky, Spišskej Borovičky, 1 kg Spiš-
ských párkov, 1 liter vody z Hornádu, poukazy na nápoje 
priamo v klube, tričká s logom Gymnázia na Školskej ul. 
v SNV a množstvo iných drobností pripomínajúcich naše 
rodisko, ktoré výhercov veľmi potešili.
Už pár dní po akcii sa ľudia zaujímali o to, kedy sa bude 
konať ďalší ročník. Sľubujeme, že najbližšia jubilejná 
piata „Spišiakovica“ prinesie ďalšie prekvapenia a no-
vinky. organizátori Marek a Jozef

SPIŠIAKOVICA
„Taa šicke ľudze zos Novejši a okoľa, dojdzice do Unique, bo štvartý ročník...“ - to sú slová z plagátu, ktorý 
bol pozvánkou na každoročné stretnutie Spišiakov - študentov aj neštudentov v našom hlavnom meste. 

Ide o rovesníkov - stredoškolákov, ktorí sa vzdelávajú v ob-
lasti prevencie závislostí, komunikácie, sociálnej preven-
cie a v oblasti ľudských práv. Každý mesiac sa stretávajú 
s odborníkmi na dané témy a potom diskutujú so svojimi 
rovesníkmi o ich problémoch. Zúčastňujú sa i odborných 
výcvikov a workshopov.
V tomto roku už absolvovali stáž na verejnom pojednávaní 
na Okresnom súde v SNV. Na ďalších dvoch stretnutiach 

sa venovali rozboru tohto pojednávania, z hľadiska pro-
kuratúry s JUDr. Evou Gregovou a z hľadiska sociálnej 
kurately s PhDr. Evou Krajňákovou. Tri študentky z Gym-
názia na Javorovej ul. sa zúčastnili medzinárodnej kon-
ferencie s názvom „Prevencia drogových závislostí bez 
hraníc“ v maďarskom Miškolci dňa 3. marca 2009 (na 
snímke). Tu nadviazali spoluprácu i s n. o. Alžbetka v SNV, 
ktorá tiež dostala priestor na svoju prezentáciu. Následne 
17. marca 2009 sa 3 študentky z Gymnázia na Školskej 
ul. zúčastnili výjazdu k rovesníkom do Gelnice. 
Peer aktivistov pripravujú na výjazdy do škôl Mgr. Janka 
Košická a Bc. Milada Wembo a poskytujú im odborné 
metodické materiály. 
Na študentov čakajú v najbližšej dobe ešte polhodinovky 
o komunikácii s PhDr. Jozefom Lapšanským, PhD., psy-
chohry s PhDr. Angelikou Prevozňákovou, PhDr. Soňou 
Kostrábovou (obe z Košíc), s PhDr. Luciou Gažiovou, 
PhD., s pracovníkmi Mestskej polície v SNV a inými od-
borníkmi, či už s verejným ochrancom práv alebo s ria-
diteľkou Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva.  Bc. Milada Wembo

O ČINNOSTI KLUBU PEER AKTIVISTOV
Pri Spišskom osvetovom stredisku v SNV pracuje viac ako 10 rokov Klub peer aktivistov.

Momentálne sa interne prehodnocuje schválený rozpo-
čet mesta na r. 2009 a hľadajú sa v ňom rezervy. Ako 
na zasadnutí komisie 20. marca v tejto súvislosti uviedol 
vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí MsÚ v SNV 
Ing. Ľubomír Pastiran: „Finančné oddelenie v súčas-
nosti spracováva súpis bežných aj kapitálových výdav-
kov mesta a jeho organizácií, ktoré budú podliehať 
šetreniu. Vzhľadom na celkový rozpočet sa predpo-
kladá, že priemerné viazanie týchto výdavkov bude 
nad 5 %. Zároveň sa pripravujú aj jednotlivé rozpoč-
tové opatrenia, v rámci ktorých bude rozpočet reduko-
vaný. Odhadujeme, že dopad v súvislosti so svetovou 
krízou na mesto bude asi v sume mínus 1,162 mil. € 
(cca 35 mil. Sk).“ Navrhnuté úsporné opatrenia budú pred-
metom najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva 
(23. apríla 2009).
JUDr. Michal Komara, PhD., riaditeľ Úradu práce, soc. 
vecí a rodiny v SNV informoval, že od posledného stret-
nutia medzičasom zasadal Výbor pre otázky zamestna-
nosti pri ÚPSVaR, zorganizovali pracovné raňajky so 
zamestnávateľmi v meste, všetkým obciam a mestám 

v okrese SNV poskytli informácie o tzv. sociálnych pod-
nikoch, ako aj o možnostiach podpory zo strany úradu, 
ktoré umožňuje platná legislatíva. Okrem toho M. Ko-
mara osobne navštívil asi 20 firiem a rokoval s ich ve-
dením o aktuálnej situácii. Komisiu tiež informoval, že 
ku koncu februára 2009 sa miera nezamestnanosti 
v meste pohybovala na úrovni 11 % a za celý okres na 
úrovni 13 % (medzimesačné zvýšenie asi o 1 %).
Stretnutie sa malo pôvodne konať aj za prítomnosti 
zástupcov, hlavne zahraničných firiem, firiem pôso-
biacich v meste a odborníkov z Ministerstva hospodár-
stva SR. Nakoľko sa ho nepodarilo termínovo zosúladiť 
s MH SR, bolo približne 200 tunajších firiem informo-
vaných o možnostiach podpory aspoň zaslaným písom-
ným materiálom.
Na najbližšie obdobie si komisia za svoje priority určila 
hľadanie ďalších možností pomoci zamestnávateľom, čo 
najskoršie zorganizovanie stretnutia s nimi a odborníkmi 
z ministerstva, ako aj hľadanie možností urýchlenia reali-
zácie výstavby priemyselného parku, kde by malo vznik-
núť niekoľko stoviek nových pracovných miest. LucK

Poradenská komisia pre ekonomický rozvoj mesta, ktorá bola po prvýkrát zvolaná vo februári za účelom 
riešenia dopadov svetovej finančnej krízy na mesto, zasadala v marci opäť. Členovia komisie sa navzájom 
informovali o priebehu plnenia úloh, ktoré na 1. stretnutí navrhli. 

Z MARCOVÉHO ZASADNUTIA 
PROTIKRÍZOVEJ KOMISIE
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LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor 
pre Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samo-
zrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, 
aby ste sa na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete 
môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

Vážený pán primátor, dovoľte mi, aby som sa Vám čo najsrdečnej-
šie poďakoval za počítač, ktorý som od Vás dostal. Nesmierne si 
vážim tento Váš čin ľudskosti, ktorým ste dokázali, že Vám osudy 
a život občanov nášho mesta nie sú ľahostajné. Vysoko si cením, 
že aj pri Vašej obrovskej zaneprázdnenosti, ste si našli čas a vôľu, 
aby ste mi pomohli, hoci ma vôbec nepoznáte. Mimoriadne ste mi 
tým pomohli rozšíriť obzor informácií a vedomostí, ku ktorým by 
som sa vzhľadom k svojmu zdravotnému postihnutiu a finančnej 
situácii nedostal. Želám Vám veľa zdravia a úspechov vo Vašej 
práci. S úctou a vďakou, Štefan Zaťko

„Chcela by som sa opýtať, či bude mesto v najbližšej dobe 
predávať nejaké pozemky na výstavbu domov, ak áno, tak kde 
a za akú sumu.“ Zuzana Majková, e-mail, 6. 3. 2009
 
Vzhľadom na aktivity investorov v lokalite Červený jarok (pozemky 
pre 133 RD), Ferčekovce - Malé pole (97 RD) Ferčekovce - Trian-
gel (12 RD) mesto v súčasnosti nepripravuje na predaj iné po-
zemky určené na výstavbu rodinných domov. V priebehu roka sa 
však môže stať, že mesto nejaké pozemky dá do ponuky, bude to 
však len v celkom ojedinelých prípadoch. Ak k tomu dôjde, predaj 
sa bude realizovať verejnou súťažou s vyvolávacou cenou urče-
nou znaleckým posudkom (inzeráty uverejňujeme na internetovej 
stránke mesta, na úradnej tabuli mesta a v TV Reduta). 

Ing. Marián Kellner, vedúci OOaSM, MsÚ

„Ako to vyzerá so stavaním garáži na sídlisku Západ 1? Pre-
tože o nich je stále veľký záujem. Pozeral som televíziu Re-
duta a tam bolo spomenuté, že pán Peter Kavuľa by chcel 
pokračovať so stavaním garážových boxov pri železnici. Kon-
krétne ide o 25 kusov garáží, ale spomenul, že pozemky patria 
mestu Spišská Nová Ves. Zaujímalo by ma, či by mesto tieto 
pozemky odpredalo.“ 

Záujemca o garáže Ján Novák, e-mail, 6. 3. 2009

K podstate príspevku TV Reduta o výstavbe ďalších garáží na 
sídlisku Západ I si Vám dovoľujeme dať na vedomie nasledovné: 
1. Investorom výstavby predmetných garáží je (bola) spoločnosť 
EXPO-CREDIT, s. r. o., Mlynárska 16, 040 01 Košice, ktorej ko-
nateľom je RNDr. Peter Kavuľa. 2. Pokiaľ v priebehu doterajšieho 
obdobia citovaný investor požiadal mesto o nadobudnutie vlast-
níctva pozemkov v danej lokalite, Mestské zastupiteľstvo Sp. No-
vej Vsi takúto žiadosť vždy schválilo (naposledy v decembri 2008 
- zmena vlastníctva bola riešená vzájomnou zámenou s doplat-
kom). 3. Spomínaná spoločnosť t. č. nemá na MsÚ SNV žiadnu 
nevybavenú žiadosť. 4. V súvislosti s vlastníctvom pozemkov 
v danej lokalite poznamenávame, že podstatná časť predmet-
ných pozemkov (pozemkov medzi jestvujúcimi garážami a rodin-
nými domami na okraji Smižian) nie je vlastníctvom mesta Sp. 
Nová Ves (!). 5. Ak máte záujem danú problematiku sledovať 
i naďalej, aktuálne informácie o prevodoch vlastníctva pozemkov 
mesta Sp. Nová Ves nájdete na internetovej stránke mesta (Spiš-
ská Nová Ves/Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Predkla-
dané materiály). 6. O najaktuálnejších zámeroch spomínaného 
investora sa môžete informovať aj prostredníctvom tel. kontaktu: 
055/678 54 50. Ing. Marián Kellner, vedúci OOaSM, MsÚ 

„Po rokoch som zažila krásny večer pri príležitosti MDŽ. Prvýkrát 
v živote som počula naživo gratulácie od najvyšších predstavi-
teľov nášho štátu a k tomu ružičku od p. primátora Volného. 
Krásna a dôstojná oslava tohto znovuzrodeného sviatku v na-
šom štáte. Musím povedať, že od manžela a zaťa som gratu-
láciu dostávala každý rok, i keď tento sviatok po revolúcii bol 
zatratený. Vďaka organizátorom za krásny večer a krásny zážitok 
zároveň.“ Eva Muchová s dcérou, e-mail, 9. 3. 2009

„Viem, že s čistotou verejných priestranstiev budú vždy prob-
lémy, ale nedá mi neupozorniť na veľký neporiadok, ktorý sa 
už niekoľko mesiacov nachádza za Supermarketom Terno. 
Keď sa chce obyvateľ mesta prejsť po Nábreží Hornádu, ne-
vidí nič iné, ako breh rieky plný odpadkov... Preto sa chcem 
opýtať, či mesto nemá nejaké páky na to, aby prevádzkovate-
ľovi tohto supermarketu uložilo povinnosť zabezpečiť vyčiste-
nie tohto priestranstva... a následne stanoviť nejaké opatrenia 
aby sa táto situácia už neopakovala.“ Iwik, e-mail, 9. 3. 2009

Tento problém je nám známy a v poslednom období sa inten-
zívne rieši. Narazili sme na viacerých znečisťovateľov v tejto 
lokalite (nie len Supermarket Terno) a veríme, že spoločnými 
silami sa dopracujeme k úspešnému vyriešeniu. Všetci dotknutí 
týmto problémom boli vyzvaní k podaniu vysvetlenia a navrhnu-
tia primeraných opatrení. Veríme, že sa tak stane v najbližšom 
období. V opačnom prípade pristúpime k zásadnému vyriešeniu 
tohto problému. PaedDr. Ján Olejník, vedúci OKS, MsÚ 

„Chcela by som vedieť, kto zodpovedá za stav detských ih-
rísk a pieskovísk na sídl. Západ I? Sú už dlhé roky v dezolát-
nom stave, plné psích výkalov a rozbitých fliaš. Uvedomujem 
si, že je to aj v záujme občanov starať sa o tieto ihriská, ale 
celé to tu chátra a momentálne sa niet o čo starať.“ 

Iveta Crawford, e-mail, 10. 3. 2009

Problematika detských ihrísk je pomerne zložitá, a to hlavne 
z dôvodu ich prístupnosti širokej verejnosti. Všetci vieme, ako 
to u nás bohužiaľ dopadne, ak sú takéto objekty verejne prí-
stupné. Nechcem tým všetkých obyvateľov hádzať do jedného 
„vreca“, ale skúsenosti sú nezvratné. Aj preto máme v súčas-
nosti žiadosti o zlikvidovanie detských pieskovísk od samotných 
obyvateľov, napríklad sídlisko Mier a Tarča. Aj napriek týmto 
skúsenostiam sa Oddelenie komunálneho servisu MsÚ snaží 
každoročne v jarných mesiacoch o základnú údržbu detských 
ihrísk, hoci mnohokrát je táto snaha v priebehu niekoľkých dní 
zdevastovaná. Na sídlisku Západ bude v priebehu nasledujú-
cich mesiacoch vybudované „centrálne“ detské ihrisko s ume-
lým povrchom a s prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným 
predpisom. Bude umiestnené v objekte bývalej materskej školy, 
ale verejne prístupné a zároveň aspoň čiastočne chránené. 
Týmto krokom chceme dosiahnuť jeho funkčnosť a prevádzky-
schopnosť.“ PaedDr. Ján Olejník, vedúci OKS, MsÚ 

„Míľniky histórie mesta SNV je geniálne spracovanie histórie 
mesta. Dozvedel som sa veci, ktoré by som musel hľadať 
v knihách niekoľko rokov a tu mám všetko ako na dlani. Ge-
niálne je aj to, že sú umiestnené na oficiálnej www-stránke 
mesta a sprístupnené tak všetkým. Chcem sa opýtať, či bude 
toto dielo ešte pokračovať. A to dúfam, že bude. Chcel by 
som si prečítať aj o nedávnej histórii, obdobie komunizmu 
a pod. V meste vznikli práve v tomto období veľké stavby, 
ktoré zasiahli do jeho obrazu. Nikde neviem nájsť: fotky sta-
rého Hotela Metropol (vtedajšiu ikonu mesta), budovu Pano-
ráma, škrobáreň, čo bol prvý výškový obytný blok v našom 
meste, až kam sa plánovala výstavba sídlisk, ako to bolo so 
Smižanmi a ich väzbou na mesto atď. Informácií z tohto ob-
dobia je ešte menej, než som si myslel. Dúfam, že dokument 
neskončí, pretože je to dar mesta pre občanov na nezaplate-
nie.“ Sergej, e-mail, 14. 3. 2009

Ďakujeme za Vaše pozitívne slová. Míľniky histórie mesta 
sme sa rozhodli v minulom roku vydať ako prílohu Informátora 
hlavne z dôvodu 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste. 
Sme radi, že mnohí pozitívne zhodnotili túto aktivitu. Zatiaľ ich 
neplánujeme rozšíriť, pretože primátor mesta nedávno zvolal 
prvé stretnutie historikov pôsobiacich v našom regióne a oslo-
vil ich k spolupráci na vydaní Monografie mesta Spišská Nová 
Ves. Tá nášmu mestu veľmi chýba. Pred jej spracovaním je 
potrebné vykonať podrobný výskum archívnych materiálov. 
Vydanie monografie je vysoko nákladnou záležitosťou, preto 
veríme, že sa nám ju s pomocou odborníkov a podporou mest-
ských poslancov podarí zrealizovať. Jej vydanie odhadujeme 
až v roku 2011.

Ing. Andrea Jančíková, Kancelária primátora

„Chcem sa zodpovedných pracovníkov z MsÚ opýtať, ako je 
to s údržbou zelene na sídlisku Tarča. V poslednom období 
zelene zo sídliska podstatne ubudlo a naďalej ubúda. Mám 
obavy, že pri takomto tempe výrubu stromov, neostane na 
sídlisku onedlho ani jeden. Čím sa vyrúbaná zeleň v tejto 
oblasti kompenzuje?“ Novovešťan, e-mail, 15. 3. 2009

Výrub stromov na sídlisku Tarča, ako aj v iných častiach mesta, 
je vykonávaný Oddelením komunálneho servisu MsÚ len na 
základe právoplatného rozhodnutia o povolení výrubu. Toto 
povolenie zároveň predpisuje náhradnú výsadbu, ktorá sa aj 
vykonáva. Ak máte konkrétnu pochybnosť o presnejšej loka-
lite, na menovanom oddelení môžete kedykoľvek nahliadnuť 
do povolení o výrube, ako aj predpísanej náhradnej výsadbe 
a o jej realizácii. PaedDr. Ján Olejník, vedúci OKS, MsÚ 

PREDCHÁDZAJME 
JARNÝM POŽIAROM
Každoročne v jarnom období sa pre tisíce ľudí začína zá-
hradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie, opa-
daného lístia či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší 
spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pa-
sienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné ná-
sypy. Opadané suché lístie sa ľahko zapáli a holé konáre 
stromov tiež len veľmi krátko odolajú plameňom.
I keď tohtoročné počasie tomu ešte nenasvedčuje, tých 
pár slnečných dní stačilo, aby sme zaznamenali už prvé 
požiare spôsobené vypaľovaním suchých porastov. Vy-
paľovanie suchej trávy je jednou z hlavných príčin 
vzniku lesných požiarov. Málokto si uvedomuje, aké 
veľké škody spôsobuje na prírode a ovzduší. Nezriedkavé 
bývajú prípady, kedy sa ohnivý živel vymkne spod kontroly 
človeka. Okrem materiálnych škôd si často vyberá aj 
obete v podobe zranených osôb alebo dokonca ľud-
ského života.
Z výsledkov požiarovosti v posledných rokoch, ako aj 
z dlhodobých pozorovaní a porovnávaní ukazovateľov 
z hľadiska časového obdobia vzniku požiarov vyplýva, že 
časové obdobie vzniku požiarov má dve kritické doby, a to 
predovšetkým v jarných mesiacoch (marec, apríl, prípadne 
aj máj) a v menšej miere v teplých a suchých letných me-
siacoch (júl, august, prípadne september).
Na základe vyššie uvedených skutočností chceme opä-
tovne upozorniť občanov na zákaz vypaľovania porastov 
bylín, kríkov a stromov a na zákaz zakladania ohňa na 
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
V závere chceme požiadať tých občanov, ktorým proble-
matika životného prostredia a jeho ochrana nie je cudzia, 
aby v prípade zistenia nezákonného vypaľovania suchej 
trávy, kríkov a pod., toto oznámili na príslušný mestský 
úrad, prípadne na Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktoré je kompe-
tentné tieto priestupky riešiť.

mjr. Ing. Ľudmila Vozárová

OR HaZZ v Sp. Novej Vsi

Týmto novým moderným spôsobom maturovalo v marci 
20 gymnazistov z matematiky a 20 gymnazistov z anglic-
kého jazyka. Maturanti nevypisovali tlačené odpoveďové 
hárky ako doteraz, ale zadávali svoje odpovede priamo 
do počítača po tom, čo sa prihlásili do systému svojím 
prístupovým kódom.
Sme radi, že práve študenti našej školy si mohli vyskúšať 
tento, vo vyspelých krajinách, už bežný spôsob sklada-
nia maturitnej skúšky. Nezanedbateľný je tiež fakt, že 
škola vďaka tomuto projektu získala pre ďalšiu výučbu 
21 ks nových počítačov. RNDr. Helena Škerlíková

zástupkyňa riaditeľa školy

ON-LINE MATURITY 
AJ U NÁS
V tomto školskom roku boli študenti Gymnázia 
na Školskej ulici vybraní Ministerstvom školstva 
SR na maturity ON-LINE spôsobom, ako jedna 
z 20 škôl na Slovensku.
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V tomto príspevku chceme upozorniť občanov na niektoré 
zmeny v tejto oblasti oproti pôvodnej právnej úprave.
Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú od 
1. januára 2009 mesačne pozadu.
Podmienky nároku na peňažné príspevky z hľadiska príjmu 
za predchádzajúci kalendárny rok sa prehodnocujú vždy 
v júli bežného roka (doteraz sa prehodnocoval príjem 
v septembri).
Zákon zavádza valorizačný mechanizmus opakovaných 
peňažných príspevkov na kompenzáciu tak, že výška 
týchto príspevkov je vyjadrená v percentách zo sumy ži-
votného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (ŽM), 
čo zabezpečí zvýšenie týchto príspevkov pri každej úprave 
súm životného minima.
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov je pri príjme do trojnásobku sumy životného mi-
nima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (do 31. 12. 2008 to 
bolo iba do dvojnásobku sumy životného minima).
Zákon zaviedol kategorizáciu pomôcok. Zoznam pomôcok 
a maximálne zohľadňované ceny pomôcok sú stanovené 
opatrením MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. Peňažný príspevok 
na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uve-
dené v tomto zozname.
Od 1. 1. 2009 sa poskytuje nový peňažný príspevok na 
kúpu druhého načúvacieho aparátu. Jeho výška je najviac 
331,94 € (10 tis. Sk), tiež peňažný príspevok na kúpu zdví-
hacieho zariadenia, ktorého výška je najviac 11 617,88 € 
(350 tis. Sk).
Zvyšuje sa maximálna suma peňažného príspevku na kúpu 
druhého mechanického vozíka na najviac 1 659,70 € 
(50 tis. Sk, doteraz 16 tis. Sk) a na kúpu druhého elektric-
kého vozíka na najviac 4 979,09 € (150 tis. Sk, doteraz 
110 tis. Sk).
Pre účely peňažného príspevku na úpravu rodinného 
domu, na úpravu bytu a na úpravu garáže je opatrením 
MPSVR SR č. 6/2009 Z. z. stanovený zoznam staveb-
ných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne 

zohľadňované sumy z ich ceny. 
Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa zvyšuje 
odmena za 1 hodinu osobnej asistencie na 1,39 % sumy 
ŽM, t. j. v súčasnosti na 2,49 € (75 Sk, do 31. 12. 2008 
to bolo 55 Sk). 
Pre účely peňažného príspevku na opatrovanie sa rozši-
ruje okruh fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať opatrova-
nie o švagra, švagrinú, neter, synovca. Opatrovanie môže 
vykonávať aj iná fyzická osoba, ak býva s fyzickou osobou 
s ŤZP, t. j. ak majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt. 
Peňažný príspevok na opatrovanie môže poberať aj fyzická 
osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť o viac ako 70 % (tieto osoby boli doteraz 
vylúčené pre účely nároku na tento príspevok).
Peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov sta-
robného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, 
invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vyko-
návať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo invalidného 
výsluhového dôchodku sa už nebude pri úprave dôchod-
kov znižovať, lebo je stanovený paušálne 46,38 % zo sumy 
ŽM, t. j. v súčasnosti 82,99 € (2 500 Sk), resp. 61,22 % 
zo sumy ŽM pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzic-
kých osôb s ŤZP, t. j. v súčasnosti 109,54 € (3 300 Sk). 
V prípade zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť sa peňažný 
príspevok na opatrovanie o túto sumu znižuje. 
Ak je suma peňažného príspevku na opatrovanie u pobe-
rateľov uvedených dôchodkov vyššia ako stanovené sumy, 
na ich prehodnocovanie sa vzťahujú podmienky stano-
vené zákonom účinným do 31. 12. 2008, až kým suma 
príspevku nedosiahne paušálnu sumu.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí výšku peňažných 
príspevkov na kompenzáciu podľa zákona účinného od 
1. 1. 2009 najneskôr do 31. júla 2009. Týka sa to opa-
kovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu a pe-
ňažného príspevku za opatrovanie poskytovaných podľa 
zákona účinného do 31. 12. 2008
Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny vydáva parkovacie preukazy fyzickým oso-
bám, ktoré sú podľa posudku odkázané na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom podľa tohto zá-
kona alebo majú praktickú slepotu alebo úplnú slepotu 
oboch očí. Je to nová agenda, ktorú do 31. 12. 2008 vy-
konával rezort Ministerstva vnútra SR, t. j. obvodné úrady 
v sídle kraja. Osobitné označenie vozidla prepravujúceho 
občana s ŤZP, ktoré bolo vydané do 31. 12. 2008 platí do 
31. 12. 2013, ak neuplynula lehota jeho platnosti.
Fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané osobitné označe-
nie vozidla prepravujúceho občana s ŤZP do 31. 12. 2008 
a neuplynula doba jeho platnosti, vyhotoví úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny parkovací preukaz podľa nového 
zákona na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby s ŤZP 
podanej v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 
2013, a to bez uhradenia správneho poplatku.
Preukaz fyzickej osoby s ŤZP vydaný podľa predpisov plat-
ných do 31. 12. 2008 platí tiež do 31. 12. 2013.
Zároveň chceme upozorniť občanov, že sa predĺžili lehoty 
v konaní vo veciach peňažných príspevkoch na kompen-
záciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom prí-
spevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 
ods. 1 zákona, alebo ak je podklad na rozhodnutie o par-
kovacom preukaze posudok podľa § 15 ods. 3 zákona, 
lehota na vydanie posudku je 60 dní od začatia konania 
a lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia 
posudku. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľa-
dom na okolnosti prípadu nemôže rozhodnúť v takto urče-
nej lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Ďalšie informácie poskytne Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Spišskej Novej Vsi, oddelenie peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Kon-
takty nájdu občania na stránke www.upsvarsn.sk.

JUDr. Michal Komara, PhD.

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Spišskej Novej Vsi

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV 
NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
1. januára 2009 nadobudol účinnosť Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Tento zákon upravuje právne vzťahy pri kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postih-
nutia (ŤZP) tak, aby sa vytvorili pre fyzické osoby s ŤZP porovnateľné príležitosti v každodennom živote a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa stretávajú 
v oblastiach vymedzených zákonom s cieľom ochrániť túto skupinu fyzických osôb pred sociálnym vylúčením pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti.

Bezprostredne po ukončení prípravných prác Rudné 
bane, š. p., Banská Bystrica, stredisko SNV, začali 
s realizáciou prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá 
obsahovala návrh železobetónovej hradiacej steny spolu 
so statickým prepočtom.     
Dňa 17. februára 2009 došlo pri realizácii prác k ďal-
šiemu, v poradí štvrtému výtoku vôd z banského 
diela, pričom došlo k devastácii niektorých už zreali-
zovaných stavebných konštrukcií. Práce až do vyteče-
nia vody boli prerušené. Následne po opadnutí hladiny 
vody Rudné bane, š. p., začali s prácami spojenými 
s výstavbou protiprievalovej hrádze v banskom diele. Do 
2. marca 2009 bola protiprievalová hrádza vybudo-
vaná. Sú v nej osadené dve oceľové potrubia Ø 500 mm, 
jedno v spodnej časti a jedno vo vrchnej polovici steny 
hrádze (na snímke). Opatrenia stanovené Obvodným 
banským úradom v SNV v záväznom príkaze boli, aj 
napriek vynútenému prerušeniu prác a vysokému stupňu 
rizika vyplývajúceho z realizácie bezpečnostných opat-
rení proti vytekaniu vody z banského diela, splnené.
Za účelom riešenia hydrogeologických pomerov šir-
šieho okolia lokality Nová Štôlňa, Rudné bane, š. p., 

v súčasnosti realizujú prieskum, účelom ktorého má 
byť vytipovanie okruhu odborne spôsobilých a miestnych 
pomerov znalých odborníkov.
Rudné bane, š. p., v marci na pracovnom stretnutí s Ob-
vodným banským úradom v SNV prezentovali zámer na 
monitoring banských vôd v Novej Štôlni realizáciou 
vrtu v zatiaľ bližšie neurčenej pozícii, ktorý bude realizo-

vať spoločnosť Uranpres, s. r. o., SNV. Zároveň bol pre-
zentovaný zámer posilnenia existujúcich dverí v ústí 
banského diela Nová Štôlňa a vybudovania portálu 
za účelom zabránenia vstupu doň. Taktiež bolo pri-
jaté riešenie na likvidáciu vzniknutého krátera nad 
Novou Štôlňou jeho zasypaním a vytvorením priekopy na 
prípadný odtok vôd do miestneho potoka „Brusník“. 
So sprejazdnením miestnej komunikácie odprataním 
nánosov materiálu pochádzajúceho z odvalu banskej ja-
loviny pod Novou Štôlňou a z koryta miestneho potoka 
„Brusník“ a jeho brehov sa ráta s termínom ukončenia 
prác v mesiaci máj 2009.
Treba podotknúť, že výtoky banskej vody vznikajú 
primárne v dôsledku upchania štôlne zavalením 
horninami z nadložia po krádeži banskej výstuže 
z banských diel, ku ktorým došlo v minulosti.
Mesto oceňuje snahu rýchleho riešenia tohto problému 
zo strany Rudných baní, š. p., ktoré tento stav nezavinili, 
ale zo zákona sú povinné ho odstrániť aj napriek vyso-
kému stupňu rizika prác v banskom diele, v ktorom po-
čas prác hrozí prieval vôd a zosunutie hornín z nadložia.
 Peter Klein, referát kríz. riadenia, MsÚ

AKTUÁLNE Z NOVEJ ŠTÔLNE POD TEPLIČKOU
Po februárovom odbornom rokovaní vedenia mesta so zainteresovanými stranami vo veci zamedzenia náhlych výtokov banskej vody z ban-
ského diela Nová štôlňa v lokalite nad miestnou časťou Pod Tepličkou sa začala realizácia opatrení uložených v záväznom príkaze, ktorý 
6. februára vydal obvodný banský inšpektor.
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MINI SERIÁL

Zákon NR SR č. 8/2009 
z 3. decembra 2008 
o cestnej premávke

a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov

Dať prednosť v jazde je povinnosť účastníka cest-
nej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť 
v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Križovatkou sa rozumie miesto, v ktorom sa cesty pre-
tínajú alebo spájajú.
Nemotorovým vozidlom je prípojné vozidlo, vozidlo 
pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, 
s výnimkou prípadov podľa písmena f) § 2 [1] a bicykel 
vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom 
valcov nepresahujúcim 50 cm3 s  konštrukčnou rýchlos-
ťou neprevyšujúcou 25 km/hod. alebo bicykel vybavený 
pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým 
výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne zni-
žuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rých-
losť 25 km/hod. alebo keď vodič prestane šliapať do 
pedálov.
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie všetko, čo 
môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb 
chodcov. Za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje 
vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov 
vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údrž-
bou alebo opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou 
udalosťou.

§ 3
Všeobecné povinnosti 

účastníka cestnej premávky
Používanie technických prostriedkov a zariadení, 
ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňova-
nie funkcií technických prostriedkov používaných pri pl-
není úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou 
a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie 
vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je 
zakázané. 

§ 4
Povinnosti vodiča

Vodič je povinný
• dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a pre-

chádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie 
ohroziť,

• zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudze-
niu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrob-
com, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad,

• zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo vý-
hľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré 

môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia 
vozidla.

Vodič nesmie
• poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú 

a cestnú zeleň,
• počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj 

okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ 
alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí 
s vedením vozidla,

• používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cest-
nej premávky.

§ 5
Povinnosti niektorých 

vodičov a spolujazdcov
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vyba-
vené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpeč-
nostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo 
vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy 
pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; 
pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý 
je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými 
ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými 
zbormi.
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou 
celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri 
jazde do svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozi-
diel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný 
aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do 
prejazdu týchto vozidiel.

§ 10
Jazda v jazdných pruhoch

Na ceste s tromi jazdnými pruhmi vyznačenými na 
vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci 
z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu 
povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu 
do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; 
takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľa-
vých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na 
ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyzna-
čenými na vozovke v jednom smere jazdy.

Dopravné značky a dopravné zariadenia
(k § 60 ods. 13 zákona)

§ 5

a)  výstražné značky - A
b)  značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky 

s tvarom križovatky - P
c)  zákazové značky - B
d)  príkazové značky - C
e)  informatívne prevádzkové značky - IP

f)  informatívne smerové značky - IS
g)  informatívne iné značky - II
h)  dodatkové tabuľky - E

Značka Hmla upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom 
sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu 
výskytu hmly, prípadne dymu.
Značka Nehoda upozorňuje na miesto dopravnej ne-
hody a v záujme bezpečnosti cestnej premávky vyzýva 
k zvýšenej opatrnosti vodičov pri prejazde takto označe-
ným úsekom cesty, ak je vyobrazená na elektronickom 
alebo elektromechanickom paneli pre premenné znač-
ky č. Z 11 a alebo č. Z 11b; ak je použitá ako značka 
v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12, potom vhod-
ným nápisom označuje nehodovú lokalitu s kritickými ná-
sledkami alebo s ich opakovaným výskytom.
Značka Zákaz vstupu korčuliarov zakazuje vstup kor-
čuliarov, skejtbordistov alebo osôb pohybujúcich sa na 
obdobnom športovom vybavení a používa sa na označe-
nie miest, kde je jazda na korčuliach, skejtbordoch alebo 
na obdobnom športovom vybavení zakázaná.
Značka Cestička pre korčuliarov prikazuje korčulia-
rom, skejtbordistom alebo osobám pohybujúcim sa na 
obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom 
smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku 
alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo 
osoba tlačiaca bicykel alebo pohybujúca sa na lyžiach 
alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neob-
medzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej 
premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka Usporiadanie jazdných pruhov označuje po-
čet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zá-
roveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; 
zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.
Značka Striedavé radenie, ktorej symbol môže byť 
obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé rade-
nie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa 
v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je pri 
súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka 
cestnej premávky. Vodič vozidla idúceho vo voľnom 
alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umož-
niť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazd-
nom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie 
o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného alebo prie-
bežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľ-
ného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie 
ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo priebežnom 
jazdnom pruhu.
Značka Parkovisko P + R informuje o parkovisku, z kto-
rého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej do-
pravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa 
môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, 
symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12. 

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY V PRAVIDLÁCH CESTNEJ PREMÁVKY
Milí Spišskonovovešťania, vážení čitatelia!

Nakoľko 16. januára 2009 do platnosti vstúpil nový zákon o cestnej premávke, rozhodli sme sa priblížiť vám ho aj v našom mesačníku. Zákon s účinnosťou od 

1. februára 2009 priniesol v rámci cestnej premávky a jej pravidiel viacero zmien oproti pôvodnej legislatívnej úprave tejto oblasti. Bližšie vás s tými najdôleži-
tejšími zmenami v nasledujúcich vydaniach mesačníka Ičko postupne oboznámi Ing. Oskár Gonda z Autoškoly Gonda v Spišskej Novej Vsi.

[1] Na účely tohto zákona sa rozumie: písmeno f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, 
vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom 
športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel alebo vedie zviera.

B 14
Zákaz vstupu 
korčuliarov

A 33
Nehoda

A 10
Hmla

C 21
Usporiadanie 

jazdných pruhov

C 30
Striedavé 
radenie

IP 19
Parkovisko 

P+R

C 10
Cestička 

pre korčuliarov
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OZNAMY

Stredná priemyselná škola 
Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves

vyššie odborné štúdium
pre absolventov všetkých typov stredných škôl

Študijný odbor 
 Geopropagácia krajiny 

Forma štúdia: štúdium popri zamestnaní 
(diaľkové, externé a dištančné štúdium).
Štúdium trvá 2 roky a pripravuje absolventov 
na podnikanie v cestovnom ruchu.  
Uplatnenie absolventa: turistický sprievodca, malý 
podnikateľ v cestovnom ruchu, projektant a realizátor 
geoturistických trás a expozícií.  

Štúdium je ukončené absolutóriom 
- absolventskou skúškou. 

Súčasťou skúšky je vypracovanie 
a obhajoba písomnej absolventskej práce. 
Základné tematické zameranie štúdia:
• geologické, geotechnické

a biologické zaujímavosti Slovenska,
• geografia cestovného ruchu,
• kultúrne a historické zaujímavosti Slovenska ,
• služby v cestovnom ruchu (sprievodcovské, 

stravovacie, ubytovacie, dopravné a i.),
• podnikanie v cestovnom ruchu (ekonomika, 

marketing, manažment). 
Úspešní absolventi získajú akreditovaný certifikát 

a preukaz sprievodcu cestovného ruchu.
Súčasťou štúdia je intenzívna jazyková príprava:

jazyk nemecký a anglický. 

Rímskokatolícka farnosť Smižany 
a Rehoľa pallotínov srdečne 

pozývajú všetkých veriacich na

SLÁVNOSTNÉ POSVÄTENIE 
KOSTOLA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA

na sídlisku Západ I, ktoré sa uskutoční  
dňa 18. apríla 2009 o 10.00 hod.

Akt posvätenia vykoná diecézny 
biskup spišskej diecézy 

Mons. František Tondra.
Zároveň pozývajú na 

SLÁVNOSŤ BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA, 

ktorá sa v Kostole Božieho Milosrdenstva 
bude konať 

v nedeľu 19. apríla 2009 o 11.00 hod. 

Slávnosti bude predsedať 
pomocný biskup spišskej diecézy 

Mons. Štefan Sečka.

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

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

 MsV č. 1, Novoveská Huta 

1.  pred RD p. Mišendu (č. d. 9227) 27. 4.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 

 28. 4. - 29. 4.
3.  bytovka býv. VKaŠ  29. 4.
4.  pri pionierskom tábore 27. 4.
5.  pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej 

(č. d. 9190 a 9191)  28. 4.
6.  pred RD p. Jasečkovej (č. d. 9177) 27. 4.
7.  pri Požiarnej zbrojnici 28. 4. - 29. 4.
8.  pred RD p. Schlossera (č. d. 9254) 29. 4.
9.  pri RD p. Palušáka (č. d. 9210) 

- bývalý most 28. 4.
10. bývalá lesnícka bytovka (č. d. 9001) 27. 4.
 
 MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 

1.  Gaštanová ul. - býv. Overall  7. 5. - 8. 5.
2.  Lipová ul. 7. 5. - 8. 5.
3.  Kamenný obrázok  9. 5. - 10. 5.
4.  Agátová ul. 9. 5. - 10. 5.

 MsV č. 3, Ferčekovce 
1.  Muráňska ul. 2 14. 4.
2.  Muráňska ul. 26  15. 4. - 16. 4.
3.  križovatka ulíc Muráňskej 

a Trenčianskej  15. 4.
4.  Muráňska ul. 60 16. 4.
5.  Nitrianska ul. 14. 4.
6.  Laborecká ul. 16. 4.
7.  Trnavská ul. 14. 4.
8.  Dunajská ul. 15. 4.

 MsV č. 4, Sídl. Mier 

1.  Komenského ul.  4. 5.
2.  Z. Nejedlého 4. 5.
3.  Štúrovo nábrežie 

- parkovisko pri OD Prima  5. 5. - 6. 5.
4.  P. Jilemnického - garáže pri Fľúdri 5. 5. - 6. 5.

 MsV č. 5, Sídl. Západ 

1.  Hutnícka ul. - pri ZŠ  17. 4. - 19. 4.
2.  Strojnícka ul. 17. 4. - 19. 4.

 MsV č. 6, Staré mesto - juh 
1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane  20. 4.
2.  Kozí vrch  20. 4. 
3.  E. M. Šoltésovej  20. 4.
4.  Hurbanova ul. - pri kotolni 22. 4. 
5.  pred Zimným štadiónom - Hotel Šport 21. 4.
6.  Tehelná ul. - obchod 21. 4. 
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 21. 4.
8.  Medza - pred obytným 

domom Panoráma 22. 4.
9.  Gorkého ul.  2. 4.

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1.  sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa 6. 4.
2.  križovatka ulíc Hanulova 

a Škultétyho 6. 4. - 7. 4.
3.  Pod Tepličkou 6. 4. - 7. 4.
4.  Drevárska ul. - garáže 

Nového domova   8. 4.
5.  Zábojského ul.   7. 4. - 8. 4.
6.  Zvonárska ul.  6. 4. - 7. 4.
7.  MPC starý vchod  8. 4.

 MsV č. 8, Staré mesto - sever 

1.  Vajanského ul.  31. 3.
2.  Park SNP pri MŠ  1. 4.
3.  pri Discoklube Kotolňa  31. 3.
4.  J. C. Hronského  31. 3 - 1. 4.
5.  sídl. Východ, Slovenská 44, 

pri kotolni  2. 4.
6.  Koceľova ul.  2. 4.
7.  pri garážach za Židovským cintorínom  1. 4.

 MsV č. 9, Telep 

1.  Bernolákova ul.   30. 4. - 1. 5.
2.  Kuzmányho ul.   30. 4. - 1. 5.
3.  Hollého ul.   30. 4. - 1. 5.
4.  Filinského bytovka   2. 5. - 3. 5.
5.  Jánskeho ul.   2. 5. - 3. 5.
6.  križovatka Harichovský chodník 

a Púpavová  2. 5. - 3. 5.

Touto cestou vyzývame občanov, aby nepo-
trebný veľkoobjemový odpad umiestňovali do 
pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy 
a nebezpečného odpadu (akumulátory, „vy-
jazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory...). 
V lokalite, kde sa takýto druh odpadu bude na-
chádzať v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu 
kontajnera, Mesto SNV prehodnotí opätovné 
umiestnenie veľkokapacitného kontajnera v da-
nej lokalite a pôvodcovi odpadu môže byť ulo-
žená sankcia do výšky 65,96 EUR. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vzni-
kajúci pri udržiavacích prácach a nebezpečný 
odpad sú občania v zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta č. 5/2006 o nakladaní 
s komunálnym a drobným stavebným odpadom 
povinní odovzdať na Zbernom dvore na Sado-
vej ulici (Ut - Pi: 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; 
So: 7.00 - 13.00). Tento odpad im tam bude 
prevzatý bezplatne po predložení občianskeho 
preukazu.

Oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16

Osemročné štúdium – informácie
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves otvára v šk. roku 2009/2010 jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 30 so zameraním na cudzie jazyky a so za-
meraním na informatiku. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa Zákona 
č. 245/2008 Z. z. § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
Zákonný zástupca si vyzdvihne prihlášku na príslušnej základnej škole, vyplnenú a potvrdenú lekárom o schopnosti študovať odovzdá výchovnému poradcovi najneskôr 
do 10. apríla 2009. Základná škola prihlášku potvrdí a doručí na gymnázium najneskôr do 20. apríla 2009. Ďalšie informácie vrátane pozvánky na prijímacie skúšky a kritériá 
pre prijatie obdrží zákonný zástupca uchádzača písomne do konca apríla 2009. Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka sa budú konať 11. mája 2009.
V prípade nejasností alebo problémov môžete získať bližšie informácie na t. č.: 442 56 51, 429 89 48, na www.gjavsnv.edu.sk alebo osobne u riaditeľa školy.
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OZNAMY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
Spišská Nová Ves

2. 4. 2009 (štvrtok)
Predveľkonočné posedenie 

v Klube dôchodcov na Levočskej ul. o 10.00 hod.

15. 4. 2009 (streda)
XII. ročník výstupu na Dreveník. 

Odchod autobusom SAD o 8.00 hod.

22. 4. 2009 (streda)
Jarný prechod z Gánoviec do Kvetnice. 

Odchod osobným vlakom smer Poprad o 6.45 hod.

 Občianske združenie Život a zdravie
KLUB ZDRAVIA v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

BYŤ FIT JE HITBYŤ FIT JE HIT
 Lekári a odborníci zaoberajúci sa 

prevenciou a náukou o človeku prinášajú 
najnovšie informácie o tom, ako si nielen 

udržať, ale aj upevniť zdravie. 
PROGRAM: 

videoprednášky • príprava 
zdravých jedál • ochutnávky a recepty 

21. 4. 2009
Ako na cukrovku

KLUB MLADÝCH 22KLUB MLADÝCH 22
2. 4. 2009

Hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť 
- skúsenosť mladej 

a úspešnej manažérky
16. 4. 2009

Naozaj sen - sloboda
30. 4. 2009

Boj o život - životný príbeh bývalého 
inštruktora bojových umení

KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 
KEDY: vždy v utorok o 17.00 hod.

Vstup voľný!

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi
oznamuje, že zvolalo

OKRESNÝ SNEM JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA.
Delegáti sa stretnú na rokovaní 27. 4. 2009 o 9.00 hod. 
v zasadačke AB, Štefánikovo námestie 5 v Spišskej Novej Vsi. 
Účastníkov úprimne vítame v našom meste. 
Snemovaniu želáme zdarný priebeh.

Oznamujeme cteným návštevníkom, 
že Zoologická záhrada bude otvorená 

od 21. apríla 2009 
od 10.00 do 18.00 hod. 

každý deň okrem pondelka.

MÁTE ŠIKOVNÉ DETI A CHCETE, 
ABY SA ICH TALENT NAPLNO ROZVINUL?

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

pozýva všetky šikovné deti, ktoré majú 
zmysel pre krásu, hudbu a pohyb na

TALENTOVÉ SKÚŠKY,
ktoré sa uskutočnia v priestoroch školy 
4. a 5. mája 2009 od 13.00 do 17.00 hod.

Žiaci sú prijímaní na odbory:
• tanečný - klasický balet, moderný a ľudový ta-

nec,
• výtvarný - kresba, maľba, grafika, modelovanie, 

paličkovaná čipka, počítačová grafika,
• literárno-dramatický - umelecký prednes, 

práca v divadelnom súbore, práca pred kamerou,
• hudobný - klavír, husle, violončelo, kontrabas, 

cimbal, spev, gitara, akordeón, keyboard, organ, 
zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, lesný 
roh, trúbka, saxofón.
Základná umelecká škola ponúka možnosť 

štúdia aj pre dospelých.
Bližšie informácie na tel. čísle: 446 12 40.

30. 4. 2009 (štvrok), pódium pred Redutou
9.00 Bábkové divadlo SPOD SPIŠKÉHO HRADU
 O KAČIČKE - rozprávka pre deti

10.00 PRÍĎTE MEDZI NÁS… Účinkujú žiaci ZŠ Nad Medzou. 
11.00 ZÁBAVNÁ HODINA so žiakmi ZUŠ v SNV 

12.30 VESELÍ ŠIBALI…
 Program s deťmi CVČ ADAM SNV 
14.00 Koncert Dychovej hudby ŽELEZNIČIAR 

15.00 DOMINI SCEPUSII - PÁNI SPIŠA skupina historického šermu 
16.00 OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
 FUN VOICES - A CAPPELLA Košice 
 WITCHES SLOVAKIA Prešov - tanečná skupina pri PKO
 NAJDLHŠIA BAGETA - pokus o slovenský rekord
17.00 Anton Kret: NA MESCICKYM TARHU
 Humorný obraz o Iglovčanoch a Spišiakoch netradične 
 v spišskom nárečí v podaní hercov Spišského divadla.
18.30 Z TOPLIANSKEJ DOLINY 
 Folklórny súbor VRANOVČAN Vranov n/Topľou 
20.00 SMOLA A HRUŠKY SNV - koncert hudobnej skupiny a krst CD 

Súčasťou podujatia budú ukážky osadenia stúpačiek a zhotovenia rebríka, historických vozidiel, záchrannej akcie Horskej 
služby Slovenský raj, ryžovanie zlata, prezentácia remesiel, Národného parku Slovenský raj, GUS, Múzea Spiša, súťaže pre 
deti i dospelých, bezplatný výstup na vežu rím.-katol. kostola, ochutnávka mäsových výrobkov Nord Svit a ukážky výroby 
tradičných spišských jedál, ukážky psov severských plemien, ŠK Severan Jaklovce, spojené so súťažou detí a ich psíkov 
v zdolávaní prekážok. Možnosť absolvovania turistických vychádzok so sprievodcami - info TIC - t. č.: 053/442 82 92.

30. 4. 2009 (štvrok), Slovenský raj
 ČISTENIE CHODNÍKOV 
 SLOVENSKÉHO RAJA žiakmi ZŠ

1. 5. 2009 (piatok), Madaras park    
15.00 MÁJ, MÁJ, ZELENÝ MÁJ…
 Tradičné prvomájové stavanie májov 
 spojené s kultúrnym programom. 
 Účinkujú: Folklórny súbor ČAČINA, 
 hudobná skupina NÁVRAT 
 - Vranov n/Topľou
1. 5. 2009 (piatok), 
Čingov - Hradisko    
15.00 Folklórne tóny zo Smižian
16.00 - 21.00 The Colt - country skupina
O občerstvenie postarané.

2. 5. 2009 (sobota), 
Podlesok - Hrabušice    
14.00 Kultúrny program 
 hudobných skupín

2. 5. 2009 (sobota), Dedinky    
13.00 Prechod zo sprievodcovského 
 chodníka Bačovské skaly na Geravy 
 (východisko z Dediniek od cintorína)
16.00 Kultúrny program na futbalovom 
 ihrisku (amatérske súbory)
17.00 Vystúpenie ľudovo-zábavnej 
 skupiny Ješeňovský 16-torak
 Pokračuje voľná zábava.

3. 5. 2009 (nedeľa), Kláštorisko   
Prehliadky kartuziánskeho kostola 
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci apríl 2009

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY: 
SLAVO BENKO - „PREDSTAVENIE III“ 
Výstava maľby, kresby a plastiky Slava Ben-
ku, známeho protagonistu spevohry DJZ 
v Pešove. Odohral množstvo úloh v hudob-
ných komédiách, operetách a muzikáloch. 
V súčasnosti sústredil svoj talent na výtvar-
nú tvorbu. 9. 4. - 20. 5. 2009

Mgr. arch. JIŘÍ MEZŘICKÝ
VÝBER Z TVORBY 
Výstava maliarskej tvorby architekta, projek-
tanta, maliara, grafika a autora poviedkových 
textov a literárnych reflexií. V súčasnosti pô-
sobí v Tomášove pri Bratislave. 

2. 4. - 10. 5. 2009

BLÚDENIE 1968 – 1989 
Výstava fotografií rôznych vynikajúcich fo-
tografov zachytávajúcich blúdenie medzi 
augustom 1968 a novembrom 1989. Výsta-
vu pripavilo České centrum v Košiciach. 

do 19. 4. 2009
 
MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ: 
• 7. 4. 2009 o 9.00 hod. - mestské kolo 

vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ 
„MIEROVÉ POSOLSTVO VOJNY“ ve-
nované Európskemu roku kreativity a ino-
vácie.

• 30. 4. 2009 – OTVORENIE LETNEJ 
TURISTICKEJ SEZÓNY 

 PROGRAM: (bezplatný vstup na prehliadky 
výstav a expozícií galérie)

 „Cez obrazy do minulosti“ - kultúrno-
vzdelávací program pre základné školy 
a základné umelecké školy. 

  Spoznávaj históriu Spiša prostredníctvom 
výtvarného umenia umelcov Spiša. 

  Garant projektu: Mesto Spišská Nová Ves.
  „Cez obrazy do minulosti“ - špecializo-

vaná prehliadka stálej expozície Umelci 
Spiša pre rodičov s malými deťmi.

  Tvorivé dielne pre verejnosť:
„Jarné variácie“.

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  8.00 - 12.00 hod.
Nedeľa   zatvorené

Vstupné: 
dospelí  1 €/30,13 Sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 Sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 Sk

w
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Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň Múzea Spiša

„GENIUS LOCI MESTA 
21. STOROČIA“

4. 12. 2008 - 30. 4. 2009
Výstava venovaná 740. výročiu mesta SNV a rea-
lizovaná v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom 
v Levoči - pobočka Spišská Nová Ves a Mestom 
Spišská Nová Ves.
Stála výstava: Spišská Nová Ves v horizonte 
času (...a z každodenného života)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň Múzea Spiša

PREDNÁŠKA K 800. VÝROČIU 
1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O SPIŠI 
s RNDr. P. Chromým - Osobnosti 

prírodovedy Spiša  
15. 4. 2009 o 16.00 hod.

Prednáška je realizovaná v spolupráci s Mestom  
Spišská Nová Ves, MO Matice slovenskej, Galériou  
umelcov Spiša a Spišským osvetovým strediskom.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Národopisné Múzeum v Smižanoch

VTÁCTVO HORNÁDSKEJ KOTLINY 
A JEHO OCHRANA

16. 2. 2009 - 21. 6. 2009
Výstava pútavou formou a primeranými výrazovými 
prostriedkami hovorí o význame vtákov v ekosys-
téme, hovorí o biodiverzite, spoznávaní a spôso-
boch ochrany vtáctva nášho regiónu.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
APRÍL

1. 4. 1764 
narodila sa v Spišskej Novej Vsi Barbora Krafftová - 245. výročie
- známa portrétistka šľachtických rodín v Rakúsku i Nemecku.
Zomrela 28. 9. 1825 v Bambergu, SRN. Manželka viedenského lekárnika Jozefa Kraffta. Prvýkrát vysta-
vovala v r. 1786 vo Viedni obraz Portrét francúzskeho abbého. Žila a tvorila v Salzburgu, Spišskej Novej Vsi 
a Prahe. Spolu s otcom, dvorným maliarom Jánom Nepomukom Steinerom, autorka mnohých oltárnych obra-
zov, náboženských výjavov, žánrových scén i ľudových motívov, pre Karolínum v Prahe namaľovala Portrét cisára 
Jozefa II., Portrét cisára Leopolda II. a Portrét Františka I. Obrazy Sv. Hieroným a Sv. Mária Magdaléna sú ulo-
žené v Národnej galérii v Prahe. Počas svojho štvorročného pôsobenia v Bambergu namaľovala 145 obrazov.

5. 4. 1979
zomrel v Bratislave Imrich Zálupský - 30. výročie
- publicista, esperantista, prekladateľ.
Narodil sa 14. 2. 1921 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1939 absolvoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi. 

9. 4. 1844 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Juraj Marciáni (Marcziány) - 165. výročie
- posledný príslušník lombardského rytierskeho rodu, ktorý ním vymrel.
Študoval na gymnáziu v Levoči a Rimavskej Sobote, na kadetke v Heinburgu. Dôstojník cisárskej armády, 
príslušník uhorskej domobrany, účastník prusko-rakúskej vojny v r. 1866, koncom sedemdesiatych rokov 
v španielskej kráľovskej armáde Dona Carlosa. Neskôr redaktor a publicista, uznávaný znalec v oblasti heral-
diky a genealógie. Zomrel 21. 7. 1898 v Budapešti, Maď.

28. 4. 1919 
narodila sa v Spišskej Novej Vsi Alžbeta Gácsová - 90. výročie
- historička.
Zomrela 31. 10. 1976 v Bratislave.

30. 4. 1834       
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ignác Ardai - 175. výročie
- národohospodársky odborník.
Daňový a finančný úradník na Spiši, neskôr finančný inšpektor v Košiciach. Okrem štátnych financií zaoberal 
sa ekonomikou potravinárskeho priemyslu: cukrovarov, pivovarov, liehovarov a pod. Autor odborných publi-
kácií o finančníctve a daňovníctve. Zomrel 4. 5. 1919 v Budapešti, Maď.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

Pozvanie na koncert plný folklóru a krst CD

KED SEBE ZAŠPIVAM...
2. máj 2009 o 17.00 hod.
V Dome kultúry (Štefánikovo námestie) v Spišskej Novej Vsi.
Na vaše stretnutie s nami sa teší ľudová hudba 
FS-ZEMPLÍN, Lívia Vansačová a jej hostia.
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...primátorská reťaz, 2. tajnička: ...a cech 
zvonolejárov. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Želmíra Augustiňáková, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu. Blahoželáme!

Obidva 1. tajni ka ad acta Ro a Schopnosti Popevok Neodišiel 2. tajni ka

Ochabol

Oba ujú

Robila Žijete

Elefant

Vzdych

Pozoroval

Idyla

Okraj úst

3.  tajni ka

Krá ame Klesám

Ofukoval

Práve to

Kýbe Iba
Vrenie Preš

Vošla

Džung a

Autor: 
František 
Cvengroš

Cudzie 
mužské 
meno

Nádoby na 
varenie

Pomôcky: 
astrolit, 

itea, radiál

Orgán 
zraku

Ananás,  
po esky

Olympia 
(dom.)

Nepri-
nucujú

Pe ažný 
dar na cirk. 

ciele

Organ. 
spoj. 

národov

Suchá as  
obilia

Vojenská  
predaj a

Španiel.  
politik Napo-

dob uje  
vranu

Od 
za iatku

Elektr.  
Nováky

Fungujú 
(hovor.)

Mí ala 
(hovor.)

Pich avý 
ker

Vyhynutý 
predok 
rožného 
statku

Mužský 
hlas

Vzácny  
nerast

Magnet.  
smerník

E V okr. 
Ružom-
berok

Vajce, po 
nem.

Praobyv. 
Peru

Slov. 
komora 

architek. Plošné   
miery

Adriana  
(dom.)

Zápal 
sliznice

Vždy-
zelená 
drevina

Našpúlil 
(pery)

Skratka na 
recepte E V okr. 

Svidník

Povrchová 
ba a

Lovci  
rakov

Štúdijné 
pobyty

Latinský 
pozdrav

Odvod 
dymu

Symboly mesta Spišská Nová Ves - Vlajka
Posledne menovaným, avšak nie menej dôležitým symbolom miest je zástava - vlajka mesta. Naša pôvodná vlajka pozostávala z dvoch 
rovnako širokých pásov. Biely pás symbolizoval farbu baníckych kladív a vázy v našom erbe a modrý pás poukazoval na farbu štítu 
v erbe. Súčasná, vexilologicky správne odvodená zástava nášho mesta, pozostáva zo štyroch pozdĺžnych rovnako širokých pruhov, 
ktoré reprezentujú jednotlivé časti erbu: žltý pruh – poukazuje na zlatú (1. tajnička) ruží, zelený pruh – zastupuje farbu trojvršia a (2. 
tajnička), biely pruh – predstavuje striebornú farbu baníckych kladív, modrý pruh – zobrazuje modrú farbu štítového poľa. (3. tajnič-
ka) vlajky je 2 : 3, pričom jedna kratšia strana je ukončená zástrihom do jednej tretiny zástavy. 

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

30. 3. - 5. 4. 2009
NA NÁMESTÍ, Letná 54, tel.: 053/441 33 44                                             

 6. 4. - 12. 4. 2009 
HORNÁD, Hviezdoslavova 24 

 13. 4. -  19. 4. 2009
BLAUMONT, Jánskeho 1, 

tel.: 053/419 91 80, 419 94 12 

 20. 4. -  26. 4. 2009
HARMÓNIA, Zimná 55, tel.: 053/441 16 37

27. 4. - 3. 5. 2009
BONUS, Nám. SNP 2, tel.: 053/446 47 67

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac apríl 2009
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

21. 4. 2009 (utorok) o 16.30 - 18.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či pre-
kvapenie pre svojich blízkych? Materské centrum 
Dietka v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pri-
pravilo tvorivý večer v galérii. Pozývame všetkých 
rodičov a ich deti. 
Vašu účasť prosíme nahlásiť do 16. 4. 
na tel. č.: 0904 887 239.
Téma: „POHĽADNICA“ (mramorovanie)
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46
Vstupné: 2 EUR (60,25 Sk)/dieťa

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:

PORADENSTVO V DOJČENÍ  
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

ANGLICKÝ KLUB BATOLIAT 
MUM, DAD AND ME (MAMA, OTEC A JA) 
pre deti od 2 r.
Kde: jazyková učebňa MŠ Z. Nejedlého
Kedy: vo štvrtok o 16.15 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, 
ELC Košice (odborný garant)
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KINO BANÍK

1. - 2. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

FALCO
Strhujúci príbeh vzostupu a pádu legen-
dárnej popovej hviezdy Hansa Hölzela, 
známeho po celom svete ako FALCO. 
Nemecko/Rakúsko, 2008, hudobná 
dráma, 109 min., MP-12, ČT, Saturn.

3. - 6. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk, 
dňa 6. 4. vst.: 1,7 €/51,21 Sk

MARLEY A JA
Film opisuje trinásť rokov života so 
psom, ktorý niekedy pripomína nevypo-
čítateľný uragán. USA, 2008, rodinná 
komédia, 111 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

7. - 9. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

RUŽOVÝ PANTER 2
Šperky z celého sveta miznú kvôli nezná-
memu zlodejovi. Keď zmizne aj legen-
dárny diamant Ružový panter, vrchný 
inšpektor Jacques Clouseau sa spojí so 
skupinou medzinárodných detektívov 
a expertov a spoločne sa vydávajú na 
misiu, na ktorej musia nájsť ukradnuté 
šperky a zneškodniť nebezpečného 
zlodeja. USA, 2009, rodinná komédia, 
92 min., MP-12, ST, ITA film.

10. - 13. 4. o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk, 
dňa 13. 4. vst.: 1,7 €/51,21 Sk

KOZÍ PRÍBEH: 
POVESTI STAREJ PRAHY 3D

Hlavnými hrdinami filmu sú dedinský 
mladík Kuba a jeho prostoreká Koza, 
ktorí sa pripletú k stavbe Karlovho mostu, 
vzniku Orloja, príbehu Faustovho domu 
a spať im nedá ani povestný chlpatý 
duch. Česká republika, 2008, 3D animo-
vaná komédia, 80 min., MP, Tatrafilm.

10. - 13. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 13. 4. vst.: 1,7 €/51,21 Sk       

NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
Niekoľko nezadaných dvadsiatnikov až 
tridsiatnikov z Baltimore rieši problémy 
s láskou a snaží sa pochopiť jasné aj 
nie celkom čitateľné ľudské správanie 
v tejto oblasti. USA, 2008, romantická 
komédia, 125 min., MP-12, Continental 
film.

14. - 16. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ZRADCA
Keď jedno z vyšetrovaní privedie pria-
močiareho agenta FBI Roye Claytona na 
stopu nebezpečného medzinárodného 
sprisahania, zdá sa, že všetky stopy vedú 
k bývalému veliteľovi amerických špe-
ciálnych operácií, dôstojníkovi Samiru 
Hornovi. USA, 2008, thriller, 114 min., 
MP-15, ČT, Palace Pictures.

17. - 19. 4. o 17.00 hod., 

vst.: 1,9 €/57,24 Sk
BLESK

Život psa menom Blesk, po boku jeho 
majiteľky Penny, je vyplnený dobrodruž-
stvami, nebezpečenstvom a každo-
dennou záchranou sveta. USA, 2008, 
animovaná rodinná komédia, 96 min., 
MP, slovenský dabing, Saturn.

17. - 20. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 20. 4. vst.: 1,7 €/51,21 Sk

STRÁŽCOVIA
Na začiatku filmu sa nájde mŕtvola Ed-
warda Blaka, ktorý bol medzi superhr-
dinami známy ako Komediant. Násilná 
smrť však nikoho neznepokojuje, svet 
má v roku 1985 úplne iné starosti. Veľká 
Británia/USA/Kanada, 2009, akčné sci-
fi, 163 min., MP-15, ST, Tatrafilm.

21. - 23. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

SEDEM ŽIVOTOV
Film je napínavým príbehom muža s de-
sivým tajomstvom, ktorý sa rozhodne 
odčiniť svoje hriechy tým, že zásad-
ným spôsobom zmení život siedmich 
cudzích osôb. USA, 2008, romantická 
dráma, 123 min., MP-12, ST, ITA film.

24. - 27. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 27. 4. vst.: 1,7 €/51,21 Sk

SNEŽIENKY A MACHRI 

PO 25 ROKOCH
Na horách sa stretnú bývalí spolužiaci, 
aby si zaspomínali a zároveň sa uistili, 
že to s nimi ešte nie je také zlé a ducha 
mladosti si stále nosia v sebe. Česká 
republika/Slovensko, 2008, komédia, 
104 min., MP-12, SPI International.

28. - 30. 4. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

REPO: GENETICKÁ OPERA!
V neďalekej budúcnosti ničí smrtiaca 
epidémia ľudské orgány. Vedci začínajú 
masívnu orgánovú žatvu. Biotechnický 
magnát príde s nápadom splátok. Ak 
však niekto nezaplatí iba jednu jedinú, 
príde REPOMAN a svoj orgán si vezme 
späť. USA, 2008, horor/muzikál, 98 min., 
MP-15, ČT, Continental film.

Pripravujeme na máj:
Kamarátove dievča – komédia, Po pre-
čítaní spáľte – čierna komédia, Vojna 
neviest – romantická komédia, Líbáš 
jako Bůh – komédia, Anglické jahody 
– dráma, Monštrá vs. Votrelci – animo-
vaná komédia, Verejný nepriateľ č. 1 
– akčný krimi thriller, Kuriér 3 – akčný, 
Spirit – akčný thriller, Núdzový východ 
– dráma, Nebo, peklo... zem  – dráma, 
Milionár z chatrče – dráma, Gran To-
rino – dráma 

Bližšie informácie na 
www.dksnv.sk

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si už nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý 
rok 2009 na celom Slovensku, stojí 
3 €/90,- Sk a na každý klubový film 
máte zľavu. Vstup pre neklubistov je 
neobmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
piatok pri dobrom filme v Kine MIER.

3. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

PO SVADBE
Hrdinom filmu Po svadbe je Jacob Peder-
sen, idealistický humanitárny pracovník, 
ktorý kdesi v Indii riadi sirotinec, ktorému 
hrozí z finančných dôvodov zavretie... 
Psychologický, Dánsko, VB, Švédsko, 
české titulky, 120 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

3. - 5. 4. o 17.00, vst.: 1,7 €/51,21 Sk 
POKOJ V DUŠI

Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. 
Dráma, SR, 95 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

4. - 5. 4. o 19.00, vst.: 1,7 €/51,21 Sk 
PODIVUHODNÝ PRÍPAD 
BENJAMÍNA BUTTONA

Film o mužovi, ktorý sa narodil ako 
80-ročný a postupne mladol. USA, 
r. 2008, slovenské titulky, 166 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 ro-
kov.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
11. - 13. 4. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
Dobrodružný príbeh o malom myšia-
kovi túžiacom konať veľké skutky. Ani-
movaná rozprávka, 94 min., vhodné pre 
všetky vekové kategórie.

11. - 13. 4. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

PO PREČÍTANÍ SPÁĽTE
George Clooney a Brad Pitt sa stretávajú 
pod režijným vedením Ethana a Joela 
Coenových v netradičnej čiernej špio-
nážnej komédii. USA/GB/Francúzsko, 
2008, čierna komédia, české titulky, 
96 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB 
17. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

AKO SA VARIA DEJINY
Hlavnými hrdinami filmu sú vojenskí ku-
chári z rôznych kútov Európy. Obyčajní 
muži v zásterách na uniforme, ktorých 
úlohou je kŕmiť armádu. Dokument, Slo-
vensko/Rakúsko/ČR, 88 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
18. - 19. 4. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

CESTA NA MESIAC 3D
3D animovaná rozprávka o troch odváž-
nych muchách, ktoré si splnili svoj sen 
a leteli spolu s človekom na Mesiac. 
USA, 85 min., vhodné pre všetky vekové 
kategórie.

17. 4. o 17.00, 

18. - 19. 4. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

MARLEY A JA
Novomanželia John a Jenny Groganoví si 
obstarajú roztomilého, šesťkilového lab-
radora Marleyho, ktorý sa behom pár týž-
dňov zmení v päťdesiatkilový parný stroj... 
Rodinná komédia, 111 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB
24. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

DENNÍK NYMFOMANKY
Skutočný príbeh ženy, ktorá rozpráva 
o svojom vnútornom prerode prostred-
níctvom sexuálnych vzťahov. Erotická 
dráma, Španielsko, 95 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 18 rokov.

25. - 26. 4. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

STRÁŽCOVIA
Komiks Alana Moorea je považovaný 
za vôbec najlepšieho zástupcu vo svo-
jom žánri. Nakrútiť podľa neho film bola 
preto obrovská výzva. Hodenú rukavicu 
zodvihol nakoniec Zack Snyder... Sci-fi/
akčný, USA, 163 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. - 3. 5. o 17.00, vst.: 1,9 €/57,23 Sk 

BLESK
Život psa menom Blesk, po boku jeho 
majiteľky Penny, je vyplnený dobrodruž-
stvami, nebezpečenstvom a každo-
dennou záchranou sveta. Animovaná 

komédia, 96 min., vhodné pre všetky 
vekové skupiny maloletých. 

1. 5. o 19.00, 2. - 4. 5. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Scenáristka a režisérka Marie Poledňá-
ková rozpráva príbeh, ktorý mohol prežiť 
ktokoľvek z nás. ČR, 115 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB
8. 5. o 19.00

CHE GUEVARA 

ROZPRÁVKA
7. - 10. 5. o 17.00 

MONŠTRÁ vs. VOTRELCI

7. - 10. 5. o 19.00
RÝCHLI A ZBESILÍ 

11. 5. o 19.00
IVETKA A HORA 

Pripravujeme: ANGLICKÉ JAHODY, 
UKRUTNE ŠŤASTNÍ, SNEŽIENKY 
A MACHRI PO 25 ROKOCH, ROZPRÁVKA - 
PEKLO S PRINCEZNOU, KULIČKY 

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

Bližšie informácie na 
www.snv.sk

MKC    KINO MIER

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
PRÍJEMNÉ PREŽITIE 

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 

PRAJE REDAKCIA.

OV 
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

Výpožičná doba: počas školského roka od pon-
delka do piatka od 8.00 do 18.00 hod., v stredu vždy 
zatvorené, v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo:  053/446 47 57 - centrum, Letná 28
                            053/446 26 26 - pobočka Mier 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

Do edície „Drahí zosnulí“ pribudli knihy: 
Al Capone a jeho gang, Leonardo da 
Vinci a jeho supermozog (populárno-
náučné výklady).
Meg Cabotová - Princezná Mia. Ďaľšie 
pokračovanie úspešnej série kníh pre staršie 
dievčatá.
J. Uličiansky - P. Pálik - Rozprávky z pa-
lety. V tejto knižke nájdete veľa pestrofareb-
ných záhad, ktoré pre vás okrem spisovateľov 
pripravili aj 9-ti majstri štetca a dúhových fa-
rieb.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Dávid Hewson - Zasľúbená krajina. Príbeh 
muža, prepusteného z väzenia, ktorý sa stal fi-
gúrkou v smrteľnej hre na mačku a myš.
Stephenie Meyer - Nov. Príťažlivý príbeh 
o trpiacich démonických milencoch, z ktorých 
jeden je upír. Pokračovanie románu Súmrak.
Muriel Barbery - Pichľavá elegancia. Prí-
behy dvoch vekovo odlišných žien iskriace 
vtipom, napätím ale aj hlbokými myšlienkami 
a nezvyčajnými postrehmi z prostredia paríž-
skej smotánky.

PRE DOSPELÝCH 
- NÁUČNÁ LITERATÚRA

Eva-Maria Zurhorst - Maj rád sám seba 
a bude jedno, koho si vezmeš. Populárno-
náučné výklady na tému manželstvo, partner-
ské vzťahy a psychoterapia.
Michal Hrdlička - Krize středního věku: 
úskalí a šance. Populárno-náučná publiká-
cia o psychológii stredného veku a vytváraní 
pozitívneho životného postoja.
Robert Payne - Ivan Hrozný. Životný príbeh 
prvého cára a zároveň jedného z najväčších ty-
ranov v dejinách Ruska.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

BELETRIA PRE DOSPELÝCH

Michael Gruber - OBRATNÍK NOCI. Pátra-
nie po vrahovi vedie ďaleko za hranice tohto 
sveta, do ríše pradávnej mágie, šamanizmu 
a krvavých rituálov...

NÁUČNÁ LITERATÚRA

Jozef Leikert - 55 NAJKRAJŠÍCH MIEST 
A MESTEČIEK SLOVENSKA. Krásna obra-
zová publikácia podáva svedectvo o veľkole-
posti a bohatosti slovenskej histórie.

BELETRIA PRE DETI OD 6 ROKOV

Stephen Cole - SHREK: nepostrádateľný 
sprievodca. Bol raz jeden veľký, zelený zlo-
bor, ktorý stretol prekrásnu princeznú...

3. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
William Shakespeare  

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO 400 ROKOCH 
Ako by asi vyzerala Shakespearova známa komédia dnes? Zmenili sa hodnoty, v našom svete miznú čistinky aj 
lesy a láska je tovar, ktorý sa dá vyčísliť. Hodnoty sa nielen zdanlivo, ale aj reálne posúvajú. Napriek tomu, že 
tvorcovia inscenačnú fikciu posunuli smerom k našej súčasnosti, veria, že Amor nedrieme odkopnutý niekde 
na smetisku, ale roznecuje v nás novú túžbu po láske. Prahneme rovnako ako pred štyristo rokmi po bezvý-
znamnej iracionálnej biochemickej reakcii, ktorá sa podobá stavu, keď človek zje väčšie množstvo čokolády... 
Nevieme bez nej žiť, sme predsa ľudia.

5. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Jan Makarius   

BRÁNA SLNKA 
Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť indián-
skou hudbou, potom práve vám je určená táto rozprávka. 
Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v rozprávkovej inscenácii! Mytológia.
 
17. 4. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 5 € (150,63 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O MUŽOCH PREMIÉRA!!!
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske 
lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je takmer 
vždy sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie je krivé, ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

19. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Miro Kasprzyk 

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 
Rozprávka o víle Kvetke a milých škriatkoch, ktorí zachránia lúku pred zlými bodliakmi.
Inscenácia vhodná pre deti od 2 rokov.

24. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O MUŽOCH II. PREMIÉRA

26. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Pavol Dobšinský - Miro Košický

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

30. 4. (štvrtok) o 16.00 hod., pódium pri Redute  VSTUP VOĽNÝ
Anton Kret

NA MESCICKYM TARHU
Inscenácia uvedená k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, venovaná tradíciám, zvyklostiam mest-
ských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

Už po šiestykrát poskytlo Mesto Spišská Nová Ves Spišskej knižnici finančnú dotáciu na ná-
kup knižného fondu, tohto roku vo výške 500 EUR. Aj keď uvedené finančné prostriedky ani 
zďaleka nepostačujú pokryť potreby a požiadavky čitateľov, doplní sa do knižného fondu, aj 
v tejto zložitej ekonomickej situácii, približne 50 zväzkov nových kníh. Určené budú všetkým 
kategóriám čitateľov – od detí predškolského veku až po seniorov. Ostáva nám len dúfať, že 
ďalšie finančné prostriedky poskytne knižnici Košický samosprávny kraj v Košiciach a Minis-
terstvo kultúry SR v Bratislave.
Za našich čitateľov mestu srdečne ďakujeme.

Mgr. Zuzana Podvojská, poverená zastupovaním riaditeľa
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20. 4. 2009 (pondelok) o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty

KATARÍNA KOŠČOVÁ 

NEBOTRASENIE TOUR 2009
Katka predstaví so svojou kapelou svoj nový album Nebotrasenie, ktorý nesie pečať jej 
typického lyrického prejavu a hudobného cítenia na pomedzí folku, šansónu a jazzu.
Vstupné: 4 € (120,50 Sk)

22. 4. 2009 (streda) o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty

GALAKONCERT 

JAKUB PUSTINA A JEHO HOSTIA
Po úspešnom vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole opäť privítame mladého čes-
kého barytonistu Jakuba Pustinu a jeho hostí Vladimíra Majora a Michaelu Kukurovú. 
Program: L. Janáček, G. Rossini, O. Nedbal, F. Schubert a G. Bizet.
Vstupné: 4 € (120,50 Sk)

26. 4. 2009 (nedeľa) o 16.00 hod., Kino Mier
Folklórny súbor ŽELEZIAR

ČO BOLO, BOLO, TERAZ SME TAKÍ
Celovečerný program folklórneho súboru z Košíc. Program zostavený z tancov z Abova, Zemplína, 
Šariša, Spiša, ľudové divadlo, hry mládencov, dievčat a vojakov.
Vstupné: 4 € (120,50 Sk)

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

Divadlo Kontra (Dosky 2007 
- Objav sezóny 2006/2007, 

Prekvapenie Novej Drámy 2007) 
uvádza v slovenskej premiére komédiu 

Marie Jones

KAMENE 
VO VRECKÁCH

(STONES IN HIS POCKETS)
Réžia:  Klaudyna Rozhin 

Hrajú:  Peter Čižmár a Miki Macala
Najúspešnejší komerčný hit 90-tych rokov 

preslávený na celom svete, v apríli 
v špeciálnej ponuke!

Ak si vopred zarezervuješ telefonicky vstu-
penku, získaš zľavu a uvidíš komédiu, ktorá ťa 

pobaví a zároveň dojme k slzám!
Dvaja herci, trinásť postáv! Jediná produkcia 

tohto žiarivého titulu na Slovensku! 
Hit z Broadway a West Endu!

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, kon-
flikt kultúr medzi arogantným štábom, 
hercami a  domácimi komparzistami je 

neodvratný a neodvratne zábavný...
„Vtipné, zábavné a neodolateľné!“ The Sunday Times

„Rozkoš, od začiatku do konca!“ The Express

25. a 26. apríl 2009 o 20.00 hod. 
Galéria umelcov Spiša 
Vstupné: 4 EUR (120,50 Sk)

Rezervácie 0907 908 986

NOVÁ PREMIÉRA DIVADLA KONTRA!

Enda Walsh

BEDBOUND
Čo sme, keď nie sme slová?

Nezvyčajný príbeh. Nezvyčajný autor. 
Nezvyčajný priestor. Nie pre trpiacich na 

klaustrofóbiu! Zločin a trest  na írsky 
spôsob! Jedna posteľ. Štyri steny. 

Otec a dcéra. Choré telo a chorá myseľ.
A potoky slov, ktoré sú pre nich jedinou  

zbraňou a jedinou záchranou.
Príď do podzemia Reduty, aby si uvidel 

hypnotickú štúdiu úpadku človeka 
skazeného chorou ambíciou, biedou, 

nenávisťou a zlom.

Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrajú: Katarína Vakrčková 

a Peter Čižmár
17. a 18. apríl 2009 o 19.00 hod. 

Klub Hviezdoslav Reduta 
Vstupné: 4 EUR/120,50 Sk
Rezervácie: 0907 908 986 
Obmedzený počet miest!

Vstupné: 2 € (60,25 Sk) • Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie č. 4 - REDUTA, t. č.: 053/429 92 50, 442 56 52 

a hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

Osoby a obsadenie:
matka:  Anna Kačírová a. h.

1. dcéra: Mária Marchynová a. h.

2. dcéra: Romana Puhallová a. h.

3. dcéra:  Ulrika Schwabik a. h.

      Klaudia Budzová (alt)

padlý anjel: Peter Kőnig

víla: Martina Ogurčáková

1. mládenec: Vladimír Kunst a. h.

2. mládenec: Miloš Dzurilla a. h.

3. mládenec: Peter Škabla a. h.

hlas otca: Rudolf Baluch

Réžia: 
 Iveta Liptáková
Scénografia a výprava: 
 Jaroslav Čech
Kostýmová výtvarníčka:
 Ľudmila Valenčíková a. h.
Hudba: 
 Michal Paľko a. h.
Majster svetla: 
 Jozef Nalevanko a. h.
Majster zvuku: 
 Jozef Lipták

77. sezóna 126. premiéra
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves

uvádza hru Štefana Šimka

KO P E R DA N I
(ODVRHNUTÉ DETI)

 18. 4. 2009 o 19.00 hod. v Spišskom divadle
Premiéra divadelnej hry úspešného spišského autora 
v podaní členov ochotníckeho divadelného súboru HVIEZDOSLAV.
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E ATLETIKA: 21. - 22. 2. sa konali v Bratislave Majs-

trovstvá SR v atletike mužov a žien. TJ Tatran SNV 
reprezentovala dvojica atlétov. Tomáš Benko v behu 
na 60 m sa prebojoval až do finále, kde s časom 
7,04 s skončil na 5. mieste (iba 2 stotiny sekun-
dy od medail. umiestnenia) a v behu na 200 m na 
7. mieste výkonom 23,49 s. Slavomíra Kľučárová 
v behu na 60 m s časom 8,09 s obsadila 5. miesto, 
v behu na 200 m v B-finále 4. miesto s časom 
28,72 s, na dvojnásobnej trati vo finále pekné 
3. miesto za 28,72 s, v behu na 800 m na 6. mieste 
v čase 2:26,17 min. a v skoku do diaľky výkonom 
444 cm 16. miesto. 
DŽUDO: 21. 2. sa Džudo klub SNV predstavil na 
Veľkej cene Košíc. V 3 kategóriách dosiahli doras-
tenci všetky medailové umiestnenia: zlato do 44 kg 
vybojovala Zuzana Konárska, striebro do 57 kg Katka 
Halasová, bronz do 48 kg opäť Z. Konárska. 7. 3. na 
Majstrovstvách východoslovenského regiónu v Po-
prade dorastenec Viliam Holotňák v kat. do 55 kg 
skončil strieborný a Denis Tripšanský do 60 kg bron-
zový. Dorastenky Z. Konárska a K. Halasová vo svo-
jich kategóriách získali striebro, to Halasová získala 
aj medzi juniorkami. Medzi mužmi do 73 kg Matúš 
Marcin skončil na 2. mieste, v kat. do 81 kg Marek 
Horváth skončil druhý a Mikuláš Krajňák zvíťazil. 
SHORT TRACK: Najlepší juniori zo seriálu prete-
kov Danubia a StarClass sa stretli vo finále Európ-
skeho pohára v Amsterdame. Z pretekárov ŠK STEZ 
SNV sa doň prebojovali Tatiana Bodová v kategórii 
A, Boris Frankovič kat. B, v kat. D Alica Porubská 
a Petra Suľovská. Bodová a Frankovič potvrdili vedú-
cu pozíciu medzi juniormi v Európe. Bodová zvíťazila 
na 500 a 1 000 m, čo jej zabezpečilo celkové víťaz-
stvo v tejto súťaži so ziskom 73 bodov. Frankovič 
na 1 500 m skončil 2., na 500 m 10., na 1 000 m 
vo finále na 4. mieste, pričom 29 bodov mu za-
bezpečilo v celkovom hodnotení 4. miesto. V ka-
tegórii najmladších junioriek obsadila A. Porubská 
11. a P. Suľovská 9. miesto. 
BASKETBAL: V 28. kole extraligy basketbalistov 
v skupine o 1. až 6. miesto zaznamenal BK 04 AC 
LB SNV cenné víťazstvo nad majstrom SR v Pezinku 
s výsledkom 80 : 74. Spišiaci hrali veľmi dobre a na-
koniec zaslúžene vyhrali. Takýto úspech sa veru ne-
dosahuje každý deň. Zápas 29. kola (14. 3.) skončil 
s výsledkom: B. Bystrica - SNV 65 : 70. Výsledok 
30. kola (18. 3.) SNV - Prievidza 68 : 60. SNV je 
v tabuľke priebežne na 4. mieste.
VOLEJBAL: Ženy extraliga, skupina o 5. až 
10. miesto: (9. kolo) Žiar n/H - SNV 3 : 2, (10. kolo) 
SNV - Pezinok 1 : 3. Play-off štvrťfinále: stav série 
Senica - SNV 3 : 0. Play-off o 5. - 8. miesto: (14. 3.) 
UKF Nitra - SNV 3 : 1, (21. 3.) SNV - UKF Nitra 0 : 3. 
Volejbalistky splnili svoj cieľ - zotrvanie v extralige. 
Ako nováčik si počínali veľmi dobre a úspešne re-
prezentovali naše mesto. Podrobnejšie sa budeme 
venovať volejbalu po skončení súťaže.
HOKEJ: MUŽI: 1. liga - výsledky: (21. 2.) SNV - Bar-
dejov 10 : 3, (22. 2.) SNV - Bardejov 6 : 1, (25. 2.) 
Bardejov - SNV 1 : 2 pp. Semifinále play-off: (3. 3.) 
SNV - Prešov 4 : 0, (4. 3.) SNV - Prešov 3 : 1, (7. 3.) 
Prešov - SNV 3 : 2 pp, (8. 3.) Prešov - SNV 3 : 5, 
na zápasy 1 : 3. Vo finále play-off (hralo sa 13., 14., 
17. a 18. 3.) Spišiaci zdolali Piešťany 3 : 1 na zápasy 
a stali sa víťazmi 1. ligy 2008/2009. V baráži o ext-
raligu, ktorá začína 23. 3. (po uzávierke Ička) budú 
hrať na 4 víťazné zápasy s Kežmarkom. Do baráže 
sa dostali aj Piešťany a Poprad. Želáme si po 7 ro-
koch opäť extraligu.
FUTBAL: Po jesennej časti viedol tabuľku II. ligy 
skup. Východ Žiar n/H. Ten však počas zimnej 
prestávky zo súťaže odstúpil, a tak tabuľka pred štar-
tom jarnej odvety mala pozmenenú zostavu - Spišia-
ci boli zrazu štvrtí, len s trojbodovou stratou na prvý 
Dolný Kubín. V sobotu 14. 3. sa začala jarná odvet-
ná časť II. ligy 15. kolom. Futbalisti FK SNV hrali na 
domácom trávniku proti D. Kubínu a prehrali 0 : 2.

Akú súťaž momentálne dorastenci hrajú?
„Dorastenci a dorastenky KO SNV hrajú v ročníku 
2008/2009 najvyššiu kolkársku súťaž. Do súťaže sú pri-
hlásené 2 družstvá, pričom „A družstvo“ je zostavené 
z dorastencov a „B družstvo“ z dorasteniek. Po dlhodobej 
časti (20 kôl) dorastenci obsadili vo východnej skupine 
2. miesto, a tým sa prebojovali do finálových turnajov o Maj-
stra SR medzi 6 najlepších mužstiev zo Slovenska. V prvom 
finálovom turnaji obsadili 1. miesto, pričom tento výsledok 
im dáva veľké nádeje aj pre nasledujúce 3 turnaje. Diev-
čatá v dlhodobej časti obsadili 9. miesto (z 10 mužstiev), 
keď ako nováčik súťaže zaznamenali 4 výhry.“
Kto hral za dorastencov?
„Za „A-čko“ hrali v lige: Michal Dubiňák, Adrián Novotný, 

Dávid Klubert, Peter Šimko a Martin Kvasnička, pričom 
postupne sa títo chlapci zapracovávajú aj do mužského 
„A“ družstva, ktoré bojuje o postup do extraligy. Za „B-čko“ 
hrali v lige Júlia Pramuková, Diana Schriffelová, Lenka 

Tranová a Dana Klubertová.“
Ako by ste zhodnotili tréningové podmienky?
„Tie sú v našom klube obmedzené vzhľadom na vek dráh 
a automatov (viac ako 40 rokov staré), na ktorých do-
rastenci trénujú. V posledných rokoch vyrástlo, resp. sa 
zmodernizoval na Slovensku veľký počet kolkární, a tak 
kolkáreň v SNV patrí medzi tie najstaršie na Slovensku. 
Často musia naši dorastenci aj vycestovať na tréning, resp. 
prípravný zápas, na vonkajšie moderné kolkárne, aby sme 
vedeli držať krok s najlepšími družstvami na Slovensku. 
Aj napriek týmto podmienkam sú Dana Klubertová a Dá-
vid Klubert členmi reprezentačných družstiev SR s veľkou 
šancou reprezentovať krajinu a taktiež náš klub na Maj-
strovstvách sveta dorastencov, ktoré sa uskutočnia v máji 
2009 v Nemecku.“
Práca s mládežou je vždy špecifická. Akí sú naši kolkári 
a kolkárky?
„Čo sa týka napr. dochádzania na tréning, ako aj prístupu 
k zápasom, aj my sa v klube stretávame s ťažkosťami 
v niektorých oblastiach, nakoľko práca s mládežou vo veku 
13 - 17 rokov má naozaj svoje špecifiká a vyžaduje si veľkú 

dávku trpezlivosti. Aj napriek tomu, že práca s mládežou je 
veľmi ťažká, môžeme povedať, že tí, ktorých kolky bavia, 
pristupujú ku svojim povinnostiam zodpovedne.“
Kto trénuje dorast?
„Trénerom dorastencov SNV som už 2. rok ja (pozn. re-
dakcie: Rastislav Bajtoš). Trénerom dorasteniek SNV je 
vynikajúca hráčka, reprezentantka Slovenska a reprezen-
tačná trénerka dorasteniek Gabriela Kuchárová, ktorá je 
zárukou kvality dorasteneckých tréningov a pozitívnym prí-
kladom pre všetkých mladých.“
Čo je podľa Vás nutné pre budúcnosť z pohľadu do-
rastu?
„Najväčším hendikepom v porovnaní s inými dorastenec-
kými klubmi na Slovensku je materiálne vybavenie tunaj-
šej kolkárne, ktorá je už morálne a technicky zastaraná. 
Jediným smerom, ako zlepšiť podmienky na tréning pre 
mládež, je modernizácia kolkárne, resp. výstavba nových 
kolkárskych dráh, pričom náklady sú oproti iným športom 
(hokej, futbal a pod.) relatívne malé. Inou možnosťou je 
využívať tréningové podmienky súčasnej kolkárne v SNV 
a dopĺňať to tréningami na moderných kolkárňach, čo 
vzhľadom na vzdialenosť (najbližšia moderná kolkáreň 
sa nachádza pri Prešove) je časovo aj finančne veľmi ná-
ročné. Výstavbou, resp. rekonštrukciou kolkárne, by do-
rastenci mali rovnako kvalitné podmienky na tréning, ako 
má približne 15 dorasteneckých mužstiev na Slovensku, 
čo by malo za následok aj zvýšenie šancí úspechu na me-
dzinárodnom fóre.“

Bohatá kolkárska história
Kolkársky oddiel plánuje aj v nasledujúcich rokoch venovať 
veľkú pozornosť výchove ďalších dorastencov a dorasteniek 
aj vzhľadom na bohatú a úspešnú históriu kolkov na Spiši, 
potvrdenú aj tohto sezónnymi výsledkami dorastencov a do-
rasteniek. 
I napriek skromným podmienkam, ktoré má mládež, sa darí 
už mnoho rokov vychovávať hráčov, ktorý následne dosahujú 
vysokú úroveň v iných kluboch. Za tie roky vyšli z mládežníc-
kej základne KO takí hráči ako Gabriela Kuchárová (v sú-
časnosti hrajúca v Podbrezovej, reprezentantka SR, ktorá 
obsadila na Majstrovstvách sveta v r. 2008 3. miesto) či Jozef 
Pešta (hrajúci v Podbrezovej, ktorý je v svetovom rebríčku 
kolkárov na 12. mieste). Ďalšími súčasnými reprezentantmi 
pôvodom z tunajšej mládež. základne sú: Katarína Valigu-
rová (reprezentantka SR hrajúca v Rakúsku, ktorá obsadila 
na Svetovom pohári začiatkom r. 2009 3. miesto) a Katarína 
Micanová (reprezentantka SR hrajúca v Podbrezovej).
Pozývame všetkých záujemcov, ktorí by si chceli vyskú-
šať tento šport, na tréningy, ktoré sú každý utorok a štvr-
tok medzi 14.30 a 17.30 hod. v Kolkárni pri ZOO. Stačí 
si doniesť tenisky.

Za informácie a rozhovor ďakuje V. Ivančík

foto: R. Bajtoš

Ako sa vodí nášmu kolkárskemu dorastu z Kolkárskeho oddielu (KO) TJ Tatran Spiš. N. Ves, sme 
sa rozprávali s trénerom Ing. Rastislavom Bajtošom.

NADVIAŽE MLÁDEŽ NA SLÁVU 
NOVOVESKÉHO KOLKÁRSKEHO ŠPORTU?

Konto Orange aj v roku 2009 myslí na aktívnych 
ľudí, ktorí chcú zlepšiť životné podmienky svo-
jich blízkych, a prichádza s troma grantovými 
výzvami:
• Vzdelávanie - „Podpora vzdelávania“,
• Sociálna integrácia - „Prekročme spolu 

bariéry“,
• Podpora regiónov - „Šanca pre váš región“.
Každý, kto má záujem reagovať na niektorú z ak-

tuálnych grantových výziev a prispieť k lepším ži-
votným podmienkam ľudí okolo seba, môže poslať 
svoj projekt na adresu: Centrum pre filantropiu, Ko-
zia ulica 11, Bratislava. Práve tu alebo aj na stránke 
www.kontoorange.sk je možné získať aj bližšie 
informácie a pomoc pri vypracúvaní projektu.
Viac o výzvach sa dozviete na www.spisskanova-
ves.eu - modrá sekcia SNV - Projekty - Výzvy na 
predkladanie projektov.

KONTO ORANGE ŠTARTUJE ROK 2009 
TROMI GRANTOVÝMI PROGRAMAMI
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok – piatok 14.00 – 20.00
Sobota – nedeľa   9.00 – 20.00 
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30

Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Sobota   9.00 - 20.30

Nedeľa   9.00 - 20.30

Zmena prevádzkových hodín na krytej plavárni počas veľkonočných sviatkov

Štvrtok   9. 4.   9.00 - 20.30

Piatok 10. 4.   9.00 - 20.30

Sobota 11. 4.   9.00 - 20.30

Nedeľa 12. 4.   9.00 - 20.30

Pondelok 13. 4. 15.00 - 20.30

Utorok 14. 4.   9.00 - 20.30

UPOZORNENIE: 
18. 4. 2009 (sobota) od 8.00 do 11.00 hod. sa uskutočnia Seniorské majstrov-
stvá mesta v plávaní. Zaregistrovaný účastníci majú vstup na krytú plaváreň 
zdarma. Pre účastníkov budú vyčlenené 4 plavecké dráhy.
25. 4. 2009 (sobota) sa uskutočnia Majstrovstvá východoslovenskej oblasti 
v plávaní klubov, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Krytá plaváreň pre verejnosť 
bude otvorená od 17.00 do 20.30 hod.

SAUNA T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba SAUNY
Sauna s ochladzovacím 

bazénom
Sauna bez ochladzovacieho 

bazéna
Pondelok sanitárny deň  sanitárny deň

Utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Sobota   7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa   7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

KOLKÁREŇ 
Sobota   4. 4. 10.00 Tatran - ŠKK Trstená, 1. liga muži východ

Sobota   4. 4. 14.00 MKK Svit - PKŠ Košice „B“, 1. liga muži východ

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

Termíny basketbal extraliga muži 2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26. a 30. 4. 2009

Termíny doma a von sa upresnia po poslednom zápase základnej časti 26. 3. 2009

Piatok 3. 4. 13.00 - 19.00 Volejbal, školskí pracovníci

Sobota 4. 4. ŠKBD - Cassovia Košice, basketbal juniorky

Sobota 4. 4. Basketbalový turnaj MŽ

Sobota 4. 4. VK - ......., extraliga ženy volejbal

Nedeľa 5. 4. ŠKBD - Michalovce, basketbal juniorky

Utorok 7. 4. 19.00 - 7.00
12-hodinový basketbalový maratón, 

Memoriál Vladimíra Jasenčáka

Sobota 11. 4. 8.00 - 17.00 Tesko - volejbalový turnaj

Sobota 18. 4. LB „B“ - VODS Košice, basketbal kadeti

Sobota 18. 4. LB - Pezinok, basketbal 1. liga muži

Nedeľa 19. 4. LB - Inter, basketbal 1. liga muži

Nedeľa 19. 4. VK - B. Bystrica, volejbal juniorky

Sobota 25. 4. LB - Košice, basketbal kadeti

Sobota 25. 4. LB - Žilina, basketbal juniori

Nedeľa 26. 4. LB - Košice, basketbal kadeti

Nedeľa 26. 4. LB - Inter Bratislava, basketbal juniori

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 
Cenník prenájmu platný od 1. 7. 2008:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 132,77 €/4 000,- Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 165,97 €/5 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 66,39 €/2 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej 
jednotke s osvetlením 82,98 €/2 500,- Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 33,19 €/1 000,- Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

Sobota 4.  4. 10.00 SNV - Trebišov, ST/M/Ž 1. liga
Nedeľa 5.  4. 10.00 SNV - Michalovce, ST/M/Ž 2. liga
Piatok 10. 4. 10.00 SNV - Vranov, ST/M/D
Piatok 10. 4. 15.00 SNV - Sp. Vlachy, žiaci „C“
Sobota 11. 4. 15.30 SNV - St. Ľubovňa, 2. liga
Sobota 18.  4. 10.00 SNV - L. Košice, ST/M/Ź 1. liga
Nedeľa 19. 4. 10.00 SNV - Kapušany, ST/MŽ 2. liga

Pondelok 20. 4. 14.00 SNV - Sp. Podhradie, prípravky 4/5
Sobota 25. 4. 10.00 SNV - Trebišov, ST/M/D
Sobota 25. 4. 16.00 SNV - L. Mikuláš, 2. liga
Nedeľa 26. 4. 14.00 SNV - Harichovce, žiaci „C“

Pondelok 27. 4. 15.00 SNV - Levoča, prípravky 4/5

Konverzný kurz 

1 € /30,1260 Sk

Organizátorom národného šampionátu bol Slovenský 
zväz karate (SZK) a usporiadateľom domáci Karate klub 
Iglow Spišská Nová Ves. Jednotlivci súťažili v súbornom 
cvičení kata (na snímke) i v športovom zápase kumite, 
a to v nasledujúcich váhových kategóriách: ženy do 50, 
55, 61, 68 a nad 68 kg, muži do 60, 67, 75, 84 a nad 
84 kg (podľa pravidiel Svetovej federácie karate WKF). 
M-SR boli previerkou pred blížiacimi sa Majstrovstvami 
Európy v chorvátskom Záhrebe (8. - 10. máj 2009). 
Najviac sa darilo karatistom z Centra mládeže karate 
(CMK) Banská Bystrica, ktorí si odniesli tri prvenstvá. 
V kumite žien to boli Lucia Povalačová v kategórii do 
68 kg a Ivana Dučová v kategórii nad 68 kg. V kumite 

mužov do 84 kg sa zo zlata tešil Andrej Harničár, ktorý 
je rodákom zo Spišskej Novej Vsi, no momentálne 
súťaží za spomínaný banskobystrický klub.
Dve zlaté kovy si odniesli členovia Kachi Nitra (Monika 
Višňovská v kumite do 50 kg, Matej Urík v kata) a Far-
mexu Nitra (Viktor Viskup v kumite do 67 kg, Filip Pre-
šinský v kumite nad 84 kg). Na ostatných 1. miestach sa 
umiestnili: v kata Kristína Grmanová (ŠKK Tupolevova 
BA); v kumite: muži: do 60 kg Peter Macko (Tekdan 
Bratislava), do 75 kg Peter Šimko (Union Košice); ženy 
do 55 kg Viktória Semaníková (Katsudo Sabinov), do 
61 kg Eva Tulejová-Medveďová (Rapid Bratislava).
Blahoželáme a držíme palce, aby na ďalších roční-

koch nielen tejto vrcholovej súťaže reprezentovali naše 
mesto v karate už aj členovia nášho KK Iglow.

LucK, foto: www.karate.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES HOSTILA 
NAJLEPŠÍCH SLOVENSKÝCH KARATISTOV
Po siedmich rokoch sa na pôde nášho mesta opäť konali Majstrovstvá SR seniorov v karate. 
Tohto vrcholného domáceho podujatia sa v športovej hale OA na Markušovskej ceste zúčast-
nilo 89 pretekárov z 33 klubov.
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Dcérka moja, anjelik môj, môj veľký bôľ...
Skoro si Ťa Boh vzal, dušičku Tvoju krásnu v nebi potreboval. Čas nikdy 
nezmierni bolesť nad stratou dieťaťa.
Dňa 25. 1. 2009 si nás navždy, dcérka Aďka BABEJOVÁ - MERČÁKOVÁ, 
opustila vo veku 27 rokov.
Ľúbime Ťa a stále budeš v našich srdciach.
mamča, bračekovia, deti, manžel, otec a svokrovci 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom 
pánovi Jánovi KOŇAKOVI, ktorý nás opustil dňa 10. 2. 2009 vo veku 
nedožitých 79 rokov.
Spomíname s láskou a úctou.
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás byť, 
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach bu-
dete stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našich milova-
ných rodičov, mamku Annu JERGOVÚ, ktorá nás na-
vždy opustila 3. 3. 2004 a otca Karola JERGU, ktorý 
nás opustil 4. 4. 2001.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 

spomienku.
S láskou a úctou na Vás spomínajú deti s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. More 
lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je tam, kde znel 
Tvoj hlas, však spomienka na Teba zostane v nás.
22. 4. 2009 uplynie 10 rokov od úmrtia Petra PAVLANSKÉHO.
S láskou spomínajú manželka, deti, rodičia, súrodenci.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie MUDr. D. Alcnauerovej a zdravot-
ným sestričkám Bc. M. Černickej a dipl. sestre M. Krakovej za príkladnú 
odbornú a ľudskú starostlivosť o našu mamičku, starú a prastarú mamu 
Máriu PAGERKOVÚ, ako aj Pohrebným službám R. Findura za profe-
sionálny prístup.
rodina Rosova a Hanákova 

Aj keď je čas akokoľvek dlhý, nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Dňa 2. 4. 2009 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel 
a otec Milan ŠIŠKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Milan a dcéra Adriana s ro-
dinami.

Odišiel dobrý človek...
Dňa 19. 3. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil Andrej 
CELEC.
S láskou spomínajú manželka s rodinou, príbuzní a rod. Šiškova.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali 
tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali...
Dňa 18. 4. 2009 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj drahý man-
žel, náš milovaný ocko, dedko, svokor a švagor Alfréd TAKÁČ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali mu tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. O to ťažšie 
je naučiť sa bez nich žiť. 
Dňa 13. 4. 2009 uplynú 4 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn Daniel NOVOTNÝ. Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši 
bolesť tých, ktorí ho milovali. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat, starí rodičia, priateľka.
Zároveň si 9. 4. 2009 pripomíname 14. výročie úmrtia našej mamky 
a babky Márie NOVOTNEJ.
S láskou a úctou syn a dcéra s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a plamienkom sviečky 
na Teba spomíname.
Dňa 24. 4. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a starý otec Ondrej KRIGOVSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka, dcéra a synovia s rodinami

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI
96 rokov
Ján Ujházi
95 rokov
Anna Hlopková
91 rokov
Štefan Janica
90 rokov
Mária Augustinová
85 rokov
Anna Dzurická
Jozef Petrek
Žofia Hricová
Mária Černická
Mária Števčíková
Mária Bigošová
František Farbarik
Ferdinand Majerech
Irena Čurillová

80 rokov
Margita Grigerová
Gabriella Tyukosová
Helena Ragulová
Anna Lindtnerová
Alžbeta Majerčáková
Helena Liptáková
PaedDr. Oľga Humajová
Jozef Kufčák
Otto Neupauer
Magdaléna Bystrianská
Justína Mireková
Augustin Bojňanský
Júlia Horká
75 rokov
Justína Rusnáková
Mária Hricková
Emília Lacušová
Jolana Mišeková

Emil Stanko
Jolana Hozzová
Antonia Pacanovská
Viera Harmanová
Margita Barabášová
Helena Kandriková
Veronika Ujházyová
Karol Císar
Gabriela Papcúnová
Vilma Pavlanská
Katarína Šefčíková
Emília Gurinová
JUDr. Liboslav Leksa
Elena Komorová
Anna Borodáčová
Mária Drozdyová
70 rokov
Mária Hanáková
František Midlik

Veronika Bačkaiová
Rudolf Horváth
Margita Kurucová
Mária Hricová
Alžbeta Marchynová
Anna Kupčíková
Štefan Montsko
Ladislav Schuster
Mária Ruschová
Agnesa Dzurillová
Magdaléna Kováčová
Ing. Jozef Šverha
Gabriela Grigľáková
Karol Ondrečko
Justína Baluchová
Ján Slaninka
Júlia Cabalová
Gabriela Findurová
Ján Frankovič
Alžbeta Dudňaková

Aurélia Dunajová 1918
Anna Fickerová 1919
Mária Probierová 1919
Michal Blšťák 1921
Ida Saparová 1923
Elena Labancová 1924
Amália Königová 1925

Mária Šoltésová 1926
Mária Kiššáková 1927
JUDr. Rudolf Török 1930
Ján Koňak 1930
Kristína Jantošovitšová 1934
Katarína Barteľová 1939
Jozef Petráš 1939

Ján Kedžuch 1940
Ján Juščák 1941
Magdaléna Kačírová 1943
Emil Zvolenský 1946
Alojz Bednarik 1952
Lýdia Garčalová 1953
Ján Lorko 1953

Michal Bátory 1953
František Proks 1955
Ján Aksteiner 1957
Ing. Miroslav Finta 1957

VO FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Jakub Bartkovjak

Michaela Böttcherová

Lea Centková

Rebeka Mária Freudová

Matúš Giňa

Jana Giňová

Ema Gurová

Samuel Havaš

Samuel Henzély

Kristián Horváth

Lilian Jannová

Dárius Kello

Gréta Kočíková

Patrik Kotlár

Matej Král

Šimon Mihalik

Jakub Čečko

Nová rubrika - OZNÁMTE TO ĎALEJ 
Máte za sebou alebo ešte len chystáte svoj svadobný deň, uskutočnili ste tento slávnostný akt v zahraničí...?
Chcete o svojom dni „D“ dať vedieť i ostatným vašim priateľom, známym, spolužiakom, susedom... aj v Ičku? Nová rubrika je tu pre vás! 
Oznámenia je potrebné doručiť (s fotografiou - 16,60 EUR; bez fotografie 14,94 EUR) do redakcie Ička (Radnica, I. poschodie vpravo).

SVADOBNÉ 
OZNÁMENIA
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Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Deň Tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišiel bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa rozlúčili dňa 14. 2. 2009 
na poslednej ceste s naším milovaným ockom, bratom, svokrom a ded-
kom Jánom AKSTEINEROM, ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 
52 rokov.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéry Vlaďka, Martina, Mirka s rodi-
nou a ostatná smútiaca rodina.

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 25. 2. 2009 roz-
lúčiť s mojím bratom Tiborom LONGAUEROM - Ďurim, ktorý nás náhle 
opustil vo veku 36 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou sestra Beata s rodinou.

Zavrela si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 2. 3. 2009 s našou milovanou mamkou, bab-
kou a prababkou Máriou ŠOLTÉSOVOU, ktorá nás navždy opustila vo 
veku 82 rokov.
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary i Pohrebným služ-
bám R. Findura.
synovia a dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a zná-
mym, ktorí sa rozlúčili dňa 3. 3. 2009 na poslednej ceste s milovaným 
bratom, švagrom, ujom a príbuzným Ivanom KAČÍROM, ktorý nás náhle 
opustil vo veku 60 rokov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďaku-
jeme Rím.-kat. farskému úradu v Spišskej Novej Vsi za dôstojnú rozlúčku, 
Pohrebným službám S. Badzíková a tiež kolektívu dychovky Železničiar. 
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým 
kolegom zo SAD Spišská Nová Ves, ktorí sa dňa 6. 3. 2009 prišli rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom, dedkom Jozefom MAJCHROVIČOM.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Katarína, syn Jozef, dcéry Katarína a Eva s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegyniam a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 9. 3. 2009 rozlúčiť s našou drahou mamkou, 
svokrou, babinkou, prababinkou a sestrou Valériou FRANKOVOU. 
Zároveň ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Vyslovujeme poďakovanie MUDr. E. Zimovej a MUDr. M. Dvorákovej za 
citlivý prístup v posledných chvíľach jej života. Za dlhoročnú mimoriadnu 
trpezlivosť a starostlivosť patrí poďakovanie MUDr. M. Kapalkovi. Poďako-
vanie patrí aj p. kaplánovi M. Pasztorovi za dôstojnú rozlúčku a Pohrebným 
službám R. Findura.
dcéra Valéria s rodinou

Dňa 27. 3. 2009 uplynulo 5 rokov od smrti nášho syna, brata, strýka 
Vladimíra HARČÁRA. Musel si navždy odísť, i keď túžil si žiť, lebo si mal 
rád život, mal si rád smiech, veril si v dobro. Nič zlé si nikomu neurobil, 
ale Tebe bol vzatý mladý život. Musel si bez rozlúčky opustiť tých, ktorých 
si mal rád. Človek, ktorý je zodpovedný za tento čin, ktorý nám spôsobil 
takú veľkú bolesť, za svoj čin nepyká a dobre vie, ako si to zariadil a dokáže 
s takým svedomím žiť.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou spomínajú rodičia, bratia, synovci a ostatná rodina.

I keď už nie ste medzi nami, v našich srdciach 
ostávate stále s nami.
Dňa 2. 4. 2009 uplynie 10 rokov od úmrtia mojej 
drahej mamky Anny JENDRÁLOVEJ, rod. Jahodo-
vej, a 10. 5. 2009 uplynie 40 rokov, čo nás opustil 
môj milovaný brat Vincent JENDRÁL.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.

S úctou a láskou spomínajú dcéra Marta s deťmi.

Úsmev na perách, dobrota v srdci, láska v duši...
Dňa 23. 4. 2009 uplynie rok, keď nás navždy opustil môj manžel, starost-
livý otec a dedko Jozef ŠEFČÍK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Eva, dcéry Eva, Zuzana s rodinou, 
synovia Jozef, Branko i celá rodina.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní, o to ťažšie 
je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 4. 4. 2009 uplynie jeden smutný rok, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat Milan TÖKÖLY.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S bolesťou v srdci a láskou spomínajú manželka Ruženka, syn Milan 
s rodinou, vnučky s rodinami, súrodenci Mária, Emil, Edita, Božena 
s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne spomí-
name. Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi 
nami.
Dňa 7. 4. 2009 si pripomíname smutné 1. výročie od úmrtia Juraja 
JACKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka Anna, syn Juraj s manželkou Martou, vnučka Sarah Anna

Nezabudli sme a nikdy na Teba nezabudneme, len sa snažíme žiť s tým, 
že už nie si s nami.
Dňa 8. 4. 2009 uplynú dva, pre nás ťažké, roky, čo nás opustila moja 
manželka, mamička, babka, prababka a príbuzná Mária HRUŠOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Ján, deti Mária, Ľuboš, Jozef, Stanislav a Janka s rodinami

Hviezdy Ti už prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať. Ale tí, čo Ťa 
mali radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 14. 4. 2009 uplynú 4 roky od náhlej smrti môjho manžela Stanislava 
REŽNICKÉHO.
S láskou na Teba spomínajú a nezabúdajú manželka, dcéra Radka, syn 
Matej, rodičia, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. 
Nestihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov 
nezodpovedný človek.
Dňa 14. 4. 2009 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 12 rokov 
od smrti nášho milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri do-
pravnej nehode. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami 
tichú spomienku.
S láskou rodičia a súrodenci.

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky spomíname. Aj keď nie ste me-
dzi nami, v našich srdciach zostávate s nami.
Dňa 18. 4. 2009 uplynie 20 rokov, keď nás na-
vždy opustila naša drahá mamka, babka a prababka 
Mária KATRENIČOVÁ a 6. 10. 2009 uplynie 8 rokov, 
keď nás opustil náš drahý otec, dedko a pradedko 
Juraj KATRENIČ.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa rozlúčili dňa 23. 2. 2009 
na poslednej ceste s našou mamou Máriou KIŠÁKOVOU.
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Úprimne 
ďakujeme kolektívu interného oddelenia a ODCH NsP v Sp. Novej Vsi za 
poskytnutú starostlivosť.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie p. farárovi J. Štefankovi 
a Pohrebným službám R. Findura.
manžel Mikuláš, synovia Ján, Igor, dcéry Anastázia, Valika, Galina 
a Mária s rodinami

Zavreli ste oči, srdce prestalo biť, ale v našich 
srdciach, mamka, ocko, budete stále žiť.
Dňa 22. 4. 2009 uplynie 23 rokov, čo sa navždy za-
vreli oči nášmu ockovi, starému ockovi a príbuznému 
Štefanovi BOROŠOVI. Dňa 31. 3. 2009 uplynul 
rok, kedy nás opustila aj naša milovaná mamka, stará 
mamka, prababka, teta, švagriná, príbuzná a známa 
Anna BOROŠOVÁ, rod. Koňaková.

S bolesťou v srdci a úctou na nich spomínajú synovia Štefan, Vlado a dcéry 
Rozália, Mária a Katarína s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 30. 4. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel Milanko PRIBYLINEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka Mária s rodinou

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Pochybnosti. 
Úžas.
1. 4. - 6. 4. 2009

Spišská Nová Ves, Trangousov dom 
(bývala SPŠ banícka), 17.45 hod.

Evanjelický cirkevný zbor vás srdečne pozýva na 
osem prenosov podujatia ProChrist - celoeuróp-
skej evanjelizácie, vysielanej z Nemecka pod ve-
dením ev. farára Ulricha Parzanyho.
Na podujatiach ProChrist nejde o nový nábožen-
ský štýl, špeciálnu cirkev či nové myšlienky. 
Ide o biblického Boha, ktorý prichádza ku kaž-
dému, kto mu otvorí dvere.

Viac informácií o tomto podujatí nájdete 
na www.prochrist.sk a www.ecavsnv.sk

MO MATICE SLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
SPIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

si vás dovoľujú pozvať na stretnutie v rámci cyklu prednášok k 800. výročiu 1. písomnej zmienky o Spiši s 

RNDr. P. CHROMÝM | OSOBNOSTI PRÍRODOVEDY SPIŠA

15. 4. 2009 o 16.00 hod. v Múzeu Spiša
Letná 50, Spišská Nová Ves.

800

P O Z V Á N K A
5. ROČNÍK SENIORSKYCH 
MAJSTROVSTIEV MESTA 

V PLÁVANÍ
DÁTUM: 18. apríl 2009 (sobota)

MIESTO: Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi

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

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

KATEGÓRIE: 
muži a ženy podľa veku
A  - od 30 do 39 rokov  (ročník nar. 1970 - 1979)
B - od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1960 - 1969)
C - od 50 do 59 rokov (ročník nar. 1950 - 1959)
D - od 60 rokov (ročník nar. 1949 a skôr)

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

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

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

12-HODINOVÝ NOČNÝ 
BASKETBALOVÝ MARATÓN

MEMORIÁL 
VLADIMÍRA JASENČÁKA

Miesto konania: Športová hala
Termín: zo 7. 4. na 8. 4. 2008

Čas: od 19.00 do 7.00 hod.

Organizátor: SPŠ, Markušovská 
cesta 2, Spišská Nová Ves

Účastníci: žiaci stredných škôl 
nášho mesta

Program: 
•  otvorenie za prítomnosti zástupcu 

mesta a basketbalového klubu,

•  úvodné vhodenie lopty za účasti 
basketbalistu extraligy,

•  vzájomné zápasy,

•  polnočná súťaž v hádzaní 
trojkových a trestných hodov,

•  pokračovanie vzájomných zápasov,

•  záverečné vyhodnotenie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves, oddelenie 
Podpory zdravia, oznamuje ženám, že od 1. 4. 2009 znova začínajú KURZY CVIČENÍ 
so zameraním NA PREVENCIU OSTEOPORÓZY. 
Cvičenia budú prebiehať v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
na prvom poschodí v telocvični pri Poradni zdravia, denne okrem piatku, v čase 
od 14.00 do 15.00 hod. 

Oddelenie Podpory zdravia, RÚVZ Spišská Nová Ves

Slovenský zväz astronómov - miestna organizácia Spišská Nová Ves v rámci Roka astronómie
vás srdečne pozýva na večerné 

astronomické pozorovanie Mesiaca a planéty Saturn
dňa 2. 4. - 3. 4. 2009 v čase od 20.00 do 21.30 hod. 

Pozorovanie sa uskutoční pred veľkou poštou v Sp. Novej Vsi. 
V prípade nepriaznivého počasia sa termín pozorovania prekladá.

MO SZAA Spišská Nová Ves
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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

CAPOEIRA
Brazílske bojové umenie spojené s hud-
bou, tancom a akrobatickými prvkami.
Začiatok kurzu: 5. 4. 2009, dĺžka kurzu 
- 10 týždňov.
Prihlásiť sa môžete do 31. 3. 2009 
v CVČ Adam alebo na rkecka@cen-
trum.sk, tel.: 0908 970 191.
Pozor! Počet účastníkov je limito-
vaný!

TURISTICKO-REKREAČNÝ 
LETNÝ TÁBOR
Slovenský raj - Košariská v termíne 
26. 7. - 31. 7. 2009
Cena: 77 EUR (ubytovanie, strava 
5 x denne, doprava, poistenie, pedag. 
dozor, program)

Vhodný pre deti vo veku 7 - 13 rokov.
Prihlášky v CVČ Adam 
do 30. 6. 2009.

MOJE LEPORELO 2009
Súťaž pre deťmi vyrobené leporelá v ka-
tegóriách: 
1. - 2. ročník, 3. - 4. ročník, 5. - 6. roč-
ník, 7. - 9. ročník ZŠ.
K leporelu je potrebné uviesť: 
názov školy, názov práce, meno autora, 
autorov a meno pedagóga.
Vyrobené práce doručiť do CVČ 
Adam, Levočská ul. do 9. 4. 2009.
Informácie: K. Bigošová

SLÁVIK SLOVENSKA 2009
Obvodové kolo pre ZŠ z okolia mesta
28. 4. 2009 od 9.00 hod. 

v CVČ Adam.
Obvodové kolo pre ZŠ 
mesta Sp. Nová Ves
29. 4. 2009 od 9.00 hod. 
v CVČ Adam.

4. PLES CVČ ADAM 
Dňa 24. 2. 2009 sa uskutočnil 4. PLES 
CVČ ADAM a MKC v Spišskej Novej 
Vsi v koncertnej sieni Reduty, na kto-
rom sa zúčastnilo 196 detí, študentov 
a rodičov mesta a okolia rôznych veko-
vých kategórií, kde najmladší účastník 
mal iba 2 roky. Pozvanie prijali aj hos-
tia plesu - primátor mesta, vedúca OŠ 
MsÚ a členovia Rady školy pri CVČ 
ADAM. 
Tento ples sa stal už tradíciou ukonče-
nia fašiangov počas jarných prázdnin. 

Plesovú atmosféru vystriedali rytmy 
spevu, tanca, karnevalu a súťaží, ktoré 
do programu plesu pripravili pracov-
níci CVČ ADAM. Nechýbala ani bohatá 
TOMBOLA, kde každá piata vstupenka 
získala cenu, vďaka sponzorom, kto-
rým  vyslovujeme POĎAKOVANIE a te-
šíme sa na ďalšiu spoluprácu. Touto 
cestou prijmite pozvanie na 5. ročník 
PLESU CVČ ADAM v roku 2010. 

Klaudia Bigošová, 
Bc. Katarína Štrauchová 

vychovávateľky CVČ ADAM 

ORIGINÁLNA

MASÁŽ
THAJSKÁ
0915 953 267
Apartmánový dom CARYN, Smižany

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
ponúka 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
vás pozývajú na výstavu

žiakom 9. ročníka základných škôl od budúceho školského roku 
možnosť študovať nový študijný odbor

LOGISTIKA.
ĎALŠIE INFORMÁCIE: na www.strojsnv.sk, tel. č. 053/446 62 49 

 alebo priamo na riaditeľstve školy.

FOTOGRAFICI 2009
fotografií a grafických prác študentov školy

v Galérii umelcov Spiša, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. 4. - 31. 5. 2009.
Vernisáž sa uskutoční 29. 4. 2009 o 16.00 hod.

Kontakt: skola@strojsnv.sk | Tešíme sa na vašu návštevu.
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Centrum vašej obce rozkvitne 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok

Vďaka Regionálnemu operačnému programu môžete na skrášlenie centra vašej obce alebo mesta čerpať prostriedky z fondov EÚ. 

Aj vaše centrum môže byť miestom, kde je radosť žiť.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory – samostatne 

dopytovo orientované projekty. V rámci nej môžete pre vašu obec alebo mesto žiadať investície z fondov Európskej únie na úpravu verejných 

priestranstiev a prvkov verejnej zelene, na výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, zastávok, verejných 

hygienických zariadení, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok alebo na úpravu a reguláciu povodí.

Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01, dátum zverejnenia výzvy: 16. marca 2009, priebežná výzva 

Podrobné informácie na www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti

ROP Regeneracia Inzercia 186x252.indd   1 17.3.2009   11:43:31
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Záhradníctvo ARBO SPIŠ, s. r. o., z dôvodu rozširovania 
prevádzky prijme do novozriadených priestorov 

pracovníkov na tieto pracovné pozície:

• vedúci realizačnej skupiny: pre samostatné a odborné riade-
nie realizácií záhrad a údržby verejnej zelene,  

• vedúci obchodného úseku: pre samostatné a odborné riade-
nie záhradného centra a obchodného úseku,

• pracovníkov do záhradného centra: predaj rastlinného mate-
riálu, substrátov a doplnkového sortimentu, odborné poradenstvo,

• pracovníkov pre  záhradnícke práce a údržbu verejnej ze-
lene: práce pri budovaní záhrad (zemné práce, výsadba rastlín, 
montáž závlah, budovanie jazierok a skaliek) a údržbe verejnej ze-
lene (krovinorezy, motorová píla, strojník UNC, vodič).

Žiadosti s priloženým životopisom zasielajte na adresu:
ARBO SPIŠ, s. r. o., Hutnícka 14/17, 052 01 Spišská Nová Ves

arbospis@arbospis.sk, www.arbospis.sk 
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 Oznamujem ctenej verejnosti, že Lýdia 
Cuniková - Sosková vykonáva vysoko kva-
lifikovaný STAVEBNÝ DOZOR na všetkých 
druhoch súkromných stavieb (garáže, 
záhr. stavby, rekr. chaty a chalupy, rod. 
domy), ale aj pre podnikateľskú verejnosť 
na všetkých druhoch pozemných stavieb 
(priemyselné a prevádzkové stavby ako 
reštauračné a stravovacie zariadenia, ale 
aj historické a novorealizované sakrálne 
stavby). 
T.: 0907 171 018, 053/449 41 77

 Predám dom v centrálnej mestskej zóne - 
blízko obchody, služby, zastávka MHD, železn. 
a autob. stanica. Dom je vhodný na bývanie aj 
podnikanie. Cena dohodou. 
T.: 0905 795 258

 POZOR - ponúkame PRESTAVBU BYTO-
VÉHO JADRA za výhodné ceny. Vybúra-
nie jadra s odvozom, nové rozvody vodo, 
elektro, vykurovanie, upratanie po stav. 
prácach, obklady podľa výberu zákazníka, 
dodávame komplet materiál. Bonus: umý-
vadlo s batériou zdarma!!! Celá prestavba 
8 dní. Záruka na prácu. 
T.: 0905 282 678

 Predám záhradku (vo vlastníctve) v záhrad-
kárskej oblasti za požiarnou zbrojnicou. Vý-
mera 358 m2. Bez chatky, len s búdkou na 
náradie. Súčasťou záhradky sú ovocné stromy 
a kríky. Cena: 2 500 €. Volať po 18.00 hod. 
T.: 0908 592 259, 0910 444 151

 MODRÉ Z NEBA PRE TEBA! Výhodná 
ponuka seniorom - opatrovateľská služba 
u Vás doma. T.: 0918 994 802
www.modrezneba.wbl.sk

 CHATA S POZEMKOM V SLOVENSKOM 
RAJI. Predáme menšiu chatu s pozem-
kom na Košiarnom briežku. Cena 15 900 € 
(479 tis. Sk). 
T.: 0911 646 489, 0905 646 489

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

 Učím anglický jazyk žiakov ZŠ. 
T.: 0904 382 156

 Srdečne vás vítame v predajni HOBBY 
KREATÍV. U nás nájdete servítky, polysty-
rénové a papierové vajíčka, aranžérsky ma-
teriál, drevené výrobky, umelecké potreby, 

korálky a pod. Sortiment sme rozšírili o mo-
delárske potreby, dekoračné papiere a de-
kor. nálepky do bytu. T.: 0918 994 867, 
e-mail: hobbykreativ@zoznam.sk

 Predám „novú“ biolampu + colorterapiu + 
stojan + akupunktúrku, novú gaučovú súpravu 
rohovú + stolík „sklo“ a masážny prístroj na ce-
lulitídu. T.: 0905 369 583

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁ-
HRADKÁR. Ponúkame fólie rôznych šírok, 
netkanú textíliu, semená, cibuľku sad-
začku, hnojivá, postreky na jarnú sezónu. 
Prestavujeme vložky a visiace zámky 
na kľúč, vyrábame autokľúče aj s imobi-
lizérmi, kovania, kľučky atď. Predajne: 
Zimná 59 (poniže OD Spišan), Letná 46 
(bývalá Sazka - Športka). 
T.: 0907 259 489

 Predám 3-izbový byt v OV na sídl. Západ 1 
v Sp. Novej Vsi (7. poschodie, výmera 75 m2). 
Byt je po kompletnej materiálovej prestavbe 
(okná, podlahy, omietky, radiátory, elektro-
inštalácia, vodov. rozvody, jadro, sanita, ku-
chynská linka na mieru...) a tiež má prevedenú 
dispozičnú úpravu priestorov. Nutné vidieť! 
Cena dohodou. T.: 0911 636 399

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ AKCIA 
stále pokračuje!!! Modeláž gélom s kalciom 
na prírodné a poškodené nechty - 18,59 € / 
porcelánové nechty prémium - nová tech-
nológia, dlhá životnosť a lepšia priľnavosť 
- 18,59 € / gélové nechty 15,27 € / živicové 
nechty 14,61 € / zdobenie (rôzne druhy 
a techniky) nízke ceny / klas. manikúra + 
parafín ZDARMA / príležitostné nechty - 
7,63 € (vrátane franc. manikúry) 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV. 

 Predám izoláciu ISOVER 60 mm, rolka 
10 ks á 24 €, izoláciu ROCKWOOL 160 mm, 
15 bal. á 10 €. T.: 0903 607 179

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO-
DERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalitné stavebné 
práce - *prestavby bytových jadier, kera-
mické obklady a dlažba, *plávajúce pod-
lahy, *omietky, *maliarske práce, *voda 
a elektroinštalácia, *autodoprava, *vyklá-
pač. Naše služby, vaše ceny, navyše jarné 
zľavy! T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 Krompachy: predám 2-izbový byt v centre 
mesta na ulici Hlavná 12. Cena dohodou. 
Volať v čase od 17.00 do 21.00 hod. 
T.: 053/44 336 19, 0915 918 419 

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ - ponúka všetko 
pre zdravie vašich nôh. 
Klasická mokrá pedikúra, korekcia zara-
stajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, 
odstraňovanie otlakov a kurích ôk, lakova-
nie aj francúzske, zdobenie, modeláž špe-
ciálnym gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia 
výživa pre pokožku a nechty. AKCIA!!! - pri 
aplikácii parafínu na nohy 30 % zľava na 
klasickú pedikúru. 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, Štefáni-
kovo nám. 4, SNV.

 Prenajmem, príp. predám veľký dom v Le-
voči, vhodný pre firmu, predajňu, kancelárie. 
T.: 0903 607 179

 HĹBKOVÉ ČISTENIE KOBERCOV, SE-
DAČIEK. Aj u vás doma alebo vo firme!!! 
Ponúkame za rozumné ceny čistenie: ko-
bercov, sedacích súprav, autočalúnení, 
matracov. Kvalitnou čistiacou technoló-
giou odstránime silné znečistenie, nežia-
dúci zápach, oživíme farby. 
T.: 0918 751 386

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 OUTLET SUZI FASHION - oznamujeme 
váženým zákazníkom, že predajňa je pres-
ťahovaná do pasáže Parkhotela Centrum 
(vedľa Istrobanky). 

 Ponúkam na predaj tehlový, 2-izbový, 
neprerobený byt v OV, v centre mesta, 
I. poschodie, balkón, ihneď voľný. 
Cena 40 000 €. T.: 0903 206 312 

 Oznamujeme zákazníkom, že predajňa 
MAD zo Zimnej ul. 43 je presťahovaná na 
Starosaskú ul. 13 - TEXTIL EVA (vedľa re-
dakcie Sp. Hlasy) - smer sídl. Mier. APRÍL 
- 20 % SPODNÉ PRÁDLO. Ponúkame ši-
roký sortiment pančúch, ponožiek, šálov, 
šatiek. Príďte sa pozrieť.

 Predám pekný dom pod Spišským hra-
dom v dobrom stave, s veľkou záhradou za 
49 000 €. T.: 0903 607 179

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVY, AUTOSE-
DAČKY, KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca 
technológia - jediná v okrese SNV, vhodná 
najmä na silne znečistené koberce vo fir-
mách. Odvoz a dovoz kobercov zdarma, do 
24 hodín + NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE 
NÁBYTKU. Zabezpečíme ľudí aj dopravu. 
T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 Predám chlapčenský oblek na 10 rokov. 
T.: 053/446 83 93

 PEDIKÚRA na Letnej ul. 31, Sp. Nová 
Ves ponúka: parafín nôh, lakovanie ne-
chtov (mokrá pedikúra 5,50 €). V prí-
pade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 
0904 242 161.

 Predám detský kočiar zn. TAKO po jednom 
dieťati (vínovo-krémový) vo veľmi dobrom stave. 
Taktiež detský bicykel (ružový), skoro nový, po-
užívaný 2 mesiace. Cena dohodou. 
T.: 0905 759 665

 PONÚKAME PRESTAVBU BYTOVÉHO 
JADRA alebo rekonštrukciu celého bytu 
alebo domu, rezanie otvorov do panelu, 
všetky vodárske práce, výmena WC, 
batérií a radiátorov. Za rozumné ceny! 
T.: 0903 277 634, 053/444 02 52

 Predám chladničku vo veľmi dobrom stave. 
Cena 30 €. T.: 0907 540 529

 VÝHODNE PRENAJMEM OBCHODNÉ 
PRIESTORY na prízemí s vchodom priamo 
z ulice, 56 m2, po kompletnej rekonštrukcii, 
obchodná Ulica odborárov v SNV. 
T.: 0905 646 489, 0911 646 489

 Predám 2-izbový byt v OV v centre mesta. 
Cena dohodou. T.: 053/441 09 15

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER-
VIS čistí koberce, sedačky, okná, sa-
nitu, šetrí vám čas, peniaze, zdravie, 
poskytuje kvalitu. Podlahy naleštíme, 
proti pošmyknutiu upravíme a dlažobné 
špáry rozjasníme. T.: 0903 100 508, 
444 01 19, 0903 661 891

 Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na sídl. 
Tarča alebo vymením za 1-izbový. Cena doho-
dou. T.: 0907 940 051

 Österreichische Hauskrankenpflege Verein 
sucht die Diplomierte Krankenschwestern und 
Pflegepersonal aus der Slowakei. Praxis und 
gute Deutschkenntnise erforderlich. 
T.: 0043650/482 18 56 ab 18 Uhr.

 Predaj 13 bytov - NOVOSTAVBA - CEN-
TRUM (Gorkého ulica). Ponúkame vám 
jedinečnú možnosť určiť si dispozičné rie-
šenie bytu podľa vašich predstáv. Uvád-
zacie ceny 24 000 Sk/m2. Najnižšie ceny 
v regióne. 
Pre viac informácií: 0904 937 995. 

 Prenajmem 1-izb. byt na sídl. Mier. Zn.: sol-
ventnosť a serióznosť. T.: 0915 962 823

 Vezmem do podnájmu 2-izbový byt v SNV na 
dlhšie obdobie. T.: 0908 579 677

 Predám nové letné pneumatiky PIRELLI P 
6 000, rozmer 185/60/R14H. 
T.: 0905 909 839

Využite ponuku letnej dovolenky v Bulharsku!
Vyberte si  z obľúbených letovísk :

• Slnečné pobrežie • Sozopol • Primorsko •
• Kiten • Nesebar • Zlaté Piesky •

•Letecky z Bratislavy, Košíc a Popradu
•Autobusom z Košíc, Prešova,
   Popradu a ďalších miest
•Využite zľavu do konca apríla
   pri 2 dospelých osobách:

– 1. dieťa do 12 rokov na prístelke
   platí len servisné poplatky
– 2. dieťa na prístelke platí

      detskú cenu a servisné poplatky

Pri zakúpení dovolenky dostanete darček CA KAMI

Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 23 72, fax: 053/429 71 08
0905 88 60 84, cakami@cakami.sk
www.cakami.sk, www.kongres-kami.sk

detskú cenu a servisné poplatky

NOVINKA
Odlety z Popradu do Bratislavy už od 33 EUR (vrátane poplatkov)

Predaj a rezervácia leteniek priamo u nás.
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INZERCIA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
Sp. Nová Ves, Duklianska 38

tel./fax: 053 44 21 321 
mob.: 0902 780 300
e-mail: plex@plex.sk

www.plex.sk

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA
23. 3. - 15. 5. 2009

Info: 0904 304 184, www.solitera.sk

NOVÉ BYTY V CENTRE
- UVÁDZACIE CENY



NECHAJTE SA STRHNÚŤ
CENOVÝM ZVÝHODNENÍM AKČNÝCH MODELOV

O to, čo máme radi, sa staráme s láskou. Nechajte si preto svoju 
Škodu skontrolovať u autorizovaného servisného partnera Škoda 
a presvedčte sa, či je vaše vozidlo po náročnej zimnej prevádzke v 
dokonalej kondícii. Využite výhodnú ponuku jedného z troch balíkov 
služieb. Pripravili sme pre vás aj množstvo ďalších atraktívnych služieb 
a cenovo zvýhodnenú ponuku Škoda originálnych dielcov a Škoda 
originálneho príslušenstva. Tešíme sa na vás a na vašich miláčikov! 
Preto Vám ponúkame Škoda originálne príslušenstvo.

Pri financovaní 50 / 50 teraz zaplatíte iba polovicu z ceny vozidla, celý rok neplatíte a druhú polovicu zaplatíte 
nasledujúci rok. Šrotovné sa uplatňuje podľa výnosu MH SR č. 1/2005 a platí do vyčerpania zdrojov štátnej dotácie.

Škoda Fabia od 7 999 € /240 977,87 Sk

Škoda bonus - 500 € /15 063,00 Sk

Šrotovné - 1 500 € /45 189,00 Sk

Škoda Fabia od 5 999 € /180 725,87 Sk

Pri financovaní cez úver ŠkodaKredit 50/50

              už od 2 999 € /90 347,87 Sk

Škoda Fabia Classic Spring 9 622 € /289 872,37 Sk

Spring bonus - 653 € /19 672,28 Sk

Škoda bonus - 500 € /15 063,00 Sk

Šrotovné - 1 500 € /45 189,00 Sk

Škoda Fabia od 6 969 € /209 948,09 Sk

S výbavou v hodnote 2 029 €/ 61 125,65 Sk navyše:

• ABS • 4 x airbag • posilňovač riadenia • klimatizácia

• elektrické ovládanie okien vpredu • centrálne zamykanie

Škoda Octavia od 13 941 € /419 986,56 Sk

Spring bonus - 362 € /10 905,61 Sk

Škoda bonus - 500 € /15 063,00 Sk

Šrotovné - 1 500 € /45 189,00 Sk

Škoda Octavia                           od      11 579 €
v jarnej ponuke Spring  /348 828,95 Sk

Pri financovaní cez úver ŠkodaKredit 50/50

               už od 5 789 € /174 399,41 Sk

S výbavou v hodnote 1 426 €/ 42 959,68 Sk navyše:

• ESP, ABS • 6 x airbag • klimatizácia • elektrické

ovládanie okien vpredu • DAY LIGHT system • el. nast.

a vyhrievané vonk. spätné zrkadlá • delené zadné sedadlo

RÁTAJTE S NAMI

3,33 €/100,32 Sk

• Jarná základná kontrola

6,66 €/200,64 Sk

• Kontrola bŕzd na skúšobnom zariadení

• Jarná základná kontrola

9,99 €/300,96 Sk

• Kontrola účinnosti klimatizácie
• Kontrola bŕzd na skúšobnom zariadení

• Jarná základná kontrola
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Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 25 253

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

Z LÁSKY
K VÁŠMU AUTU

JARNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA
ŠKODA OD 23. 3. DO 18. 4. 2009

KONTROLA ORIGINALITY

www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality už aj v našom meste.
PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 4413 237
 0903 616 182

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


