
REKORDNE DLHÁ BAGETA

Rady športovcov, ktorí budú v budúcej sezóne 
reprezentovať Spišskú Novú Ves v extralige, roz-
šírili aj kolkári Tatrana SNV, keď vyhrali baráž, 
ktorá sa hrala v Trenčíne a Bratislave.

1. baráž o postup do extraligy:
Hrala sa 25. 4. 2009 v Trenčíne. Štartovali 4 druž-
stvá. Spišiakom sa darilo veľmi dobre, získali 4 body 
a 1. miesto. Výsledky: 1. Tatran SNV - 3 331 kolov 
(4 body), 2. TKK Trenčín - 3 301 kolov (3 b.), 3. In-
ter Bratislava „B“ - 3 260 kolov (2 b.), 4. KK Zentiva 
Hlohovec - 3 192 kolov (1 b.)
2. baráž o postup do extraligy: 
Hrala sa 2. 5. 2009 v Bratislave. Výsledky: 1. Inter 
Bratislava „B“ - 3 490 kolov (4 b.), 2. Tatran SNV - 
3 475 kolov (3 b.), 3. KK Zentiva Hlohovec - 3 443 
kolov (2 b.), 4. TKK Trenčín - 3 377 kolov (1 b.)
Rozhodujúce konečné poradie baráže o postup 
do extraligy mužov pre roč. 2009/2010:
1. Tatran Spišská Nová Ves (7 bodov), 2. Inter Brati-
slava „B“ (6 bodov), 3. TKK Trenčín (4 body), 4. KK 
Zentiva Hlohovec (3 body)
O postup do extraligy sa zaslúžili títo kolkári Tat-
rana SNV: Rastislav Bajtoš, Mikuláš Klubert, Vladi-
mír Pešta, Dávid Klubert, Igor Tokarčík, Juraj Bezák, 
Marián Kvasnička, Alexej Novotný, Jozef Karchut-
ňák, Peter Šimko, Michal Dubiňák.
Je to vynikajúci úspech a skvelá reprezentácia 
nášho mesta. Blahoželáme!

V. Ivančík

Otvorili sme letnú turistickú sezónu. Pokus o vytvorenie slovenského rekordu „Najdlhšia 
bageta“ sa vydaril.

Úlohou účastníkov pokusu dňa 30. apríla 2009 bolo 
pripraviť podľa zaužívanej receptúry čo najdlhšiu ob-
loženú bagetu. Ide o charakteristický druh tenkého 
dlhého bieleho pečiva, ktoré je vo vnútri plnené rôz-
nymi prílohami. 
Organizátorom bolo Mesto Spišská Nová Ves. Na 
realizácii pokusu sa sponzorsky podieľali PEKÁ-
REŇ PACIGA a BAGETÉRIA SUNFOOD zo Spiš-
skej Novej Vsi.
Vopred stanovené podmienky pokusu o sloven-
ský rekord boli úspešne splnené, pokus sa na pr-
výkrát podarilo zrealizovať a rekord bol po odmeraní 
uznaný, následne fotograficky zdokumentovaný 
a bude zapísaný v Slovenskej knihe rekordov. Spiš-
skonovoveská bageta sa medzi slovenských 
„rekordmanov“ zapísala dĺžkou 2,46 metra, 
čo predstavuje 10-násobok oproti bežne predáva-
nej bagete. Na jej prípravu pekári použili 5 kg cesta. 
Na plnenie sa spotrebovalo 2,5 kg ochutenej majo-
nézy, 1 kg šalátových uhoriek, 1,5 kg paradajok, 1 kg 
salámy, 2 kg strúhaného syra a 3 kg nastrúhanej čín-

skej kapusty. Tím bagetérie (na snímke) ju plnil asi 
20 minút.
Obe maxi bagety (rekordmanská s pripravenou ná-
hradnou) boli po naplnení a prerezaní na menšie 
kúsky rozdané medzi povzbudzujúcich divákov.
Primátorovi mesta PhDr. Jánovi Volnému, PhD. bol 
komisárom slovenských rekordov Ing. Igorom Svíto-
kom odovzdaný v poradí už tretí certifikát - Najdlh-
šia bageta. Prvý bol nášmu mestu udelený v októbri 
2008 po úspešnej realizácii Najdlhšej papierovej 
reťaze - 1 590 metrov a druhý získalo mesto za naj-
vyššiu kostolnú vežu na Slovensku - 87 metrov. 
Dňa 19. júna 2009 sa v rámci podujatia „Mesto plné 
detí“ uskutoční pokus o vytvorenie ďalšieho slo-
venského rekordu pod názvom „Najdlhší kres-
lený vláčik“, na ktorom sa budú podieľať deti z našich 
materských a základných škôl.
Ako sa tvorila najdlhšia bageta, si môžete pozrieť na 
www.spisskanovaves.eu - Fotogaléria - Akcie 
a podujatia.

M. Baluchová/LucK

AJ KOLKÁRI BUDÚ 
HRAŤ EXTRALIGU
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Mikuláš Klubert, najlepší hráč 
2. barážového turnaja a držiteľ nového 
spišského rekordu výkonom 643 kolov.

Foto: Ing. Lucia Kormošová
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SPRAVODAJSTVO

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri vý-
stavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvate-
ľov mesta, udeľuje raz ročne „Cenu mesta Spišská Nová Ves“. Laureátmi na ňu za 
r. 2008 na základe uznesenia MsZ č. 479 zo dňa 19. 2. 2009 sa stali:
• Mgr. Valentín Peták - za prínos v oblasti školstva a kultúry (dlhé roky pôsobil na 

SPŠ geologicko-baníckej a SPŠ strojníckej a pričinil sa o ich rozvoj, dodnes pôsobí 
v DS Hviezdoslav a pri Dome Matice slovenskej),

• Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. - za dlhoročnú činnosť zameranú na rozvoj mesta 
a regiónu, ktorú permanentne ľudsky a nezištne vykonával a vykonáva vo funkciách 
ako štátny tajomník, minister, poslanec NR SR, či vysokoškolský pedagóg, a to pri 
príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Spomínaní laureáti obdržali po prvýkrát aj ocenenie v podobe hodnotného umeleckého 
diela - bronzovú plastiku s názvom „Cena mesta“ od akademického sochára Imricha 
Svitanu. K cene im primátor PhDr. Ján Volný, PhD. odovzdal i pamätnú listinu opatrenú 
odtlačkom mestskej pečate a finančnú odmenu. 
Okrem toho, primátor mesta udelil i niekoľko ocenení s názvom „Cena primátora 
mesta Spišská Nová Ves“. Cena sa udeľuje obyvateľom mesta, príp. kolektívom, 
právnickým a fyzickým subjektom z územia nášho mesta za ich prínos a dosiahnutie 
významných výsledkov v oblasti kultúrneho, spoločenského, vedeckého a verejného 
života. Ocenenými tentokrát boli:
• PaedDr. Jaroslav Štefanko - (dekan a farár Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Preme-

nenia Pána v SNV) za rozvoj duchovného života v meste, pri príležitosti 20. výročia 
kňazskej vysviacky,

• Kamil Drab - (ikonopisec, sakrálny umelec) za vytvorenie impozantnej mozaikovej 
výzdoby v našom gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána,

• Mgr. Jaroslav Matys - (zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v SNV) 
za rozvoj duchovného života v meste a za charitatívnu pomoc obyvateľom mesta, pri 
príležitosti 20. výročia ordinácie za kňaza,

• Karol Dzurik - za založenie, zveľaďovanie a dlhoročné vedenie Zoologickej záhrady 
v SNV, pri príležitosti 20. výročia založenia Zooparku (dnešnej ZOO) a životného ju-
bilea 70 rokov,

• hudobná skupina Smola a Hrušky - za doterajší prínos v oblasti populárnej hudby 
a úspešnú reprezentáciu nášho mesta.

Blahoželáme! LucK, foto: autorka

LAUREÁTI SI PREVZALI NAJVYŠŠIE 
MESTSKÉ OCENENIA
Posledný aprílový deň sa niesol v slávnostnom duchu. V obradnej sieni Radnice mesta Spišská Nová Ves boli slávnostne odovzdané dve ocenenia 
„Cena mesta“ za rok 2008 a päť ocenení „Cena primátora mesta“. 

Ocenení: vpredu zľava: J. Štefanko, K. Drab, K. Dzurik, V. Peták, J. Matys, V. Tkáč; 
vzadu členovia kapely Smola a Hrušky - zľava: Lukáš Pavelka, Matúš Miženko, 
Jozef Kramár, Eva Kacejová, Štefan Ondáš, Dáša Kramárová, Vojtech Král

Sedemdesiatpäťročné Američanky p. Elona Stanchak 
a p. Celine Bernier, ktoré väčšinu svojho života pôsobili 
v Karáčí v Pakistane ako misijné zdravotné sestry, zavítali 
v máji počas svojej návštevy Slovenska aj do nášho mesta. 
Čakalo ich tu jedno milé prekvapenie, a to stretnutie s pri-
mátorom mesta a jeho zástupcom. Tí im pri tejto príležitosti 
darovali na pamiatku publikácie s fotografiami zachytáva-
júcimi Spiš a poďakovali za návštevu mesta. Následne ich 
previedli po budove Radnice a umožnili im aj prehliadku 
našej Reduty a Spišského divadla. 
Domov cez Spiš
Rodičia p. Elony Stanchak pochádzali zo Spiša (otec zo 

Spiš. Podhradia a matka z Jablonova), pred 100 rokmi 
emigrovali do USA, do Middlefield v Ohiu. Elona sa po vy-
študovaní zdravotníckej školy rozhodla pre misijnú činnosť 
a pred 50 rokmi odišla do Pakistanu. Spolu s ňou sa na 
túto misiu v ten istý deň vybrala aj Celine Bernier, rodáčka 
z Woonsocket na Rhode Island. Pani Elona sa po prvý 
raz vybrala na Slovensko v r. 1991 navštíviť svoju rodinu 
na Spiši a odvtedy sa sem vracala na 3 - 4 dni pravidelne 
každé 4 roky. Po 50 rokoch aktívnej misijnej činnosti v te-
réne obe zdravotné sestry tento rok odišli do dôchodku. 
Pred návratom do USA sa p. Elona opäť zastavila aj na 
Spiši, ktorý jej prirástol k srdcu. LucK, foto: autorka

Z PAKISTANU NA SPIŠ

28. apríla sa Spišská Nová Ves stala štartovacím 
miestom celoslovenskej štafety s názvom „Pocta 
Štefánikovi“, ktorou sa Ministerstvo obrany SR, Ge-
nerálny štáb Ozbrojených síl SR a ostatní partneri roz-
hodli symbolicky prepojiť celé Slovensko pri príležitosti 
spomínaného výročia. Viceprimátor Miroslav Semeš 
uviazal poslom štafety pred Pamätníkom M. R. Šte-
fánika na Štefánikovom námestí prvú stuhu na štafe-
tový kolík (na snímke). Následne s ním poslovia v rámci 
jednotlivých regionálnych štafetových etáp zavítali do 
ďalších 36 miest a obcí po celom Slovensku, kde sa 
nachádzajú sochy, pamätníky a busty gen. M. R. Štefá-
nika. Tu sprievodným programom pripomínali občanom 
a študentom jeho výnimočnú úlohu pri vzniku spoloč-
ného štátu Čechov a Slovákov, jeho vplyv na formovanie 

československých légií a zároveň jeho odkaz súčasnej 
generácii. Nakoniec si túto významnú osobnosť v de-
jinách nášho národa pripomenuli 3. mája na celoná-
rodnej pietnej spomienke aj najvyšší ústavní činitelia pri 
Mohyle na Bradle.
V samotný deň výročia Štefánikovho úmrtia, t. j. 4. mája, 
sa u nás konalo podujatie „Deň Milana Rastislava 
Štefánika“. Galéria umelcov Spiša za spolupráce MO 
Slovenského zväzu astronómov v SNV pri tejto príleži-
tosti pripravila výstavu fotografií zo života M. R. Štefánika. 
Študenti Gymnázia na Školskej ulici (Iveta Štrauchová, 
Simona Lačná, Patrícia Gallerová) v galérii pripravili sprie-
vodný program. V rámci neho gymnazista Peter Kostel-
ník odprezentoval svoj projekt „Rodina M. R. Štefánika 
a Spiš“, s ktorým zvíťazil na celoslovenskom kole SOČ. 
Účastníkom tohto spomienkového stretnutia sa tiež pri-
hovoril primátor Spišských Vlách Ľubomír Fifik (v Spiš. 
Vlachoch žila Štefánikova sestra Oľga), člen Spoločnosti 
M. R. Štefánika Ján Valjan, spišskonovoveský zborový 

kaplán ECAV Peter Klein a svoje zážitky zo Slovenského 
Nového Mesta, kde končila I. etapa štafety im priblížil 
primátor nášho mesta Ján Volný. Nasledovala minúta ti-
cha, ktorou si všetci prítomní uctili spomienku na zosnulú 
praneter M. R. Štefánika p. Ľubicu Briatkovú, ktorá sa 
vlani osobne zúčastnila tohto spomienkového stretnutia 
v Spišskej Novej Vsi. Účastníci si tiež pozreli fotoreportáž 
z celonárodnej pietnej spomienky na 90. výročie úmrtia 
gen. M. R. Štefánika v Košariskách i na Bradle, ktorej sa 
zúčastnili aj naši matičiari. Popoludnie ukončili kladením 
vencov pri Pamätníku M. R. Štefánika, na cintoríne pri 
hrobe jeho brata Ladislava (v našom meste pôsobil ako 
verejný notár) a pri pamätnej tabuli Štefánikovej matky 
Albertíny (na sklonku svojho života žila v našom meste) 
na Letnej ulici. 
Spiš si takto dôstojne pripomenul významnú osobnosť 
Slovenska, ktorá je spätá aj s naším regiónom.

LucK / J. Prochotská

foto: LucK

PRIPOMENULI SME SI 90. VÝROČIE 
ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA

Začiatkom mája si celé Slovensko pripomenulo okrúhle výročie tragického úmrtia generála Milana 
Rastislava Štefánika. Sériu celoslovenských podujatí na počesť tohto významného astronóma, ces-
tovateľa, generála a politika odštartovalo mesto Spišská Nová Ves.

Elona Stanchak (vľavo) a Celine Bernier 
pred spišskonovoveskou Radnicou.
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
ČO KEBY STE ODRAZU NEMOHLI CHODIŤ? ČO KEBY BOL ČO I LEN JEDEN SCHOD PRE VÁS NEPREKONATEĽNOU PREKÁŽKOU? 
ČO KEBY STE BOLI ODKÁZANÝ NEUSTÁLE NA POMOC SVOJICH PRÍBUZNÝCH A INÝCH ĽUDÍ? TIETO A MNOHÉ ĎALŠIE OTÁZKY 
DENNO-DENNE MUSÍ REÁLNE RIEŠIŤ SKUPINA ĽUDÍ, KTORÁ SA ZMESTÍ ZA TRI PÍSMENÁ - „ŤZP“. DO SVETA TÝCH, KTORÝM ICH 
NOHY NAHRÁDZA INVALIDNÝ VOZÍK, AVŠAK INAK SA V NIČOM NEODLIŠUJÚ OD OSTATNÝCH, VÁS DNES VOVEDIE JEDEN Z NICH.

AJ VÁŽNE VECI TREBA BRAŤ S HUMOROM
DEŇ SO ŠTUDENTOM MARTINOM MLYNÁROM

Martin, od narodenia si vozičkár. V čom je podľa Teba 
Tvoj život odlišný od života zdravých ľudí?
„Môj život sa podľa mňa odlišuje hlavne tým, že sa bez 
pomoci nedostanem takmer nikde, a tiež tým, že si ne-
môžem napr. zahrať futbal, vybehnúť do lesa a pod., ako 
moji rovesníci. Môj zdravotný stav dosť výrazne ovplyv-
ňuje napríklad aj možnosť nájsť si priateľku.“
Vnímaš teda svoje zdravotné postihnutie ako handi-
cap? 
„Keďže na vozíku som od narodenia, tak som si už zvy-
kol.“
A čo ľudia okolo Teba, máš pocit, že majú pred-
sudky?
„Teraz už ani nie.“
Čo pre Teba znamená Tvoj invalidný vozík? Aké sú 
vlastne náklady na jeho zakúpenie?
„Môj invalidný vozík pre mňa znamená dopravný prostrie-
dok, bez ktorého sa nepohnem. Nie je to lacná záleži-
tosť. Dá sa zohnať aj za 530 € (16 tis. Sk), ale to sú veľmi 
nepraktické ťažké vozíky. Kvalitnejšie začínajú pri sume 
1 660 € (50 tis. Sk). Keďže som športovec, potreboval 
by som nový odľahčený. Ten však stojí najmenej 2 330 € 
(70 tis. Sk), na čo príspevok od Úradu práce, soc. vecí 
a rodiny, ktorý ako vozičkár dostávam, nestačí.“
Pohybovať sa na vozíku asi nie je až tak jednoduché, 
ako by sa zdalo. Ako hodnotíš bezbariérový prístup 
v našom meste?
„Problémy mi robia najmä schody a obrubníky. Keby boli 
všade urobené nájazdy, tak by to bolo oveľa lepšie. Mu-
sím však povedať, že v meste sa toho veľa zmenilo, je 
pekne upravené. Ale stále je ešte čo zlepšovať. Napr. taký 
chodník pri Spišane (Ul. Ing. Kožucha), ktorý je čiastočne 
upravený, no bolo by dobré dokončiť ho. Na námestí sú 
do obchodov aspoň 2 - 3 schody, ale oceňujem, že sa už 
pri dverách do predajne začínajú objavovať zvončeky na 
privolanie obsluhy. Oceniť tiež musím hlavne nové auto-
busy, v minulosti sa do tých starých nedalo dostať. Často 
som však odkázaný na dopravu autom, s ktorým majú ro-
dičia niekedy naozaj problém zaparkovať, nakoľko miesta 
pre ŤZP bývajú často obsadené vozidlami, ktoré tam ne-
majú čo robiť.“
Napriek denno-denným bariéram, myslíš si, že Ti 
Tvoje zdravotné postihnutie dalo do života aj niečo 
pozitívne?
„Určite. Vďaka táborom pre decká so zdravotným postih-
nutím som spoznal veľa kamarátov - vozičkárov z celého 
Slovenska. Zvykneme si s nimi robiť spoločné akcie, vý-
lety a pod. Kamarátov mám však aj medzi nevozičkármi, 
napr. spolužiakmi. Tí mi spolu s mojou rodinou najviac 
pomáhajú.“
Už od základnej školy si i napriek svojmu zdravotnému 

postihnutiu veľmi aktívny. Máš niečo v pláne i na naj-
bližšie obdobie?
„Momentálne som na 6-týždňovom pobyte v Národnom 
rehabilitačnom centre v Kováčovej, kde by som mal absol-
vovať aj kurz na získanie vodičského oprávnenia. U nás 
si vodičák robiť nemôžem, lebo ani v meste, ani v jeho 
okolí nemajú autoškoly k dispozícii vhodné auto prero-
bené na ručné ovládanie. Prerobenie stojí okolo 3 300 € 
(100 tis. Sk). Vodičák je pre mňa mimoriadne dôležitý 
kvôli tomu, že by som chcel byť čo najviac samostatný. 
Koncom júna idem tiež do Brna na Športový deň ŤZP, 
kde budem súťažiť v „behu“ na 100 metrov. Chcem sa 
aj naďalej venovať lukostreľbe, pričom by som určite ne-
odmietol možnosť zúčastniť sa Paralympiády v Londýne 
v r. 2012.“ 
Si v podstate „na prahu dospelosti“, o rok maturuješ. 
Čo ďalej?
„Na vysokú školu sa zatiaľ nechystám, ale ako sa hovorí 
„nikdy nehovor nikdy“. Ak by sa našlo niečo, čo by súvi-
selo so zemepisom, tak by som to hádam aj vyskúšal.“
Ak by si mohol niečo v Tvojom živote zmeniť, čo by 
to bolo?
„Môj zdravotný stav zmeniť nemôžem, ale keď tak nad 
tým rozmýšľam, možno som mohol skôr začať so špor-
tom, ku ktorému ma priviedla slovenská paralympionička, 
strelkyňa Veronika Vadovičová.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE MARTIN MLYNÁR
Narodil sa v r. 1990 v SNV. Pri narodení mu diagnostikovali rázštep chrbtice, celý život je teda odkázaný na invalidný vozík. Do r. 2006 navštevoval ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV. 
Momentálne je študentom 3. ročníka na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v SNV, kde študuje odbor agropodnikanie. I napriek svojmu zdravotnému postihnutiu je veľmi 
aktívny. Už ako žiak ZŠ sa zúčastňoval rôznych súťaží v prednese poézie a prózy. V r. 1999 obsadil v prednese poézie na celoslovenskej súťaži ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) 
v Bojniciach 3. miesto, o 2 roky neskôr v Martine 2. miesto. V júli 2008 sa zúčastnil Športových hier ŤZP v Šuranoch, kde obsadil tri 1. miesta, a to v hode kriketovou loptičkou do 
diaľky, na cieľ a v slalome na vozíku. Začiatkom r. 2009 sa začal venovať lukostreľbe, je členom lukostreleckého oddielu MŠK Kežmarok. Už 1. 3. 2009 zaznamenal v tejto disciplí-
ne prvý úspech, keď si na Majstrovstvách Slovenska ŤZP v halovej lukostreľbe vystrieľal fantastické striebro. Je členom Občianskeho združenia pre deti so zdravotným postihnutím 
a ich rodiny Margarétka, Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o. z. (združuje deti s rázštepom chrbtice a vodnatielkou) a Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých na Slovensku - ZO č. 10 - Klub detí a mládeže v SNV, ktorý momentálne v našom meste združuje 27 vozičkárov. V SNV býva so svojou mamou Ľudmilou a otcom Fran-
tiškom. Má bratov Františka (30), Ľubomíra (28) a sestru Danielu (26). V prípade záujmu ho môžete podporiť prostredníctvom webu www.radost.sk - Naše deti - Hľadať - Mlynár.

 Pomáhajú rodičia
Martin zvykne ráno vstávať už o pol šiestej. Po 
raňajkách sa pripravuje do školy. „Sem-tam pri 
tom potrebujem pomôcť, napríklad podať veci 
z police, kam nedočiahnem,“ vysvetľuje. Z domu 
zvykne odchádzať okolo siedmej. Hoci je už stre-
doškolák, do školy ho chodia odprevadiť rodičia. 
„Keď má voľno otec, ide on, keď je v práci, ide 
mama. Chodievame autom a občas aj pešo,“ 
opisuje pomoc svojich rodičov sympatický vozič-
kár Maťo. 
 Stredoškolák ako každý iný

V škole zvykne byť pred pol ôsmou. Podľa rozvr-
hu začína vždy okrem stredy o 7.45 hod. V stre-
du má prvé 2 hodiny voľné, no zo školy odchá-
dza až o tretej. Inak mu škola končí o 14.10 hod. 
Ako však dodáva: „Stále sa to mení, skoro každý 
deň máme nejaké zmeny v rozvrhu.“ Domov ide 
zvyčajne autom s rodičmi. Ak je pekne, prejdú sa 
s ním od „Poľnohospodárky“ domov na sídlisko 
Východ peši. Tu ho už čaká obed. Potom si do 
štvrtej zvykne oddýchnuť a nasleduje príprava na 
ďalší školský deň. Ak nemá školské povinnosti, 
zájde na námestie s kamarátmi alebo si pozrie ne-
jaký dobrý film v televízii, prípadne surfuje a chatu-
je so známymi na internete. Rád si vo voľnom čase 
vypočuje aj dobrú hudbu.
 Lukostrelec

Ak sa podarí, dvakrát do týždňa cestuje po ško-
le do Kežmarku. Martinovou najväčšou záľubou, 
ktorej sa (dokonca veľmi úspešne) venuje, je lu-
kostreľba a v Kežmarku je členom tamojšieho lu-
kostreleckého oddielu. Vtedy sa domov vracia až 
po pol siedmej a učí sa večer. Zaspáva zvyčajne 
okolo pol jedenástej.
 Miluje prírodu

Hoci Maťo nemôže len tak vybehnúť von do lesa, 
od malička to riešil po svojom. Dotiahol si prírodu 
domov. „Vo svojej chovateľskej zbierke som už 
mal všetku možnú háveď od myší až po hada 
a tarantulu,“ smeje sa. Je tiež veľkým milovníkom 
psov a verí, že raz bude mať vytvorené podmienky 
pre to, aby mal labradora, ktorý by bol cvičený špe-
ciálne na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom. 
Okrem pomoci pri každodenných činnostiach by 
mu bol aj verným spoločníkom vo chvíľkach samo-
ty, ktoré tento inak veľmi vtipný a pozitívne nalade-
ný mladý muž z času na čas zažíva. V súčasnosti 
by však podľa jeho slov „napchať“ labradora do 
bytu v paneláku, bolo neľudské. „Ani rodičia by 
mi asi nepoďakovali,“ žartuje.

Životné motto

Zaujímavá myšlienka Martina Mlynára

• „Niekedy je vec taká vážna, že ju treba brať 
s humorom.“

• Keby som všetko, čo som musel prežiť, bral 
vážne, tak už tu dávno nie som.

• V živote sú najdôležitejšie zdravie, rodina 
a priatelia.
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Policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže 
15-roč. chlapca, ktorý na chodníku na sídl. Mier 
2. 5. 2009 okolo 22.00 hod. udrel päsťou do 
tváre 20-roč. muža a z vrecka nohavíc mu ukra-
dol mobilný telefón. Poškodený utrpel drobné 
zranenie a škodu vo výške 200 €.

Doposiaľ nezistený páchateľ v čase od 30. 4. do 
4. 5. 2009 v priestoroch školy na Filinského ul. 
poškodil zaparkované vozidlo Škoda Fabia 
Combi tak, že na vozidle rozbil čelné sklo, po-
škodil svetlá a spätné zrkadlá a vytvoril preliači-
ny na kapote, čím majiteľovi spôsobil celkovú 
škodu vo výške 664 €. Policajný orgán začal 
trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cu-
dzej veci. 

4. 5. 2009 o 21.15 hod. bol policajtmi OO-PZ 
SR v SNV obmedzený na osobnej slobode 34-
roč. muž z Potočnej ul., ktorý sa vo večerných 
hodinách vyhrážal svojej manželke zabitím. Bol 
obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania.

V noci na 6. 5. 2009, resp. v dopoludňajších 
hodinách, došlo ku krádeži vlámaním do 2 mo-
torových vozidiel tak, že na sídl. Tarča neznámy 
páchateľ rozbil okno na vozidle Škoda Felícia 
a ukradol z neho autorádio zn. Sony, na sídl. 
Mier zase neznámy páchateľ poškodil zámok 
dverí na vozidle a taktiež ukradol autorádio zn. 
Sony. Policajný zbor po ukradnutej elektronike 
vyhlásil pátranie, udalosti sú vyšetrované ako 
prečiny krádeží vlámaním. 

Páchateľov neznámej trestnej činnosti nám na-
ďalej môžete oznamovať anonymne na telefón-
ne číslo 158. 

Z činnosti MsP v SNV

27. 4. 2009 v čase od 11.00 do 12.30 hod. 
riešila hliadka MsP na Zimnej a Jánskeho uli-
ci zistené priestupky, ktorých sa nerešpekto-
vaním ustanovení zákona NR SR č. 8/2009 
Z. z. dopustili 35-roč. František L. z Kluknavy, 
41-roč. Peter W., 50-roč. Milan M. a 35-roč. 
Pavol A. zo SNV tým, že stáli s motor. vozidlami 
na parkovacom mieste vyhradenom pre ŤZP 
osoby, pričom nešlo o vozidlá, pre ktoré je toto 
miesto vyhradené. Priestupky riešené v kom-
petencii MsP.

Na základe tel. oznámenia občana 28. 4. 2009 
o 15.55 hod., že v bytovke na Stolárskej ul. sa 
z jedného bytu šíri zápach, bola na miesto vy-
slaná hliadka MsP, ktorá v zmysle zákona SNR 
č. 564/1991 Zb. násilne otvorila byt, kde hneď 
za vchodovými dverami našla ležať 51-roč. oby-
vateľa tejto bytovky bez známok života. Ihneď 
na miesto bola privolaná hliadka OO-PZ SR 
v SNV a lekárska služba a telefonicky informo-
vaný náčelník MsP a dozorujúci prokurátor OP 
v SNV. Prípad prevzala k realizácii hliadka OO-
PZ. Obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu.

16. 5. 2009 o 15.35 hod. našla hliadka MsP 
na Duklianskej ul. pri Kauflande ležať len 
12-roč. Jána Š. zo SNV pod vplyvom návykovej 
látky. Z dôvodu ochrany jeho zdravia a bezpeč-
nosti bol prebudený. Nejavil vonkajšie známky 
poranení, s hliadkou komunikoval, bol slab-
šie orientovaný a nebol schopný samostatnej 
chôdze. Bol odovzdaný v mieste bydliska na 
Potočnej ul. príbuzným.

MsP telefonicky oznámil 16. 5. 2009 o 15.45 
hod. 55-roč. Vladimír S. zo SNV, že na sídl. 
Mier pri veľkom fľudri odobral trom maloletým 
chlapcom, zrejme z osady v Smižanoch, bicy-
kel zn. BMX, ktorý údajne ukradli nejakému 
maloletému chlapcovi. Páchatelia mu ušli a ne-
poznal totožnosť poškodeného. Hliadka od 

ÚPRAVA CESTOVNÉHO PORIADKU MHD 
K 1. 5. 2009 V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Za 25 rokov svojej existencie MŠ poskytla veľa ra-
dosti už dvom generáciám. V šiestich triedach pod 
vedením p. riaditeľky Starinskej a neskôr p. riadi-
teľky Pastorkovej pripravovali pani učiteľky pre deti 
zaujímavé hry, vzdelávacie činnosti, zúčastňovali sa 
rôznych súťaží. Radosť zažívali aj pri návštevách 
koncertov či divadelných predstavení. O 10 rokov 
neskôr, v r. 1994, sa začal na škole realizovať 
program „Krok za krokom“ pod vedením Nadácie 
Škola dokorán v Žiari nad Hronom, ktorý priniesol 
uplatňovanie nových metód a foriem práce vo vý-
chovno-vzdelávacom procese. Snažili sme sa vytvo-
riť užší kontakt s rodinami, podchytiť ich a vtiahnuť 
do procesu. Pri práci s deťmi bolo hlavné poznať 
a rešpektovať individualitu každého dieťaťa, a tak ho 
citlivo viesť procesom poznávania a učenia. Zvládli 
sme to a po 2 rokoch sa škola stala modelovou 
školou so spomínaným programom na Slovensku. 
V spolupráci s MUDr. Gajdošom a MUDr. Karpinskou 
sme zriadili triedu so zdravotným programom pre 
deti s alergiou alebo zníženou imunitou.
Zriadená Rada rodičov pomáha škole riešiť rôzne prob-

lémy, no je nápomocná i pri zabezpečovaní podujatí ako 
je Deň úcty k starším, Deň jablka, Deň stromov, Deň 
mlieka, Deň ovocníčkov, Dobytie pevnosti športu a pod. 
Taktiež sme sa v r. 1996 pokúsili vydávať školský časo-
pis Veselé šumienky.
Do škôlky zavítali rôzne významné návštevy ako 
napr. v r. 1996 ministerka školstva Eva Slavkovská, 
v r. 1998 minister školstva Milan Ftáčnik, ale i delegá-
cie zo zahraničia - z USA, Kanady, Chorvátska, ČR, 
Ukrajiny, Estónska. Spolupracujeme aj s MŠ v partner-
skom meste Havlíčkův Brod, s ktorou si pravidelne vy-
mieňame poznatky a skúsenosti.
Materská škola má ešte veľa plánov a túžob. Celý jej 
súčasný 25-členný kolektív pedagógov a pracovníkov 
však verí, že budúcnosť ju čaká úspešná, okolie bude 
k nej žičlivé, aby mohla rozvíjať svoj potenciál pre radosť 
a zdravie detí, aby stále krásnela a bola žiadaná a aby jej 
ďalšie roky boli plodné. Priania v tomto duchu vyslovili 
i všetci účastníci osláv tohto okrúhleho jubilea, ktoré sa 
v MŠ konali 30. apríla 2009.

Ľudmila Frankovičová

riaditeľka MŠ

MŠ JILEMNICKÉHO 
OSLÁVILA 25 ROKOV
Bola to veľká sláva, keď sa v r. 1984 otvorili dvere dokorán v Materskej škole na Ul. P. Jilemnic-
kého 2 v Spišskej Novej Vsi. Škola voňala novotou, veď ju čakalo veľké poslanie - otvárať deťom 
bránu života. 

K 1. 1. 2009 vstúpil v Spišskej Novej Vsi do 
platnosti v rámci schválenej optimalizácie mest-
skej hromadnej dopravy (MHD) nový cestovný 
poriadok. Mestský úrad v SNV následne obdržal 
od občanov, ako aj dotknutých organizácií pripo-
mienky, resp. návrhy, na jeho úpravu. Na základe 
toho došlo k 1. 2. 2009 k úprave cestovného po-
riadku. 
Úprava cestovného poriadku k 1. 2. 2009 zavie-
dla, resp. obnovila 6 spojov, vypustila 1 spoj a pre-
viedla časový posun 2 spojov. Predmetná úprava si 
vyžiadala zvýšenie prepravy v MHD o 6 851 km. 
Po uplynutí 4 mesiacov tohto roku môžeme kon-
štatovať, že táto úprava sa pozitívne prejavila 
v množstve prepravených občanov a na výške zin-
kasovanej tržby. Na základe tohto hodnotenia ob-
novené a upravené spoje ostávajú v prevádzke aj 
naďalej. 
V priebehu mesiaca marca a apríla 2009 boli od-
deleniu výstavby a dopravy MsÚ doručené od 
Mestského výboru č. 3 (Ferčekovce), občanov 
z Tarče, ako aj z dopravnej spoločnosti eurobus, 
a. s., ďalšie pripomienky k cestovnému poriadku. 
Všetky obdržané pripomienky boli prerokované 
s dopravnou spoločnosťou eurobus, a. s., Ko-
šice - DZ Spišská Nová Ves a následne vo vedení 
Mesta Spišská Nová Ves. Z týchto dôvodov bola 
k 1. 5. 2009 prijatá ďalšia úprava cestovného 
poriadku MHD.    
Táto zmena cestovného poriadku sa uskutoč-
nila hlavne z dôvodu zefektívnenia prevádzky 
ďalších spojov a liniek, kde došlo k zrušeniu 
13 spojov, obmedzeniu 1 spoja, presmerova-
niu 1 spoja a opätovnému zavedeniu 1 linky. 
Všetky zrušené spoje boli výrazne nerentabilné. 

PREVEDENÁ ÚPRAVA 
CESTOVNÉHO PORIADKU K 1. 5. 2009: 

• Linka č. 6: AS - Mier - AS

Zrušené spoje č. 1 (0,3), 5 (2,7), 11 (2,4), 
13 (1,7), 15 (2,2), 17 (1,0), 21 (0,9), 23 (0,9), 
25 (0,8),  27 (1,7), 29 (0,4), 31 (0,15).
Poznámka: V zátvorke je uvedený priemerný počet 
prepravených osôb za deň na spoji.
Spoje sú nerentabilné, tržba menej ako 0,132 
Eur (4,- Sk)/km.
• Linka č. 3: spoj č. 47 a 50  
AS - Východ - Ferčekovce - Nov. Huta - AS
Spoje budú premávať iba v pracovné dni. 
Zrušený spoj v sobotu, priemerný počet prepravo-
vaných osôb v sobotu je 1,5 osoby.
• Linka č. 5: spoj č. 15  
Sídl. Východ - Sídl. Mier - Sídl. Východ 
Odchod zo sídl. Východ o 22.20 hod. (premá-
val v sobotu). Spoj bol zrušený. Priemerná tržba 
0,099 Eur (3,01 Sk)/km, priemerný počet pre-
pravovaných osôb 0,8.
• Linka č. 3: spoj č. 101  
AS - Východ - Ferčekovce - Nov. Huta
Odchod z AS o 14.15 hod. 
Spoj presmerovaný po Ul. Ing. Kožucha 
a okolo Obchodnej akadémie (vynechá sídl. 
Tarča). Zrýchlenie prepravy - požiadavka ob-
čanov z Ferčekoviec.
NAVRHOVANÁ NOVÁ LINKA: 
• Linka č. 12: Radlinského - AS
Odchod z Radlinského ul. o 22.05 hod. 
Odvoz zamestnancov firmy Noves a firiem z býva-
lého skladového areálu na Radlinského 17 Spišská 
Nová Ves z popoludňajšej prevádzky.
Úprava cestovného poriadku k 1. 5. 2009 pri-
niesla zníženie prepravných kilometrov v MHD 
o 7 815 km. 
K vyhodnoteniu navrhovaných zmien sa Mesto 
Spišská Nová Ves vráti opäť po uplynutí určitého 
merateľného obdobia.

Ing. Jozef Gonda, Rudolf Kozák

OVaD, MsÚ
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oznamovateľa prevzala bicykel a overením na 
OO-PZ SR v SNV bolo zistené, že bola nahlá-
sená jeho krádež. Následne hliadka bicykel 
odovzdala na OO-PZ, kde si ho prevzal otec 
poškodeného 10-roč. Tomáša V. zo SNV.

Na základe požiadania personálu Detskej 
polikliniky na Nám. SNP dňa 16. 5. 2009 
o 22.10 hod. preverila MsP uvedený objekt so 
zameraním na podozrivé osoby. Na mieste bol 
nájdený 49-roč. Ján H., bezdomovec. Nakoľko 
sa zdržiaval v objekte neoprávnene, bol z mies-
ta vykázaný.

MsP bola 16. 5. 2009 o 23.35 hod. počas 
hliadkovania upozornená neznámou ženou, 
že jej neznámy muž sa pravdepodobne vlá-
mal do objektu reštaurácie Sonáta, nakoľko 
ho videla vojsť dnu cez okno. Hliadka zistila, 
že jedno z okien je pootvorené. Vzápätí sa 
na miesto dostavila osádka SBS Omnis Se-
curity, ktorým systém signalizoval narušenie 
objektu. Hliadka opakovane vyzvala osobu, 
aby objekt opustila. Nakoniec bol na donú-
tenie ukrývanej osoby opustiť úkryt použitý 
služobný pes s náhubkom, ktorý páchateľa - 
15-roč. Tomáša H. zo SNV zadržal. Následne 
bol spútaný služobnými putami na zabránenie 
úteku. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania 
trest. činu bola vec oznámená PZ SR, ktorý vec 
na mieste prevzal k ďalšiemu šetreniu.

V mesiacoch január až marec 2009 sa prostred-
níctvom programu n. f. Konto Orange „Školy pre 
budúcnosť“ v ZŠ Hutnícka uskutočnil projekt 
„O Popolvárovi“, ktorého cieľom bola dra-
matizácia učiva slovenského jazyka. O tejto 
netradičnej forme učenia sa bližšie dočítate na 
www.spisskanovaves.eu - Občan - Školstvo - 
Z činnosti škôl - ZŠ.

V rámci medzinárodného projektu s názvom 
„Let‘s entertain you” sa v dňoch 30. 3. až 3. 4. 
zúčastnilo 5 študentov z Gymnázia Školská pod 
vedením 3 pedagógov výmenného pobytu v turec-
kom meste Bursa. Bližšie na www.spisskanova-
ves.eu - Občan - Školstvo - Z činnosti škôl - SŠ.

Takmer do roka a do dňa sa k nám vrátili zástup-
covia médií a cestovného ruchu z Maďarska, aby 
v rámci infocesty „Slovenské kráľovské mestá“ 
spoznávali kultúrne, historické a prírodné krásy 
nášho regiónu. Infocestu im od 19. do 22. 4. 
pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
v spolupráci s Turistickým informač. centrom 
v SNV. Následne bola v maďarskej televízii 
DUNA TV v dňoch 3., 4. a 7. mája odvysielaná 
v relácii Kalandozó reportáž maďarských novi-
nárov z infocesty po Spiši.

Stalo sa už tradíciou, že žiaci a učitelia ZŠ 
Z. Nejedlého si Deň Zeme pripomínajú jarným 
upratovaním areálu školy a jej okolia. 22. 4. za 
pekného počasia si skrášlili svoje okolie a týmto 
spôsobom zároveň pripomenuli závislosť na cen-
ných daroch, ktoré nám naša Zem poskytuje. 
Aj pracovníci Obvodného úradu životného 
prostredia v SNV sa rozhodli, že pôjdu príkladom 
a v rámci jarného upratovania vyčistili okolie po-
toka Holubnica. Jarné upratovanie nie je cudzí 
pojem ani pre žiakov hokej. triedy a ekologic-
kého krúžku pri ZŠ Komenského. Chopili sa 
vriec a rukavíc a vlastnoručne zlikvidovali čiernu 
skládku za Panorámou. Pri tejto príležitosti pri-
pravila pre svojich žiakov rôzne enviroaktivity aj 
ZŠ Nad Medzou. Nechýbalo divadelné predsta-
venie o prírode, výtvarné súťaže, beseda s riaditeľ-
kou ZOO a mnoho iného. Počas Dňa Zeme na ZŠ 
Ing. Kožucha pre zmenu prebiehal Deň otvo-
rených dverí. Žiaci sa neučili, na programe mali 
25 tvorivých dielní, ale aj ukážky práce záchraná-

Vďaka získanému grantu v celkovej výške 4 979 eur 
(150 000,- Sk) sa tak od apríla až do decembra tohto 
roku zapojí takmer 2 200 dievčat a chlapcov štyroch ZŠ 
do praktickej starostlivosti o životné prostredie.
Do súťaže, ktorá sa niesla v duchu myšlienky „Cez ze-
lené okuliare je svet krajší!“ sa zapojilo 7 novoveských 
a 1 smižianska ZŠ. Namiesto pôvodne plánovaných troch 

spoločnosť Embraco 21. apríla udelila až 4 granty, a to 
projektom:
• „Motýlí dotyk Zeme“ - ZŠ Lipová  

- 1 636 € (49 286,- Sk)
• „Regionálny náučný chodník“ 

- ZŠ Nad Medzou  - 1 660 € (50 009,- Sk)
• „Skúsme to spolu“ - ZŠ Levočská 

- 1 087 € (32 747,- Sk)
• „Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v do-

spelosti ju budeme vedieť chrániť...“ - ZŠ Ing. Kožu-
cha - 597 € (17 985,- Sk)

Jeden projekt pritom mohol získať maximálne 1 660 €. 
Zanedbané okolie ZŠ Nad Medzou sa už čoskoro zmení 
na regionálny náučný chodník so zveľadenými vzácnymi 
drevinami a oddychovou zónou. Škole pribudne aj prí-
rodné laboratórium. ZŠ Lipovú oživia nové ekozóny s ja-
zierkom, bylinnou špirálou, skalkou. Znížia tým hlučnosť 
a prašnosť. Čistenie Hornádu či adopciu lesa si napláno-
vala ZŠ na Ul. Ing. Kožucha. Na ZŠ Levočská sa zase deti 
prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania naučia sepa-
rovať odpad.  LucK, foto: autorka

CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU 
- VÍŤAZI SÚ UŽ ZNÁMI
Štyri základné školy zo SNV uspeli v pilotnom ročníku grantovej súťaže spoločnosti Embraco Slo-
vakia v oblasti envirovýchovy a ekológie pod názvom „Cena Embraco za ekológiu“.

Na pôde spišskonovoveskej radnice sa stretol s primáto-
rom mesta Jánom Volným, s ktorým diskutovali na rôzne 
témy, predovšetkým však týkajúce sa diania v meste 
a možností rozvíjania spolupráce medzi britskou amba-
sádou a novoveskou samosprávou. Už v blízkej budúc-
nosti sa ako reálny črtá najmä pripravovaný ekologický 
projekt Britského veľvyslanectva na Slovensku, ktorým 
chce riešiť napr. aj problém úniku uhlíkových emisií do 
ovzdušia a presadzovať jeho znižovanie. Súčasťou tohto 
projektu bude aj informačná kampaň v našom meste za-
meraná hlavne na skupinu mladých ľudí, ktorá by ich mala 
primäť rozmýšľať a diskutovať o možnostiach ochrany ži-
votného prostredia. Primátor J. Volný v tejto súvislosti 
uviedol: „Mesto Spišská Nová Ves je tejto myšlienke 
naklonené, pričom veríme, že pri spolupráci s Britským 
veľvyslanectvom na Slovensku v tejto, ale potenciálne 
aj ďalších oblastiach, nám pomôže i náš p. poslanec 
mestského zastupiteľstva Adnan Akram, ktorý je pôvo-
dom Londýnčan.“

Podľa britského tajomníka je oblastí možnej spolupráce 
viacero. Andrew Pittam sa teda hodlá do Spišskej Novej 
Vsi ešte vrátiť: „Určite sa vrátime do vášho regiónu. Ve-
denie mesta víta naše projekty, takže sa teším na ďalšie 
stretnutia.“ LucK, foto: TV-R

BRITI CHCÚ U NÁS ŠÍRIŤ 
EKOLOGICKÉ ZMÝŠĽANIE
Metropolu Spiša počas svojej služobnej cesty po regióne navštívil druhý tajomník pre politické 
záležitosti Britského veľvyslanectva na Slovensku p. Andrew Pittam. 

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

3. ročník súťaže o najkrajší balkón 
a najkrajšiu predzáhradku.

Súťaž bude prebiehať 

od 15. 6. 2009 do 15. 8. 2009.
Výhercovia súťaže budú odmenení vecnými cena-
mi. Výsledky súťaže budú uverejnené v Ičku a vo 
vývesných skrinkách na Ferčekovciach.
 Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

Mesto Spišská Nová Ves
vás pozýva na

XIX. ročník 
Večerného behu mestom 

Spišská Nová Ves, 
ktorý usporiada v spolupráci 

s Komisiou pre mládež a šport pri MsZ
a Centrom voľného času ADAM

dňa 3. 6. 2009 
o 15.00 hod.

na námestí pri Radnici 
v Spišskej Novej Vsi.

Súčasťou vyhodnotenia súťaže 
bolo aj slavnostné zasadenie lipky.
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Yrov či správcov Národ. parku Slovenský raj.

Dopoludnia 22. 4. usporiadala MŠ na Komen-
ského ul. v kinosále Mier už po siedmy raz kul-
túrny program pod názvom „Deň spevu a tanca“. 
Viac na www.spisskanovaves.eu - Občan - Škol-
stvo - Z činnosti škôl - MŠ.

V dňoch 23. - 25. 4. sa Ing. Zuzana Kóšová 
z Turistického informač. centra v SNV a p. Jana 
Jakubcová z Hrabušíc zúčastnili veľtrhu pod 
názvom XVI. Turistické dni a výstava turizmu 
v Szolnoku v Maďarsku. Účasť na výstave bola 
veľmi úspešná, nakoľko zo SR boli jedinými vysta-
vovateľmi a zároveň čestnými hosťami. Tlačovku 
a zábery z výstavy vysielala aj Televízia Szolnok.  

Dopravná polícia PZ SR v meste zorganizova-
la dopravno-preventívnu akciu, ktorá bola za-
meraná na kontrolu účastníkov cestnej premávky. 
Podobnú preventívno-informačnú akciu zorga-
nizovali aj pracovníci Stanice Colného úradu 
Košice v SNV, ktorí informovali o zmenách, ktoré 
nastali v súvislosti so vstupom SR do EÚ a jej col-
nej únie, a zároveň kontrolovali na cestách vozidlá, 
či nepašujú tovar.

Od 27. 4. brázdia cesty v našom meste už aj 
dva „midi“ autobusy (so strednou kapacitou), 
ktoré boli prezentované v rámci obnovy vozového 
parku MHD v decembri. Zviesť sa s nimi môžete 
na niektorých spojoch liniek č. 3, 5 a 7. 

V rómskej osade Vilčurňa v noci z 28. na 
29. 4. horelo. Plamene pohltili drevenú búdu pri 
jednej z bytoviek, odkiaľ sa oheň rozšíril do ďalších 
4 bytov a na povalu. Evakuovaných bolo 30 osôb, 
z toho 20 detí. Drevená búda, kde požiar vznikol, 
bola čiernou stavbou. Slúžila ako vchod do pivni-
ce, kam sa nelegálne nasťahovali dvaja dospelí 
so 6 deťmi. Mesto im pred časom nariadilo túto 
čiernu stavbu odstrániť. Keďže neuposlúchli, budú 
musieť pravdepodobne znášať vzniknutú škodu vo 
výške 3 300 €.

Spišské osvet. stredisko v spolupráci so Škol-
ským úradom v SNV uskutočnili 29. 4. okresné 
kolo vedomostnej súťaže „Príroda okolo nás“. 
Spomedzi 8 trojčlenných družstiev žiakov 5. až 
9. ročníka ZŠ zvíťazilo družstvo ZŠ Nad Medzou 
„B“ (A. Kačengová, M. Melegová, A. Zajacová).

Vyškolení pracovníci Mestskej polície v SNV 
zorganizovali pre študentov cyklus prednášok 
zameraných na to, ako sa majú správať v zahraničí 
a čo ich môže postretnúť, keď tam vycestujú za prá-
cou. Mládeži radili v oblasti prevencie, aby vedeli, 
ako sa chrániť pred možným zneužitím alebo čo 
urobiť v prípade, keď už k nemu v cudzine dôjde.

V Slovenskom raji sa koncom apríla školili 
leteckí horskí záchranári. Na povinné školenie 
použili aj leteckú techniku, s ktorou nacvičovali 
výsadky v neprístupnom teréne roklín nášho ná-
rodného parku. 

Domáca mäsiarska spoločnosť SPIŠ MARKET, 
s. r. o., i napriek hospodárskej kríze prijala 
v ostatnom období do zamestnania viac ako 
stovku ľudí. Prácu si tu našla i časť bývalých za-
mestnancov zrušeného MäsoSpišu.

Úrad verej. zdravotníctva SR dňa 30. 4. na-
riadil za účelom ochrany SR pred zavlečením 
prenosných ochorení opatrenie, ktoré hovorí, 
že „Osoby, ktoré vstupujú na územie SR z krajín 
s potvrdeným výskytom nového vírusu chrípky 
A (H1N1), sú povinné podrobiť sa preventívnemu 
lekárskemu vyšetreniu a následným potrebným di-
agnostickým vyšetreniam, terapeutickým zásahom 
a nariadeným protiepidemickým opatreniam,“ 
o ktorých sa bližšie dočítate na www.spisska-
novaves.eu - Vyhľadávanie - zadajte „Nariadenie 
hlavného hygienika SR“.

SPRAVODAJSTVO

1. ročník Spišskej burzy 
starožitností a kuriozít
Vážení obyvatelia Spišskej Novej Vsi a priľahlých obcí, 
dovoľujeme si vás pozvať na prvý ročník Spišskej burzy 
starožitností a kuriozít, ktorá sa uskutoční v našom meste.

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

Dátum konania: 27. 6. 2009 (sobota) v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Miesto konania: na starom trhovisku oproti OC Sintra
Kontakt: 053/42 98 110, 0910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

y 

Prvú fázu dlhšie avizovaného projektu výstavby multi-
funkčného komplexu MADARAS v Spiš. N. Vsi, za kto-
rým stojí novoveský investor IMBIZ GROUP, plánujú 
otvoriť už v auguste tohto roku. Vedenie mesta o tom 
informoval na májovom stretnutí gen. riaditeľ spoločnosti 
Ing. Jaroslav Šutarík. Zároveň predstaviteľov mesta pre-
viedol po bývalom areáli textilnej fabriky Finiš, ktorý sa 
v posledných mesiacoch mení na nové nákupno-zábavné 
centrum.
Stavebné práce v rámci projektu začali v máji 2008. 
Jeho 1. etapa smeruje k vybudovaniu shopping centra 
MADARAS, ktoré by malo privítať prvých zákazníkov už 
čochvíľa. Investor chce prilákať zákazníkov nielen množ-
stvom tovarov, ale aj estetickým a kultivovaným prostredím, 
vrátane celého radu ďalších funkcií. „V dvoch podlažiach 
shopping centra bude vytvorených 90 jednotiek mód-
nych obchodov, služieb, kaviarní, reštaurácií, pošty, 
banky a cestovných kancelárií, ktoré budú vhodne pre-
viazané s ďalšími športoviskami, fitness centrom, ako 
aj menším zdravotným centrom. Celkový dobrý pocit 
umocní detský kútik s čitárňou a plazmovými obrazov-
kami s rozprávkami, ako aj množstvom iných vonkaj-

ších a vnútorných atrakcií,“ priblížil J. Šutarík.
Komplex bude mať k dispozícii takmer 1 000 parkova-
cích miest, čerpaciu stanicu, modernú autoumyváreň, 
autoservis a pneuservis. Pribudnúť by malo aj minigolfové 
ihrisko. V rámci projektu tak vznikne obchodné a spo-
ločenské centrum s 21 400 m2 prenajímateľnej plo-
chy a ďalšími 4 000 m2 priestormi pre samostatne 
stojaci nábytkový reťazec. V 2. etape počíta projekt 
s dobudovaním hotela americkej siete Best Western 
so 126 izbami a kongresovým centrom pre viac ako 
800 osôb. 
Investícia do projektu MADARAS sa pohybuje vo 
výške okolo 25 miliónov eur (vyše 750 mil. Sk). Cel-
ková plocha areálu je viac ako 100 000 m2. Shopping 
centre MADARAS bude naširoko-naďaleko jediným 
nákupno-zábavným centrom, v ktorého tesnom su-
sedstve sa nachádza oddychová a rekreačná zóna 
Madaras park, ktorá na ploche 200 000 m2 ponúka 
prírodný amfiteáter pre viac ako 2 000 osôb, lesopark, 
športový areál s futbalovým ihriskom a atletickou dráhou, 
ako aj zoologickú záhradu s 20-ročnou tradíciou.

Ing. Lucia Kormošová / Imbiz Group

OTVORENIE SHOPPING CENTRA 
MADARAS SA BLÍŽI
Nákupné možnosti v našom meste, ale aj v rámci východného Slovenska, už onedlho rozšíri nový 
multifunkčný projekt MADARAS.
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SPRAVODAJSTVO

LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre 

Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, 

aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, aby ste sa 

na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať 

čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Obyvatelia Fabiniho ulice č. 4 - 9 a 24 týmto chcú vyjadriť po-
ďakovanie vedeniu mesta a Oddeleniu komunálneho servisu 
mesta SNV za zabezpečenie uzamykateľných kontajnerov na 
tuhý komunálny odpad. Od 10. 4. 2009, odkedy máme mož-
nosť kontajnery uzamykať, máme v okolí bytovky čistejšie, 
poriadok, čo veľmi prispelo k zlepšeniu životného prostredia. 
Ďakujeme!“ List, apríl 2009

 „Kam by sme mohli odniesť starý papier - kde robia výkup? 
Šetríme lesy, ale dopočula som sa, že sa s výkupom už skon-
čilo.“ Cvengrošová, e-mail, 27. 4. 2009

Podľa našich dostupných informácií výkup určitých druhov pa-
piera ešte realizujú firmy Zberne surovín Žilina, Tehelná ul. 22 
a Vydrus, s. r. o., Markušovská cesta 4. Starý papier môžete tiež 
odovzdať v rámci separovaného zberu realizovaného na území 
mesta, pomocou modrých vriec - rodinné domy alebo pomocou 
modrých zberných nádob - obytné domy. V prípade väčšieho 
množstva je možné tento priamo odovzdať v hale na separovaný 
zber na Sadovej ulici č. 13. Pokiaľ ste podnikateľ, môžete si do-
jednať odvoz separovaných zložiek priamo s prevádzkovateľom 
separovaného zberu f. Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, SNV 
- kontakt p. Ing. Š. Šlenker – 053/446 68 62.
Ing. Slavomír Krieger, referát verejnoprospeš. prác, MsÚ 

„18. 4. 2009 mala byť na sídlisku Západ I zriadená v priesto-
roch ZŠ Hutnícka pošta. Nikde nič ale také nevidím. Je to 
veľká škoda, lebo je fakt potrebná. Došlo k zmene?“ 

Stanislava, e-mail, 27. 4. 2009

Mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje so Slovenskou poštou, 
a. s., zriadenie poštovej prevádzky na sídlisku Západ v priesto-
roch ZŠ na Hutníckej ul. č. 18 (malá budova). Vzhľadom na roz-
sah Slovenskou poštou, a. s., požadovaných stavebných úprav 
sa pôvodný termín otvorenia poštovej prevádzky v mesiaci apríl 
2009 presúva na august 2009. Časový harmonogram prác na 
sprevádzkovaní pošty je nasledovný: výber dodávateľa staveb-
ných prác - apríl 2009 (zabezpečuje Mesto SNV), realizácia 
rekonštrukčných prác - máj - jún 2009 (zabezpečuje Mesto 
SNV), zabezpečenie vnútorného vybavenia a prevádzky pošty - 
júl 2009 (zabezpečuje Slovenská pošta, a. s.). Predpokladaný 
termín otvorenia prevádzky Pošty 7 na sídlisku Západ v SNV je 
začiatok augusta 2009 - pravdepodobne 3. 8. 2009.

RNDr. Lívia Brovková, OO, MsÚ

„Dovoľte mi v mene obyvateľov bytoviek na Slovenskej ulici 
č. 46 - 54 vyjadriť vďaku za realizáciu výsadby zelene pred by-
tovkami Oddeleniu komunálneho servisu Mestského úradu, 
predovšetkým pánovi Neuvirthovi, s ktorým sa mi dobre ko-
munikovalo.“ Jana Valachová, list, 30. 4. 2009

 „Zastupiteľstvo mesta SNV odsúhlasilo výstavbu kompos-
tárne na Kúdelníku na výmere cca 5 000 m2. Zaujímalo by ma, 
či sa to týka parciel vysporiadaných alebo sa bude rozširovať 
o nové parcely.“ Agnesa Mestrov, e-mail, 9. 5. 2009

Stavby realizované s použitím prostriedkov z dotácií (štátnych 
dotácií alebo „eurofondov“) musia mať vydané stavebné povo-
lenia a pre vydanie stavebného povolenia sú NEVYHNUTNÉ 
jednoznačné vzťahy k pozemkom určeným na realizáciu stavby-
(ieb). Z toho vyplýva, že takéto diela je možné realizovať iba na 
pozemkoch, ktorých vlastníkmi sú známe osoby (fyzické alebo 
právnické), teda na tzv. vlastnícky nevysporiadaných pozem-
koch stavby realizovať nemožno. Aj v prípade tzv. kompostárne 
na Kúdelníku investor musel mať (v čase vydania stavebného 
povolenia) k pozemkom, na ktorých citovaná stavba bude rea-
lizovaná, vyriešené buď priamo vlastníctvo alebo zmluvný vzťah 
s vlastníkom(kmi) pozemku(kov), ktorý takúto stavbu umožňuje 
vybudovať. Táto podmienka pre spomenutú stavbu bola spl-
nená. Celá stavba bude realizovaná v rámci (vo vnútri) areálu 
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník, teda pre tento zámer 
sa nevyžadoval záber ďalších pozemkov.

Ing. Marián Kellner, OOaSM, MsÚ 

„Pred 2 - 3 mesiacmi som sa e-mailom obrátil na prezidenta 
Hokejového klubu SNV pána Bubeníka s prosbou o zriade-

nie bezbariérového prístupu a vymedzenie miesta pre vo-
zičkárov pri rekonštrukcii zimného štadióna v našom meste. 
Pán Bubeník ma vo svojich odpovediach ubezpečil na zá-
klade získaných informácií, že sa moja požiadavka zreali-
zuje. Chcel som sa spýtať, či je táto informácia pravdivá a či 
teda moja prosba bude naozaj akceptovaná.“

Marcel Mingáč zo SNV, e-mail, 12. 5. 2009

Obdržali sme od Vás pripomienku k riešeniu bezbariérového 
prístupu pre občanov ŤZP, resp. ŤZPS v interiéroch zimného 
štadióna (ZŠ) v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti pripravujeme 
rekonštrukciu šatní a športového zázemia pre hráčov na ZŠ. 
Súčasťou týchto prác je aj zabezpečenie činností spojených 
so sprístupnením štadióna aj pre divákov so zdravotným po-
stihnutím. Už pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v južnej 
časti tribúny sme tento princíp rešpektovali. Predpokladáme, 
že základné riešenie bude divákom k dispozícii už pri prvých 
extraligových stretnutiach. Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

„Pred pár týždňami sa začali v areáli bývalých kasární ne-
jaké stavebné úpravy. Je už známe, aký je zámer s týmto 
priestorom? Predpokladám, že mesto o tomto musí byť in-
formované.“ Viktor Gotwald, e-mail, 12. 5. 2009

V areáli bývalých kasární je viacero objektov, pričom pisateľ 
nekonkretizuje, ktorý objekt má na mysli. Na jeden z objek-
tov (s. č. 1386 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA) bolo vydané 
stavebné povolenie, ktorého podstatou sú stavebné úpravy 
objektu v rozsahu: vybudovanie WC v suteréne; prestavba kú-
peľne na dve kuchynky na prízemí a poschodí; odstránenie 
dvoch komínových telies v podkroví; výmena okien a dverí; 
zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systé-
mom; nová svetelná, zásuvková el. inštalácia a bleskozvod; 
nová vodovodná a kanalizačná prípojka; teplovodné vykuro-
vanie, nové rozvody plynu a výmena strešnej krytiny. V staveb-
nom konaní sa neriešila zmena účelu užívania stavby, čo ale 
neznamená, že vlastník nehnuteľnosti v budúcnosti o takúto 
zmenu nemôže požiadať.

Ing. Júlia Sadová, referát staveb. poriadku, MsÚ

„Chcela by som sa opýtať, kto je vlastníkom budovy býva-
lého stolárstva na Ul. B. Němcovej. Budova je zničená, plná 
smetí, šíri sa odtiaľ nepríjemný zápach a sem-tam vidno aj 
potkany. Z budovy opadáva omietka a ohrozuje chodcov. 
Vedľa je materská škola. Celá ulica vďaka niektorým nepri-
spôsobivým obyvateľom pôsobí na ľudí idúcich od stanice 
odpudzujúco. Nie je to dobrá vizitka mesta...“  

V. Husárová, e-mail, 14. 5. 2009
 
Podľa informácie z Katastra nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 7528 k. ú. Spišská Nová Ves je vedený ako vlastník budovy 
spoločnosť DAPECOM, s. r. o., Školská ul. 175/72, Spiš-
ské Podhradie. Vlastníkom parcely, na ktorej je táto budova 
postavená, je podľa informácie z Katastra nehnuteľností (LV 
č. 5205 k. ú. Spišská Nová Ves) p. Milan JUNGER, Ul. Zdenka 
Nejedlého 1/11, Spišská Nová Ves. Podľa našich informácií 
v súčasnej dobe prebieha exekučné konanie k uvedeným ne-
hnuteľnostiam spoločnosťou CENTRAL EUROPEAN FINAN-
CIAL MANAGEMENT, so sídlom Opatovická 4, Praha 1, IČO: 
25649388. JUDr. Jozef Biroš, právny referát, MsÚ

 „Podľa pracovného rozvrhu mal mať primátor mesta v uto-
rok 12. 5. rokovanie so spoločnosťou Dorchester k projektu 
„Spišský Raj“. Ak sa toto rokovanie uskutočnilo, s akými vý-
sledkami skončilo?“ Anonym, e-mail, 16. 5. 2009

Predmetné rokovanie k športovo-rekreačnému areálu Spišský 
raj sa uskutočnilo v avizovanom termíne. Investor prezento-
val, že jeho zámer je stále aktuálny v plnom rozsahu s tým, že 
sa bude realizovať etapovite. Cieľom Mestského úradu SNV 
bolo poskytnúť informácie o príprave Zmeny Územného plánu 
mesta v r. 2009 a postupných krokoch smerujúcich k pred-
pokladanému schváleniu na konci r. 2009, so zameraním 
prioritne na aktivitu Spišský raj. Pretavenie tohto zámeru do 
územného plánu mesta predstavuje po úvodných štúdiách 
a environmentálnom posúdení jednu z úvodných etáp samot-
nej prípravy výstavby. Spoločnosť Dorchester na rokovaní vie-
dol business developer Mgr. Erik Mikurčík, MBA. Kontakt na 
investora: DORCHESTER GROUP OF COMPANIES, zastupu-
júca spoločnosť na Slovensku - Romulus, s. r. o., Zochova 5, 
811 03 Bratislava, tel: 02/3300 2062, fax: 02/6446 3224.

Ing. arch. Teodor Štubňa, OÚPaSP, MsÚ
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Y Otvorenie letnej turistickej sezóny 2009 (30. 4.) 
vyvrcholilo v našom meste koncertom novoveskej 
kapely Smola a Hrušky. Úspešná kapela pritiah-
la pred Redutu stovky svojich fanúšikov všetkých 
vekových kategórií. Súčasťou koncertu bolo 
i slávnostné pokrstenie v poradí už tretieho 
CD s názvom „Kameň Papier Nožnice“. Násled-
ne 16. 5. krstila kapela toto CD aj v bratislavskom 
Randal Clube. K albumu vznikli nové videoklipy, 
ktoré boli ovenčené viacerými cenami na festiva-
loch animovaných filmov v zahraničí.

ZOO 1. mája po celý deň veľkolepo slávi-
la 20. výročie od svojho založenia. Do ZOO 
v tento deň zavítalo vyše 8 000 návštevníkov, 
z toho cca 2 600 dospelých. Od minulej sezóny 
pribudlo niekoľko zvierat, zrekonštruované parko-
visko, rozšírený most s výhľadom na tigrinec, ako 
aj rozšírený a zmodernizovaný výbeh pre šimpanza 
Jupiho. Novotou dýchalo tiež detské ihrisko. ZOO 
k narodeninám prišiel poblahoželať aj ukrajinský 
honorárny konzul Petro Tokáč, ktorý načrtol mož-
nosť spolupráce so ZOO v Kyjeve.

„Máj, máj, zelený máj...“ je názov symbolického 
stavania májov, ktoré sa konalo 1. 5. v amfi-
teátri Madaras parku. Do Sadu mládeže prišli 
celé davy Novovešťanov. 

Svoje putovanie po Slovensku 1. 5. u nás na 
Radničnom námestí ukončila informač. kampaň 
Európskej komisie pod názvom Roadshow „Eu-
rópske občianstvo... viac ako slová, konkrétne 
práva!“. Ľudia sa interaktívnou formou mohli do-
zvedieť všetko o právach, ktoré majú ako občania 
tohto integračného zoskupenia.

2. 5. Horská záchranná služba v Slovenskom 
raji zachraňovala 31-ročnú turistku z Buda-
pešti, ktorá spadla do rieky Hornád z 15-metro-
vej výšky. Na pomoc prileteli aj leteckí záchranári 
z Popradu. Žena utrpela pri páde ľahšie poranenie 
viacerých častí tela. Po ošetrení ju pomocou siete 
evakuovali z miesta zásahu a vrtuľníkom previezli 
do popradskej nemocnice. 

Vedenie mesta 4. 5. na radnici prijalo reportérky 
z bieloruskej televízie, ktoré natáčajú propagač-
ný film o Slovensku a v rámci neho aj o Spiši. 

ZŠ Z. Nejedlého zorganizovala, ako každý rok, 
stretnutie s predškolákmi - budúcimi prváčik-
mi, aby im predstavila školu a v rámci testu zis-
tila, či sú deti pripravené na školské povinnosti. 
Ich rodičia si zatiaľ vypočuli prednášku o školskej 
zrelosti.

O tvorivosti, nápaditosti, vynaliezavosti a fantá-
zii detí sme sa presvedčili v súťaži mater. škôl 
nášho mesta „Moje najmilšie leporelo“, ktorú 
organizovala Metodická rada MŠ mesta SNV. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 84 detí z 11 MŠ. Leporelá boli 
prezentované na výstave v Galérii umelcov Spiša 
od 4. do 7. 5. a tiež ocenené.

V telocvični v ZŠ Nad Medzou sa konala už po 
šiesty krát súťaž „Spišskonovoveská guma“. 
Stretli sa na nej všetci milovníci bezmotorových 
halových lietadlových modelov. Niektoré z mode-
lov vážili len 1 gram a poháňané boli gumičkou. 
Okrem nich sa súťažilo aj s hádzadlami. 

Začiatkom mája na letisku prebiehal Plachtár-
sky kemp aj za účasti členov nášho Aeroklubu 
SNV. Spišskonovovešťanovi Ivanovi Žižkovi sa 
na ňom podarilo dosiahnuť zrejme nový slo-
venský rekord. Vlečné lietadlo ho vytiahlo do výš-
ky 2 500 m n. m., kde ho prenechalo vzdušným 
prúdom. Vďaka nim I. Žižka na svojom bezmoto-
rovom jednomiestnom vetroni OM-0717 vystúpal 
v priebehu hodiny až do výšky 9 080 m n. m., teda 
vyššie ako je Mont Everest. Ako bývalému horolez-
covi sa mu splnil veľký sen.
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YPri príležitosti sviatku patróna všetkých hasičov 
Sv. Floriána (4. 5.) zorganizovali príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru v SNV v areáli 
ich stanice Deň otvorených dverí.

Mesto SNV pripravilo 7. 5. pri Pamätníku oslo-
bodenia spomienkovú slávnosť pri príležitosti 
64. výročia ukončenia II. svetovej vojny. 

Pripomenuli sme si aj Svetový deň Červeného 
kríža (8. 5.). V jeho predvečer zorganizoval spiš-
skonovoveský územný spolok SČK v Redute sláv-
nostný večer, na ktorom ocenil dlhoročných čle-
nov a bezpríspevkových darcov tejto životodárnej 
tekutiny.

V rámci „Cesty tanečníkov Tour 2009“ naše 
mesto navštívil obľúbený hip-hopový tanečník 
Laci Strike so svojou Street Dance Academy. 
Pre svojich priaznivcov 9. 5. pripravil v telocvič-
ni na ZŠ Levočskej workshop a večer sa spolu 
s vlastnými DJ-mi hip-hopová skupina predviedla 
v Zio Bare.

Žiaci zo ZŠ Ing. Kožucha pri príležitosti Dňa 
matiek (2. májová nedeľa) zorganizovali burzu, 
na ktorej predávali vlastnoručne vyrobené darčeky 
určené pre ich mamičky.

V máji sme v našom meste privítali 2 sloven-
ské herecké osobnosti. Prvou z nich bola 12. 5. 
herečka, scénaristka a spisovateľka Milka Zim-
ková, ktorá vypredala do posledného miesta celú 
koncertnú sieň Reduty. Svojmu publiku sa pred-
stavila s výberom zo svojich monodrám v šariš-
skom nárečí pod názvom „Neveľo nas idze, neveľo 
nam treba“. O deň neskôr prišiel aj herec, režisér 
a pedagóg Jozef Adamovič. Stretnutie s ním pri 
príležitosti jeho 70. narodenín zorganizovala ZUŠ. 
Súčasťou bola i beseda, na ktorej p. Adamovič žia-
kom ZUŠ porozprával o štúdiu herectva. Nechýba-
li ukážky z jeho tvorby a autogramiáda.

Nebo nad mestom počas víkendu 15. - 17. 5. 
zaplnili parašutisti. Tí si vychutnávali let nad nád-
hernou krajinou v rámci tzv. Helicopter Boogie, 
ktorý u nás pravidelne organizuje Parašutistická 
skupina COMPACT Skydive SNV. Sólo i tandemo-
vé zoskoky z výšky až 4 000 km absolvovali špor-
toví profesionáli, ale aj úplní začiatočníci.

Skúšku dospelosti v rámci maturít v máji skladali 
aj naši stredoškoláci.

Mestskí policajti sa 18. a 19. 5. na strelnici 
v Šulerlochu precvičovali v ostrých školných 
streľbách.

V priebehu týždňa od 18. do 24. 5. aj v našom 
meste prebiehala celoslovenská finančná zbierka 
UNICEF proti novorodeneckému tetanu v Laose 
pod názvom „Týždeň modrého gombíka“. Zbier-
ka je aktívna do 31. 1. 2010. O účele celej zbierky 
a možnostiach jej podpory sa dozviete bližšie na 
www.unicef.sk/sk/tmq.

Cirkus TONY v máji počas 3 dní ponúkal 
v priestore za Panorámou cirkusové predstave-
nia a priniesol so sebou i niekoľko atrakcií.

Do metropoly Spiša opäť zavítal niekdajší diplo-
mat, poslanec NR SR, viceprezident Parlament. 
zhromaždenia NATO a spisovateľ Jozef Banáš. 
Na Gymnáziu Školská v piatok 22. 5. besedoval 
so študentmi o svojom najúspešnejšom doku-
mentárnom románe „Zóna nadšenia“, ktorý na 
pozadí dramatického príbehu priateľstva a lásky 
odkrýva najvýznamnejšie udalosti obdobia rokov 
1968 - 2008.

Problém s vozidlami, ktoré vykazujú znaky vraku, 
by už onedlho malo v našom meste vyriešiť par-
kovisko vyhradené týmto vozidlám. Po splnení 
zákonných podmienok sa autá - vraky premiestnia 
na toto „vrakovisko“ a nebudú zbytočne zaberať 
parkovacie miesta na našich uliciach a sídliskách.

HARMONOGRAM ODSTÁVOK
TEPELNÝCH ZARIADENÍ EMKOBEL, A. S.,

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V LETNOM OBDOBÍ 2009

PANORÁMA 1. 6. - 5. 6. 
MESTSKÝ ÚRAD 1. 6. - 5. 6. 
LEVOČSKÁ 8. 6. - 12. 6. 
FABÍNIHO 8. 6. - 12. 6. 
ZÁPAD 2 15. 6. - 19. 6. 
ZÁPAD 3 15. 6. - 19. 6. 
RÁZUSOVA 22. 6. - 26. 6. 
MIER 1 - Komenského ul. 29. 6. - 3. 7. 
MIER 2 - J. Wolkera 9 29. 6. - 3. 7. 
VÝCHOD 1 - Ul. Fraňa Kráľa 6. 7. - 10. 7. 
VÝCHOD 2 - Slovenská ul. 6. 7. - 10. 7.

MIER 3 - Trieda 1. mája 20. 7. - 24. 7. 
MIER 4 - Štúrovo nábrežie 20. 7. - 24. 7.
MIER 6 - J. Wolkera 26 27. 7. - 31. 7.
TARČA 1 - Agátová ul. 3. 8. - 7. 8. 
ZÁPAD 1 10. 8. - 14. 8. 
TARČA 3 - Topoľová ul. 10. 8. - 14. 8. 
ZIMNÝ ŠTADIÓN 17. 8. - 21. 8. 

Termíny odstávok TZ BANÍCKA UL., HVIEZDOSLA-
VOVA UL., E. M. ŠOLTÉSOVEJ, MIER 5, TARČA 2 
- DUBOVÁ a HURBANOVA UL. budú z dôvodu inves-
tičných prác oznámené dodatočne.

NÁZOV TEPELNÉHO 
ZARIADENIA

TERMÍN 
ODSTÁVKY

NÁZOV TEPELNÉHO 
ZARIADENIA

TERMÍN 
ODSTÁVKY

Park pri Redute
  9.00 Divadlo spod Spišského hradu: 
 O Kukulíkovi
11.00 Mesto deťom a Deň polície - otvorenie
11.15 Prezentácia policajných zložiek 
 psovodi, policajné vozidlá, kriminalistická technika
12.00  Bábkové divadlo Babadlo: Vták Kulišiak 
13.00 Prezentácia  ZUŠ
12.30 Súťaž detí v streľbe zo vzduchovky 
14.00  Zadržanie ozbrojeného páchateľa 
 členmi športového klubu polície AK RYS 
15.00  Prezentácia CVČ Adam
16.00  Ukážka záchranných prác pri riešení 
 dopravnej nehody Hasičským 
 a záchranným zborom SNV 
 v spolupráci s RZP SNV
 Služobný zákrok proti ozbrojenému 
 páchateľovi Pohotovostným 
 policajným útvarom Krajského 
 riaditeľstva PZ v Košiciach
17.00 Bábkové divadlo Babadlo: Pačmaga

Futbalový štadión
  9.00 Spišské športové hry detí a mládeže
 otvorenie
 Beh olympijského dňa - štart
10.00 Športové súťaže na športoviskách mesta
 zahájenie

Radničné námestie
  9.00 - 17.00 Súťaže a hry pre najmenších
10.00 - 13.00 Najdlhší kreslený vláčik
  slovenský rekord
10.00 - 16.00 Námestie plné športu 
10.00 - 16.00 Malý spišský autosalón
  Škoda, Fiat, Alfa Romeo, Kia
11.00 - 16.00 Burza šatstva
  charitatívna akcia
12.00 - 15.00 Mladí & starí - stolný tenis
15.00 - 18.00 Streetbal
  basketbalová exhibícia

Ukážky Horskej služby SR a cvičenia psov ŠK Severan 
Jaklovce, nafukovacia žirafa, živé sochy, les v meste, 
jazda na koni
Podujatie podporili: 
Prešport, Mladosť, Mosman kebab, Zmrzlina 
Spišan, Fastfood Azia, Cukrárne  Špeciál a Sonatína, 
Hračkárstvo Dráčik, Pizzeria Mama-Mia, Sisoft, 
Reštaurácia Ratuš, Autoves, VMV, KIA
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Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po 
chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo 
kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie 
je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo 
najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, 
ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku 
na chodníku alebo na krajnici.
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chod-
ník používať; to neplatí ak dopravnou značkou alebo 
dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak 
ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom 
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. 
Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať cho-
dec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený 
reflexný bezpečnostný odev.

§ 53
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, 
musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel 
najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. 
To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú 
chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vo-
zovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak 
vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel ne-
môže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom 
cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu 
pre chodcov zakázané. 
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku pre-
chádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať 
cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak 
s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichá-
dzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu 
smeru alebo rýchlosti jazdy.
Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, 
či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi 
na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani 
zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo 
neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné 
zábrany. 

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri 
jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyk-
listi vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostat-
ných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť 
bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas 
jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a vo-
ziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo 
ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde 
musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej vidi-
teľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo 
po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené re-
flexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný 
odev.
Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista 
idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej 
strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný 
dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič ta-
kého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy 
doprava.
Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí 
presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyk-
lista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľa-

dom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 
vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo 
rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí 
vpravo.
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo 
obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou 
prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, 
táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

§ 57
Jazda na zvieratách, 

vedenie a hnanie zvierat
Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Ma-
jiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi 
poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie domá-
ceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste. 

§ 59
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke 
v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú 
používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťa-
huje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej 
zóne.
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič 
smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/hod. Pritom je 
povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, 
ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je 
povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je 
státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je 
určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie 
je obmedzený pohyb chodcov.

§ 64
Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá 
sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri 
ktorej
• sa usmrtí alebo zraní osoba,
• sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zaria-

denie, 
• uniknú nebezpečné veci alebo
• na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane 

prepravovaných vecí alebo na inom majetku 
vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jede-
napolnásobok väčšej škody podľa Trestného zá-
kona.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová uda-
losť podľa odseku 3, ak
• nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 

ods. 6,
• je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alko-

holu alebo inej návykovej látky alebo
• sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej 

zavinení.
(Odsek 3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri 
ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vo-
zidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú 
nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, 
ktorú orgány policajného zboru neobjasňujú.

§ 65
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je po-
vinný
• bezodkladne zastaviť vozidlo,
• zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky 

po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či 
pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú 
návykovú látku.

§ 66
Povinnosti účastníka dopravnej nehody 

a škodovej udalosti
Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo ak-
tívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. 
(Odsek 2) Účastník dopravnej nehody je povinný
• ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
• poskytnúť podľa svojich schopností a možností zra-

nenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať zá-
chrannú zdravotnú službu,

• urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo 
majetku ohrozeného dopravnou nehodou, 

• (d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu 
policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po 
poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení 
dopravnej nehody,

• zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia 
dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

• urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bez-
pečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej ne-
hody,

• umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky 
vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, 

• preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účast-
níka dopravnej nehody,

• bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastní-
kom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola 
spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje 
osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie 
a oznámenie zabezpečí prostredníctvom policajného 
zboru.

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie 
zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, 
účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, 
pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po 
dopravnej nehode, situáciu a stopy. 
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu 
Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní 
dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré 
s tým súvisia. 
Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo ak-
tívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.
(Odsek 6) Účastník škodovej udalosti je povinný 
bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť 
inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje 
o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej 
návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola 
ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. 
Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu 
osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je po-
vinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a ozná-
miť jej svoje osobné údaje.

Vedenie motorových vozidiel
§ 87

Lekárska prehliadka
Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializá-
ciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 
ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú sta-
rostlivosť pre dospelých alebo lekár so špecializáciou 
v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti 
a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

ZMENY V PRAVIDLÁCH CESTNEJ PREMÁVKY
Milí Spišskonovovešťania, vážení čitatelia!

V 3. časti by som Vás chcel upozorniť na ďalšie zmeny, ktoré priniesol nový Zákon NR SR č. 8/2009 z 3. 12. 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, hlavne však na tie, ktoré sa týkajú chodcov a cyklistov. Zároveň chcem poprosiť všetkých účastníkov cestnej premávky, aby si informácie 

o zmenách nenechávali len pre seba, ale podali ich ďalej svojim príbuzným a známym tak, ako ste to urobili i po 1. a 2. časti.

 Ing. Oskár Gonda, Autoškola Gonda v Spišskej Novej Vsi
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Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa
• žiadateľ (o udelenie vodičského oprávnenia) a
• iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto 

zákona.
Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť ro-
kov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky sú 
povinní podrobiť sa
• vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, 

D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E,
• vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, 

motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxi-
službu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej le-
kárskej prehliadke najskôr 2 mesiace pred dosiah-
nutím veku 65 rokov a najneskôr do 2 mesiacov po 
dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé 2 roky.

§ 88
Psychická spôsobilosť

Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifiká-
tom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej 
len „posudzujúci psychológ“).
Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
• žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny 

C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E 
a

• iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto 
zákona.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 
5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky 
sú povinní podrobiť sa 
• vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, 

D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E,
• vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej 

jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo 
a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. 

INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA 
VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 20 Zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 6. júna 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu v okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené miestnosti pre voličov bývajúcich v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči bývajúci v Spišskej Novej Vsi, na ulici

1. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný 
obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor

2. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, Brezová 37, 38, Lipová

3. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová

4. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Javorová

5. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1 

Brusník, Drevárska, Fraňa Kráľa, Hájik, Mlynská, Zimná

6. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

Čsl. armády, Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Podskala, 
Rázusova, Škultétyho, Tepličská cesta

7. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

Banícka, I. Krasku, Konrádova, Pod Tepličkou, 
Rybárska, Sadová, Zábojského, Zvonárska

8. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy),
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné 
domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, 
Tolstého, Železničná

9. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova - bloky 1 - 12, Letná, Markušovská
cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie

10. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15,
Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 - 56)

11. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, 
Levočská - bloky 4 - 22, Moravská, Narcisová, 
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská

12. Spojená škola 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, J. Bottu, Kalinčiaka,
Malá, Stojan, Za Hornádom

13. Spojená škola 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, Elektrárenská, F. Hečku,
F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, M. Gorkého, 
Obrancov mieru, Palárikova, R. Jašíka, S. Tomášika, 
Tajovského, Tehelná

14. Spojená škola 
Stojan 1

Lesná, Potočná, Radničné námestie
(voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“)

15. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru,
J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 
Letecká, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou,
S. Chalupku, Slobody, Stará cesta, Šestnástka, 
T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči bývajúci v Spišskej Novej Vsi, na ulici

16. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska (mesto), Hviezdoslavova 16 - 51, 
Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, 
Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Starosaská, Vajanského

17. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24

18. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

19. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20. ZŠ Z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

21. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 
12, Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

22. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
Z. Nejedlého

23. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63

24. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31,
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14

25. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

29. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, 
Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, 
Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, 
Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, 
Rajecká, Spišská, Šarišská, Tatranská, Trenčianska, 
Trnavská, Turčianska, Zemplínska

30. Požiarna zbrojnica
Hnilecká cesta 13
 

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, 
Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, 
Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, 
Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, 
Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

Dôležité informácie k voľbám
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 
1 písm. d) až g) Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky, a majú právo voliť (občania, ktorí v deň volieb do-
vŕšili 18 roku veku a majú trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi), sú 
podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname voličov vo 
volebnom okrsku č. 14. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove 

Spojenej školy (Obchodná akadémia) na ulici Stojan 1 
v Spišskej Novej Vsi.
Občania s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, ktorí 
majú právo voliť, sú do zoznamu voličov pre jednotlivé 
okrsky zapísaní podľa miesta (ulice) skutočného trva-
lého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní v zozname 
voličov vo volebnom okrsku sa občan oprávnený voliť pre-
sťahuje, je automaticky zapísaný do zoznamu voličov podľa 
nového miesta (ulice) trvalého pobytu. Nové oznámenie o za-

písaní do zoznamu voličov sa už nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď občan túto 
zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v preukaze o to-
tožnosti. Tiež na prípady, keď trvalý pobyt bol zmenený pred 
doručovaním oznámenia o zapísaní do zoznamu voličov, avšak 
táto zmena nie je uvedená v preukaze totožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo volebných 
okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa oprávnený volič na 
Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1 
(prízemie, č. dv. 114 a evidencia obyvateľov č. dv. 118).
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Nadstavbové štúdium 
pre absolventov 

trojročných učebných odborov
Stredná odborná škola drevárska, 

Filinského 7, Spišská Nová Ves

otvára 
od 1. septembra 2009

denné nadstavbové štúdium pre absolventov 
trojročných učebných odborov

3347 4 drevárska 
a nábytkárska výroba,

odborné zameranie: 
01 - drevárstvo 
a nábytkárstvo.
Kontakt: 053/442 42 46

e-mail: spsd@spsdsn.edu.sk

Dňa 23. apríla 2009 poslanci MsZ na 20. riadnom 
zasadnutí prerokovali Správu o výsledku kontrol za 
I. štvrťrok 2009, Zásady kontrolnej činnosti v pod-
mienkach samosprávy, Správu o zahraničných 
služobných cestách za r. 2008, Správu o výsledku 
ročnej inventarizácie majetku mesta za r. 2008, 
Pravidlá hospodárenia s finanč. prostriedkami 
mesta, Organizačný poriadok Zoologickej zá-
hrady, Plán hlavných úloh mestských výborov na 
r. 2009, VZN č. 2/2009 o vylepovaní voleb. plagá-
tov pre voľby do Európskeho parlamentu (konajú 
sa 6. 6. 2009) a Plán opráv a investícií v Priemysel-
nom parku na r. 2009 v sume 65 730 €.
Schválením novej Organizačnej štruktúry mest-
ského úradu pribudne po 1 pracovníkovi na finančné 
odd. a odd. výstavby a dopravy z dôvodu aktuálnej 
personálnej potreby pre prípravu nových a realizáciu 
schválených projektov, v rámci ktorých do mesta plynú 
milióny eur. Kvôli poklesu počtu aktivačných pracov-
níkov cez ÚPSVaR v SNV o 50 % posilní 1 zamestna-
nec aj odd. komunálneho servisu - stredisko ručného 
čistenia. Zabezpečovať úlohy súvisiace s podporou 
rozvoja cestovného ruchu by mal aj 1 nový referent 
zahranič. vzťahov v rámci kancelárie primátora.
Predložený Záverečný účet mesta za r. 2008 kon-
štatoval, že pôvodný rozpočet schválený MsZ dňa 
31. 12. 2007 vo výške 724,635 mil. Sk bol v prie-
behu r. 2008 upravený 4 zmenami na sumu 867,48 
mil. Sk. Vďaka obdržanej dotácii z MH SR na Priemy-
selnú zónu Podskala sa rozpočet na strane príjmov 
k 31. 12. 2008 vyšplhal až na 1,01 mld. Sk. Výdavky 
boli ku koncu roka čerpané na 90,9 %, t. j. v sume 
788,132 mil. Sk. Prebytok hospodárenia mesta za 
r. 2008 predstavuje 204,935 mil. Sk, po odpočítaní 
zákonom stanovených položiek 1,304 mil. Sk. Účtov-
ným výsledkom (výnosy - náklady) je zisk 50,891 mil. 
Sk. Mesto vlani nečerpalo žiadny úver.
V súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou bolo 
prijaté viazanie výdavkov tohtoročného rozpočtu 
mesta na úrovni 702 111 € (21,152 mil. Sk), čo 
predstavuje 2,48 % objemu ročného rozpočtu. Via-
zanie je zamerané na zníženie bežných prevádzkových 

výdavkov a pozastavenie, resp. odklad niektorých in-
vestičných akcií. Dopad krízy bude riešený aj použitím 
prostriedkov z prebytku hospodárenia za r. 2008.
Poslanci vyhoveli žiadosti Košického samospráv-
neho kraja (KSK) a zrušili jednu z podmienok sta-
noviska MsZ v súvislosti s realizáciou dlhodobého 
prenájmu Nemocnice s poliklinikou v SNV strategic-
kému investorovi. Podľa tejto podmienky malo bývalé 
gynek.-pôrod. oddelenie na Rázusovej ul. zostať i na-
ďalej súčasťou NsP a malo tam byť zriadené odd. sta-
rostlivosti o dlhodobo chorých. KSK však v súčasnosti 
kvôli zlej finanč. situácii nedokáže efektívne tento ob-
jekt využiť a zriadiť tam spomínané oddelenie. KSK 
bude hľadať iné možnosti využitia objektu.
MsZ vzalo na vedomie Správu o obstarávaní Zmien 
a doplnkov v r. 2009 Územného plánu mesta 
SNV, ktorý bol naposledy aktualizovaný pred 4 rokmi. 
Zmeny a doplnky sa týkajú najmä projektu Spišský raj, 
modernizácie železničnej trate v úseku Poprad-Tatry 
- Krompachy a zmien a doplnkov nadradenej územ-
noplánovacej dokumentácie KSK.
V rámci bodu Vysporiadanie nehnuteľností MsZ 
riešilo napr. aj problematiku prestavby križovatky 
Markušovskej cesty a Mlynskej ulice na kruhovú. 
V tejto súvislosti schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na prenájom mestských pozemkov určených na reali-
záciu tejto stavby pre KSK na dobu 5 rokov za nájomné 
1 €/rok. Odsúhlasená bola tiež vzájomná zámena 
budovy s pozemkami ZŠ Javorovej (v hodnote 
388 369 €, doteraz vo vlastníctve Mesta SNV) v pro-
spech KSK a areálu tenisových kurtov (v hodnote 
1 001 676 €, doteraz vo vlastníctve KSK) v prospech 
Mesta SNV. Podaná bola aj informácia o prebiehajú-
cich rokovaniach k možnému obnoveniu činnosti 
v MäsoSpiši. Mesto obdržalo od vlastníka predbežný 
návrh na predaj majetku MäsoSpiš-u v hodnote cca 
5,87 mil. €. Vo veci sa naďalej rokuje.
Na zasadnutí boli odprezentované viaceré zámery 
a projekty. Projekt „Regionálne centrum zhodno-
covania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) 
a gastroodpadu v meste SNV“ rieši komplexné na-
kladanie s BRO v našom regióne. V areáli Regionálnej 

skládky odpadov Kúdelník II pribudne do roku 2010 
kompostáreň na zhodnocovanie odpadu ne kompost 
a iné produkty určené aj na energetické využitie. V rámci 
podanej žiadosti sa uchádzame o poskytnutie nenávrat-
ného finanč. príspevku vo výške 6 538 093 €, spo-
lufinancovanie mesta 326 940 € (5 %). Odznela 
tiež informácia o pripravovanej stavbe „Most Ma-
tuškova“, ktorý by mal priamo spojiť sídl. Mier s Duk-
lianskou ul. prostredníctvom premostenia a dvoch 
okružných križovatiek. Predpokladaný investičný ná-
klad na celé dielo je 1 729 236 €. Spoločnosť Soli-
téra odprezentovala svoj projekt bytového komplexu 
„Villa Nova“, ktorý by mal vyrásť v lokalite za Panorá-
mou do polovice budúceho roku (informácie na strane 
27.). Zástupcovia f. Tescar podali aktuálne informá-
cie o projekte Domu služieb. Časový posun spôsobili 
komplikované majetkovo-právne vzťahy v danej lokalite 
a ich zdĺhavé vysporiadanie, ako aj nerozhodnosť Dexia 
Banky, ktorá doposiaľ nevydala stanovisko, či bude jej 
prevádzka v SNV súčasťou celého projektu. MsZ pre-
dĺžilo spoločnosti termín plnenia zmluvy.
Za nového predsedu a člena Komisie kontroly 
pri MsZ bol menovaný poslanec RNDr. Ladislav 
Ruttkay (namiesto Ing. Jany Kvašňákovej). Novým 
zástupcom mesta v Rade školy pri ZŠ Z. Nejed-
lého sa stal PhDr. Miroslav Semeš, PhD. (namiesto 
Ing. Petra Petka). K zmene došlo aj na poste člena 
Dozornej rady spoločnosti Emkobel, a. s., kde 
Pavla Šefčíka vystriedal Stanislav Snopko.
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre hráčov 
Hokejového klubu SNV vo výške 16 600 € za po-
stup do extraligy, ako aj finančnú pomoc našej NsP 
vo výške 8 300 € na zabezpečenie prístroja na kryo-
terapiu pre neurologické odd. a vo výške 3 333 € na 
zakúpenie odsávačky pre interné oddelenie.
Na záver rokovania poslanci podporili návrh Komisie 
kultúry pri MsZ na udelenie ocenenia „Cena KSK“ 
primátorovi PhDr. Jánovi Volnému, PhD.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia a zvukový 
záznam zo zasadnutia nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - SNV - Samospráva - MsZ. Najbližšie bude 
MsZ zasadať 18. 6. 2009. LucK

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Záverečný účet mesta 2008 konštatoval, že príjmy mesta prekročili miliardu slovenských korún. Na zmiernenie dopadu hospodárskej krízy je nutné 
viazať prostriedky mesta. Pripravuje sa zmena a doplnky Územného plánu mesta Spišská Nová Ves. Mesto prenajme pozemky potrebné na vybudo-
vanie ďalšej kruhovej križovatky Košickému samosprávnemu kraju za 1 euro. Uchádzame sa o prostriedky na vybudovanie kompostárne. Pokračujú 
prípravy na výstavbu „Mosta Matuškova“. Majetkovo-právne vysporiadania brzdia prestavbu Domu služieb.

Dôkazom toho bolo aj májové 4-dňové projektové 
stretnutie Comenius v Spišskej Novej Vsi so žiakmi 
a ich učiteľmi z 5 európskych štátov. Spoločne pracovali 
na projekte s názvom „generation-e“. „Zámerom pro-
jektu je spojiť študentov rôznych technických smerov 
do jedného tímu so spoločným cieľom vyrobiť funkčný 
model využitia solárnej energie,“ ozrejmil hlavný koor-
dinátor projektu p. Martin Krauss z Nemecka. 
Žiaci v 5 skupinách riešili zadané problémové úlohy. 
Naučili sa pracovať v tíme, komunikovať po nemecky 
a anglicky používajúc odbornú terminológiu týkajúcu sa 
alternatívnych zdrojov energie, ako aj odprezentovať vý-
sledky svojej práce pomocou výpočtovej techniky a web 
stránok.
Zároveň tento školský rok po prvýkrát maturovali na 
SPŠ strojníckej študenti, ktorí sa venovali na vyučo-
vaní alternatívnym zdrojom energie. Okrem niekoľ-
kých konkrétnych aktivít, ako je napríklad aj vytvorenie 
podmienok na triedenie odpadu na škole, sa maturanti 
rozlúčili so školou naozaj ekologicky. Spolu s autorom 
myšlienky Ing. Ondrejom Majerníkom, zástupcom riadi-

teľa školy, zasadili prvý „maturitný“ stromček v areáli 
školy. Škola je presvedčená, že je to dôležitý krok vo 
výchove a vzdelávaní v oblasti ekológie. Maturanti sa už 
teraz tešia na to, že sa ich pomaturitné stretnutia budú 
začínať pri ich javore. Monika Hodnická

EKOLOGICKÁ SPŠ STROJNÍCKA
Strojnícka priemyslovka otvára svoje brány ekologickému mysleniu a konaniu.
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci jún 2009

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

VÝSTAVY: 
PRIESTOR 2009 
Výstava maturitných prác žiakov umeleckých 
odborov Strednej odbornej školy drevárskej 
v Spišskej Novej Vsi  do 5. 7. 2009 

NAJKRAJŠIA PAMIATKA SPIŠA 
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ 
mesta Spišská Nová Ves zapojených do pro-
jektu Galérie umelov Spiša „Cez obrazy do 
minulosti/Spiš 2009“ pri príležitosti 800. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o Spiši

 1. - 12. 6. 2009

FANTÁZIA BEZ HRANÍC 
Výtvarné práce klientov DSS - „Náš dom“ Sp. 
Nová Ves, ZPMP Nádej - Denný stacionár Po-
prad, DSS Spišský Štvrtok, DSS Domovina 
n. o., Hodkovce, DSS sv. Jána z Boha Spiš-
ské Podhradie, Dom detí Božieho milosrden-
stva n. o., Stropkov, Dom Charitas sv. Jozefa 
Sp. Nová Ves do 15. 6. 2009

PRIPRAVUJEME:
„ZVRATY A NÁLEZY“ 
Výstava predstaví štyroch mladých výtvarní-
kov zo Spiša - Pavol Sova, Petra Petríková, 
Tomáš Cetera, Amálka Ľudmila Valenčíková.
 9. 7. - 31. 8. 2009

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
Akceptujeme kultúrne poukazy.

w
w

w
.g

u
s

.s
k

JÚN 2009

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Slovenský zväz astronómov - MO Spišská Nová Ves

KRÁSY NOČNEJ OBLOHY
do 31. 10. 2009

Výstava venovaná Medzinárodnému roku astronómie 
a 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Spiši.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

SNEHULIENKA V KAŠTIELI
1. - 5. 6. 2009

Organizované podujatie pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa 
ZŠ. Na prehliadku je nutné vopred sa telefonicky ob-
jednať. Informácie - tel. č.: 053/449 84 21

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň, Letná 50

„GENIUS LOCI MESTA 
21. STOROČIA“

 je predĺžená do 16. augusta 2009
Výstava venovaná 740. výročiu mesta SNV a realizo-
vaná v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom v Le-
voči - 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
Národopisné Múzeum v Smižanoch

VTÁCTVO HORNÁDSKEJ 
KOTLINY A JEHO OCHRANA

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

www.muzeumspisa.com 

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
vás pozýva na VERNISÁŽ VÝSTAVY

NAJKRAJŠIA PAMIATKA SPIŠA 
PRÁCE ŽIAKOV ZŠ, ZUŠ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. júna 2009/MDD
Kultúrno-vzdelávací program pre základné školy 
a základné umelecké školy mesta Spišská Nová Ves

Projekt finančne 
podporilo Mesto 
Spišská Nová Ves.

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI • GALÉRIA UMELCOV SPIŠA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI • GYMNÁZIUM ŠKOLSKÁ 7 V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

vás pozývajú pri príležitosti 65. výročia úmrtia autora

JOZEF HANULA, ŽIVOT A DIELO
- prezentácia študentov Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves

Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej správy o Spiši.

9. júna 2009 o 14.00 hod. v koncertnej sále
Galérie umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
Všetci milovníci histórie sú srdečne vítaní.

Program finančne 
podporilo Mesto 

Spišská Nová Ves

Divadlo Východná Európa Poprad
 pozýva mládež i dospelých na 

divadelnú hru poľského dramatika 
Slavomíra Mrozeka

EMIGRANTI.
Trpko smiešny príbeh dvoch mužov, ktorí 
sa ocitnú v emigrácii v neznámej krajine, 
kde sa musia spoliehať iba sami na seba... 

4. jún 2009, 19.00 hod., 
Kino Tatry Klub, Spišská Nová Ves

Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce 
sv. Alžbety, Bratislava n. o. 

otvára v školskom roku 2009 1. ročník 
a predlžuje termín podania prihlášok 

na bakalárske štúdium s možnosťou pokračovania 
na magisterskom štúdiu v odbore „sociálna práca“, 

na detašovanom pracovisku Spišská Nová Ves, 
Zimná ul. č. 48. Odbor je zameraný všeobecne 

s možnosťou uplatnenia v štátnej správe 
a samospráve, ako aj v neštátnych subjektoch.

Prihlášky, prosíme, zasielať najneskôr 
do 31. júla 2009 na adresu:

Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce 
sv. Alžbety n. o., študijné oddelenie - p. Ertelová,

Palackého 1, 811 02 Bratislava. 
Web stránka: www.vssvalzbety.sk 
Viac info na t. č.: 0903 263 376, 
PhDr. Martina Kokavcová, PhD.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

1. 6. - 7. 6. 2009
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/44 675 68

8. 6. - 14. 6. 2009
SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/44 10 192

15. 6. - 21. 6. 2009
TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/44 14 166

 22. 6. - 28. 6. 2009
ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/44 682 25

29. 6. - 5. 7. 2009 
PRI STANICI, Ul. odborárov, tel.: 053/42 986 93
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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. júna na adresu redakcie s hes-
lom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...stál starší kostol, 2. tajnička: ...kaplnka zasvätená, 
3. tajnička: ...voľbe richtára. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Soňa Kirnerová, Spišská Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - II. časť
Počas svojej stáročnej existencie prešiel kostol viacerými rekonštrukciami a opravami. Po požiari v roku 1435 ho opravili, lenže už v roku 1441 po ničivom zemetrasení sa (1. tajnička) a ná-
sledne vybudovali novú krížovú klenbu podopretú mnohouholníkovými piliermi. V roku 1523 dostavali pôvodnú gotickú, územčistú vežu kostola s pavlačou. Keď v roku 1548 prijala mestská 
rada reformáciu (2. tajnička) a v zmysle princípu „cuius regio, eius religio“, t. j., že ľud sa nemôže riadiť hlasom svojho svedomia, ale musí nasledovať náboženstvo svojej vrchnosti, začal far-
ský kostol slúžiť evanjelikom. Katolíkom bol vrátený až v roku 1674. Pôvodné zariadenie však v kostole zrejme zostalo. Koncom 16. a začiatkom 17. storočia boli kostol i veža znova opravované, 
pričom v roku 1608 boli osadené (3. tajnička) a veža bola pokrytá šindľom. Keď v roku 1649 pri vyťahovaní jedného z najväčších zvonov v tomto období zistili, že trámy veže sú zhnité, richtár 
Ján Dirner nariadil celý vrch veže strhnúť a kostol dostal novú vežu s cibuľovitým zakončením. V 18. storočí vežu namiesto starého šindľa pokryli medeným plechom, boli urobené stavebné 
úpravy v sakristii, namiesto dreveného postavili murovaný chór, v roku 1789 bol kostol nanovo vydláždený a v roku 1824 bol od základov renovovaný aj organ. Do vonkajšieho vzhľadu kostola 
dramaticky zasiahli udalosti z 2. februára 1849, kedy po bojoch maďarských povstalcov proti cisárskemu vojsku veža zhorela a zvony s veľkým rachotom popadali a roztopili sa.

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

5. 6. 2009 (piatok) od 9.30 do 11.30 hod.

DIETKOVSKÉ NARODENINY 
A TVORIVÁ DIELŇA 
„MAMA, OTEC A JA“ 

MC Dietka pozýva všetkých rodičov a deti na oslavu 
MDD a svojich 7-mich narodenín. Oslava prebehne 
tradične - netradičným spôsobom v priestoroch Ga-
lérie umelcov Spiša. Čaká Vás darček, tvorivá atmo-
sféra a dobrá nálada. Tešíme sa na vás.
Vašu účasť, prosíme, nahlásiť 

do 2. 6. 2009 na tel. č.: 0905 938 774.

Téma: „Záhrada umenia“ 
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul., SNV
Vstupné: 2 €/dieťa

27. 6. 2009 (sobota) o 9.30 hod.

„DIETKOVSKÁ OPEKAČKA“ 
– LESNICA, ČINGOV

MC Dietka pozýva všetkých rodičov a deti na spo-
ločnú „opekačku“ na Čingov. Podujatie prebehne vo 
vonkajších priestoroch penziónu Lesnica. Tešíme 
sa na vás.
Bližšie informácie a nahlásenie vašej účasti v ter-
míne do 17. 6. 2009 na tel. č. : 0905 938 774.
Kde: penzión Lesnica – altánok, Čingov, Sloven-
ský raj
Poplatok: 5 €/dospelý, dieťa zdarma (v cene je po-
platok za grilovanie a za program pre deti)

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

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

VALČÍK S BAŠIROM
Autobiografický hrdina Ari sa vydáva za 
dávnymi známymi, ktorí mu môžu pomôcť 
vybaviť si spomienky na krutý masaker v pa-
lestínskych utečeneckých táboroch. Izrael, 
Nemecko, Francúzsko, animovaný film, 
české titulky, 85 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

5. 6. o 17.00 , 6. - 8. 6. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY
Romantická komédia z produkcie Jerry 
Bruckheimera podľa bestselleru Sophie Kin-
sella Závislá od nákupov, jednej z najúspeš-
nejších kníh svojho druhu, ktorej sa predalo 
viac ako Denníka Bridget Jonesovej. USA, 
104 min., slovenské titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov. 

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

TOKIO 
Tri krátke fantastické filmy voľne inšpirované 
Tokiom. Poviedkový, dráma, Fr./Jap./Nem./

J. Kórea, české titulky, 110 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov. 

12. - 14. 6. o 17.00, 
vst.: 2,30 €/69,28 Sk

STAR TREK 11
Zatiaľ, čo predchádzajúcich desať celove-
černých Star Trekov patrilo predovšetkým 
fanúšikom, tento bude pre všetkých. Aspoň 
to sľubuje jeho režisér J. J. Abrams. Sci-fi, 
USA, 126 min., české titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

13. - 15. 6. o 19.00, 
vst.: 2,20 €/66,27 Sk

NEDODRŽANÝ SĽUB
Režisér Jiří Chlumský na základe skutočného 
príbehu natočil film, ktorý vás vtiahne do deja 
plného napätia a zvratov, v ktorom sa z mla-
dého chlapca vďaka dobovým okolnostiam 
stáva mladý muž trochu predčasne. Dráma, 
Slovensko, r. 2009, 129 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
19. 6. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk, 
20. - 21. 6. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk

MILIONÁR Z CHATRČE
Hlavný hrdina Jamal Malik (Dev Patel) je 
chlapec, ktorý sa narodil do chudobného 
prostredia bombajských slumov. Teraz ale 
sedí v televíznom štúdiu oproti moderátorovi 
indickej verzie súťaže Chcete byť milionárom 
a čaká na poslednú otázku, ktorá ho delí od 
rozprávkovej výhry 20 miliónov indických ru-
pií. Dráma, USA/VB, české titulky, 134 min., 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

19. - 22. 6. o 17.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
pondelok zľava vst.: 2 €/60,25 Sk

NOC V MÚZEU 2
V múzeu Smithsonian Institute vo 
Washingtone nastala noc. Strážcovia odišli 
domov, svetlá zhasli, detskí návštevníci sú 
doma vo svojich posteliach... Ale i tak je 
v „prázdnom“ múzeu divný šramot. Komé-
dia, USA, 100 min., český dabing, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA 
26. - 28. 6. o 17.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

MADAGASKAR II
Rodinná animovaná rozprávka pre malých 
aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., sloven-
ský dabing.

25. - 29. 6. o 19.00, 
vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
pondelok zľava vst.: 2 €/60,25 Sk 

ANJELI A DÉMONI
Tím, ktorý stojí za svetovým fenoménom „Da 
Vinciho kód“ sa vracia, aby uviedol netrpez-
livo očakávaný film Anjeli a démoni založený 
na románovom bestselleri od Dana Browna. 
USA, 135 min., slovenské titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov. 

1. - 2. 7. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
ZNOVU 17

Teenager Mike (Zac Efron) má všetko. 
O 25 rokov neskôr si dospelý Mike (Matthew 
Perry) uvedomuje, že jeho život nie je celkom 
tým, čo očakával. Komédia, USA, slovenské 
titulky, 102 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

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

DOMOV
Film Domov je fascinujúcim letom ponad 
50 krajín našej planéty Zem, pohľadom na 
úžasné scenérie z vtáčej perspektívy, zachy-
távajúci krásy a poklady našej planéty. Doku-
ment, Francúzsko, 120 min., český dabing, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

3. 7. o 17.00 , 4. - 5. 7. o 19.00, 
vst.: 2,30 €/69,28 Sk 

DVOJITÁ HRA
Dannyho parťáci stretávajú pána a pani 
Smithových. Tony Gilroy nakrútil chytrý film, 
v ktorom má každý rafinovaný plán, nikto 
nehrá fér, a ktorého divák nesmie uveriť ani 
záverečným titulkom. USA, 126 min., sloven-
ské titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

6. - 7. 7. o 19.00
NEBO, PEKLO, ZEM

 
Pripravujeme: 

Doba ľadová 3 od 17. - 26. 7., 
Transformens 2, Milk, Terminátor, 

Gomora, Ženy môjho muža, Na odstrel

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC KINO MIER

KINO BANÍK

1. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

MILIONÁR Z CHATRČE
Hlavný hrdina Jamal Malik (Dev Patel) je 
chlapec, ktorý sa narodil do chudobného 
prostredia bombajských slumov. Teraz ale 
sedí v televíznom štúdiu oproti moderáto-
rovi indickej verzie súťaže Chcete byť milio-
nárom a čaká na poslednú otázku, ktorá ho 
delí od rozprávkovej výhry 20 miliónov indic-
kých rupií. USA/Veľká Británia, 2008, dráma, 
120 min., MP-12, ČT, Tatrafilm.

2. - 3. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

POKOJ V DUŠI
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drs-
nej scenérie hôr, so znakmi, ktoré sú pre 
stredné Slovensko typické – patriarchátom, 
pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, 
krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou sú-
držnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky... 
Slovensko, 2009, dráma, 97 min., MP-15, 
Kováčová (Forza Production House).

4. - 9. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,8 €/84,35 Sk

ANJELI A DÉMONI
Robert Langdon objaví dôkazy o znovuobno-
vení starovekého tajného bratstva známeho 
ako Ilumináti – najmocnejšej tajnej organi-
zácie v histórii – a zároveň musí čeliť smr-
teľnému nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje 
najnenávidenejšieho nepriateľa tejto tajnej 
organizácie: katolícku cirkev. USA, 2009, 
thriller, 140 min., MP-15, ST, ITAfilm.

5. - 8. 6. 2009 o 17.00 hod., 

vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 8. 6. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk

PEKLO S PRINCEZNOU
Čo sa stane, keď si princezná Aneta nechce 
zobrať princa Jeronýma? Bude svadba, 
vojna alebo peklo na Zemi? Česká republika, 
2008, rozprávka/komédia, 105 min., MP-12, 
Continental film.

10. - 11. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk 

ODPOR
Druhá svetová vojna. Traja židovskí bratia 
Bielski utečú z Poľska okupovaného nacis-
tami do bieloruských lesov. Tam sa pridajú 
k členom ruského protinacistického odboja. 
Odpor je obrazom nadšenia, obetavosti, zú-
falstva a nádeje. Film bol nakrútený na zá-
klade skutočnej udalosti. USA, 2008, dráma, 
137 min., MP-15, ST, Tatrafilm.

12. - 15. 6. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

RÝCHLI A ZBESILÍ
Brian dostane za úlohu infiltrovať sa do 
gangu priekupníka drog Antonia Braga. 
USA, 2009, akčný, 99 min., MP-12, ST, 
Tatrafilm.

12. - 15. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 15. 6. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk 

ZNOVU 17 
Mike (Matthew Perry) si uvedomuje, že jeho 
život nie je celkom tým, čo očakával. Spadne 
do rieky a zrazu má znovu 17. USA, 2009, 
komédia, 102 min., MP-12, ST, Continental 
film.

16. - 18. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk

MESTO EMBER
Posledných dvesto rokov je útočiskom 
ľudskej rasy gigantické podzemné mesto 
Ember. Teraz však stojí na pokraji zániku. Ge-
nerátor, poskytujúci obyvateľom energiu pre 
svetlo, teplo a vzduch, začína zlyhávať. USA, 
2008, dobrodružno-romantické fantasy, 
95 min., MP-12, ČT, Tatrafilm.

19. - 21. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VOJVODKYŇA
Príbeh filmu prenesie divákov do 18. storočia 
a priblíži príbeh šľachtičnej Georgiany, pra-
tety princeznej Diany. Georgiana, vojvodkyňa 
z Devonshiru, bola charizmatická a verejnosť 
ju milovala, no v osobnom živote jej šťastie 
neprialo. V. Británia/Francúzsko/Taliansko/
USA, 2008, historická dráma, 110 min., MP, 
ČT, Magicbox.

22. - 25. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 
Hugh Jackman sa vracia ako mutant Wolve-
rine s regeneračnými schopnosťami, kostrou 
vystuženou adamantiom a pazúrmi ostrými 
ako britva. Dej sa vracia k počiatkom jeho 
kariéry. USA/Nový Zéland/Austrália, 2009, 
akčné sci-fi, 97 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

26. - 28. 6. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NEDODRŽANÝ SĽUB
Skutočný príbeh židovského chlapca, kto-
rému silu prežiť dal sľub. Jiří Chlumský na 

základe jeho príbehu nakrútil film plný napä-
tia a zvratov, v ktorom sa z mladého chlapca 
vďaka okolnostiam stáva mladý muž. Sloven-
sko, 2009, dráma, 124 min., MP-12, SPI In-
ternational.

26. - 28. 6. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

MILK
Gus Van Sant a Sean Penn oživili príbeh člo-
veka, ktorý je do dnešnej doby považovaný 
za jedného z najväčších mučeníkov ame-
rickej histórie. Za svoju sexuálnu orientáciu 
zaplatil tým najcennejším, čo človek má – ži-
votom. USA, 2008, dráma, 128 min., MP-12, 
Continental film.

29. 6. - 1. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 1,5 €/45,19 Sk

DENNÍK NYMFOMANKY
Val je atraktívna a vzdelaná mladá dáma 
posadnutá sexom. Jej denník je svedkom 
všetkých milostných eskapád s množstvom 
pikantných detailov. Smrť blízkej priateľky ju 
presvedčí, že je čas postaviť sa na vlastné 
nohy a začať inak. Španielsko, 2008, ero-
tická dráma, 95 min., MP-18, ČT, Magicbox.

Pripravujeme na júl:
Terminator Salvation – postapokaliptický 
thriller • Nenarodený – horor • Star Trek 
11 – sci-fi • Noc v múzeu 2 – rodinná ko-
média • Vo štvorici po opici – komédia • 
Na odstrel – thriller • Dvojitá hra – komé-
dia • Gomora – thriller

Bližšie informácie na 
www.dksnv.sk

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 KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
8. 6. 2009 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.
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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

Anita GANERI: Kvitnúce pralesy. Ide ti zemepis 
na nervy? Máš plné zuby máp a výpočtov? Zamá-
vaj na rozlúčku nudným hodinám zemepisu. Je tu 
zemepis pre odvážnych! Zemepis ešte nikdy nebol 
taký hrozný!
Alojz NOCIAR: Rozprávky od Adamka. Napí-
sal ich ujo Adam, ktorý veľmi dobre vie, čo sa de-
ťom stáva, sníva, čo zbožňujú. V jeho rozprávkach 
nájdete všetko - bager s vylomeným zubom, kašľa-
júce autobusy, mačaciu školu...
Jenny DALE: Pipo a Pogo. Ďalšia z dvojjazyčných 
kníh plná príbehov o priateľstve medzi zvieratkami. 
Veselé i smutné príbehy škrečka Pipa a prasiatka 
Poga si môžete prečítať v slovenčine a v angličtine.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Dávid LEVIEN: Mesto slnka. Súkromný detektív 
pátra po chlapcovi, ktorý je viac ako rok nezvestný.
Yrsa SIGURDARDÓTTIR: Zamrznuté svetlo. 
Na pláži našli mŕtvu ženu s napichanými špendlíkmi 
v chodidlách. Kto takto vraždí na Islande?
Jeffrey ARCHER: Pomsta. Príbeh muža, nespra-
vodlivo obvineného z vraždy svojho najlepšieho 
priateľa.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

John MAN: Attila - barbarský kráľ, ktorý vyzval 
na súboj Rím. V pútavej biografii sa autor usiluje 
vysvetliť Attilov vzostup, krátke obdobie slávy, náhly 
zánik a to, prečo jeho meno zostáva živé doteraz.
Pavel DVOŘÁK: Podivný barón. Rozprávanie 
o nevšednom osude baróna Emila Friedricha Jo-
hannesa Hoenninga O´Carroll a o tom, ako zapísal 
Slovensko do svetovej histórie.
Štefan LUBY: Moji intelektuáli. Trojzväzkové 
dielo, ktoré nám približuje svet vedy a umenia, cez 
spomienkovo prerozprávané malé dejiny vybraných 
intelektuálov zo Slovenska i zo zahraničia.
 
 POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

PRE DETI

Jacqueline WILSON: Polnoc. Magický a tajomný 
príbeh, v ktorom si hlavná hrdinka Viola želá stretnúť 
autora krásnych príbehov o vílach, aby jej vykúzlil rie-
šenie na všetky problémy.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Jana PRONSKÁ: Bosorkina dcéra. Historický 
román, v ktorom krásna Soraya, dcéra maurského 
emira, sa po upálení svojej matky skrýva pred dôs-
tojníkom inkvizície De Vascadom...

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Barbara WERNSING-BOTTMEYER: Piráti a ich 
dobrodružný život. Chcete spoznať nebezpečný 
život a nezákonné vyčíňanie pirátov v zlatých časoch 
pirátstva?

3. 6. (streda) o 9.00 a 11.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Anton Kret 

O RUŽOVEJ ANIČKE 
Rozprávka s pesničkami z pokladov slovenských ľudových rozprávok. V zázračnej rozprávke zo zbierok P. Dob-
šinského sa stretáva dobro so zlom, láska s nenávisťou, či krása so škaredosťou. 

4. 6. (štvrtok) o 9.00 hod. a 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Karol Spišák

VRABEC BRMBOLEC 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ - ale aj v ško-
ličke by sme sa mali cítiť ako doma. 

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

VŠETKO O MUŽOCH 
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. 

7. 6. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Janosch 

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA 
Macko a Tigrík sa vyberú na cestu, aby pochopili, že dôležitejšie ako cieľ je samotná cesta a najmä niekto, kto 
ide s nami. V rozprávke tvorcovia spolupracovali aj so spišskonovoveskými deťmi.

17. 6. (streda) o 9.00 hod. a 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Anton Kret 

O RUŽOVEJ ANIČKE 
21. 6. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Miro Kasprzyk

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 

Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
zaujať a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí a ako 
súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu.

23. 6. (utorok) o 9.00 hod. a 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Anton Kret

O RUŽOVEJ ANIČKE 
26. 6. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € (150,63 Sk)
Anton Nikolajevič Ostrovskij

BANKROT PREMIÉRA!!!
Jeden z klasikov politickej ekonómie povedal, že kde končí kapitál, nastupuje bankrot... Často to počúvame 
v dnešných časoch svetovej hospodárskej krízy, z ktorej sa stala výhodná psychologická „mantra“. Neustále 
vyvoláva v našich životoch nové vlny strachu a neistoty, tie nás ochromujú a neraz vedú aj k zúfalstvu. Slávna 
klasická ruská komédia A. N. Ostrovského Bankrot je síce zasadená do kupeckého prostredia 19. storočia 
cárskeho Ruska, ale svojím dramatickým príbehom, situáciami a postavami nepôsobí ako niečo dávno minu-
lé, naopak, ako nám všetkým dôverne známe. Mladých dravcov, ktorí sa dnes pachtia za bohatstvom aj cez 
mŕtvoly a nerešpektujú žiadne morálne zásady, je aj dnes neúrekom. Bravúrne komediálne situácie a precízne 
vykreslené charaktery Ostrovského postáv sú zárukou kvalitného divadelného zážitku.

28. 6. (nedeľa) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Anton Nikolajevič Ostrovskij

BANKROT
Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 

e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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NOVÉ PREDSTAVENIE 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
6. jún 2009 (sobota) o 19.00 hod. 

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

4. 6. 2009 o 8.00, 9.40 a 10.40 hod., Kino MIER 

AKO SA STRATILI ČINELY
Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ.
Vstupné: 1 kultúrny poukaz/1 € (30,126 Sk)

8. 6. 2009 o 8.00, 9.40 a 10.40 hod., Kino MIER 

ZVOĽTE SI SVOJU MISS VIVALDI
Výchovný koncert pre II. stupeň ZŠ.
Vstupné: 1 kultúrny poukaz/1 € (30,126 Sk)

Slávnostné otvorenie Zimného štadióna po ďalšej etape rekonštrukcie: 

PROMENÁDNE KONCERTY 
5. 6. 2009 o 19.00 hod., pódium pri Redute 

PRETTY COOL Poprocková hudobná skupina (Martin), mladá fínska speváčka HAN-
NIS a hudobná skupina HS 23 (Košice).

7. 6. 2009 o 17.00 hod., pódium pri Redute 

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves

14. 6. 2009 o 17.00 hod., pódium pri Redute 
HUDOBNÁ SKUPINA TREND (SNV)

21. 6. 2009 o 17.00 hod., pódium pri Redute 

ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARBASA (SNV)
26. 6. 2009 o 19.00 hod., pódium pri Redute 

VAOLA Rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves.

28. 6. 2009 o 17.00 hod., pódium pri Redute 
DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZNIČIAR (SNV)

27. 6. 2009 o 19.30 hod., Spišské divadlo 
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO, Stanislav Štepka

NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ 
Réžia: Juraj Nvota
Správa (či skôr muzikál) o slovenskej Amerike v prvej tretine 20. storočia, ale aj príbeh o vynálezcovi - Slová-
kovi Jozefovi Murgašovi, Talianoch, emigrantoch, mafiánoch a vete Jozefa Murgaša: Počuje ma niekto?
Vstupné: prízemie, lóže: 10 € (301,26 Sk), stredný balkón: 9 € (271,13 Sk), bočné balkóny: 8 € (241,00 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

Riaditeľstvo Základnej 
umeleckej školy, J. Fabiniho 1, 

Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a širokú verejnosť 

na

ZÁVEREČNÝ 
KONCERT
žiakov ZUŠ, 

ktorý sa uskutoční dňa

17. júna 2009 o 17.00 hod. 
v REDUTE.

Vstupné ľubovoľné.

Riaditeľstvo Základnej 
umeleckej školy, J. Fabiniho 1, 

Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a širokú verejnosť 

na

ABSOLVENTSKÉ 
PREDSTAVENIA

literárno-dramatického odboru 

Romeo a Júlia /I
scénar a réžia: Eva Kopperová

9. a 10. 6. 2009 o 17.00 hod.
Spišské divadlo
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E BASKETBAL: EXTRALIGA MUŽOV: Semifinále: (25. 4.) 

SNV - Pezinok 78 : 85, na zápasy 1 : 3. Finále o 3. miesto: 
(3. 5.) Prievidza - SNV 79 : 75, (7. 5.) SNV - Prievidza 
63 : 64, (10. 5.) Prievidza - SNV 74 : 84, (14. 5.) SNV - Prie-
vidza 73 : 63. Séria zápasov o 3. miesto bola mimoriadne 
vyrovnaná, na zápasy bol stav 2 : 2. Rozhodujúci zápas sa 
hral 17. 5. na hornej Nitre s výsledkom: Prievidza - SNV 
92 : 74. Šťastie sa nakoniec priklonilo na stranu Prievidze. 
Basketbalisti SNV skončili v sezóne 2008/2009 v extrali-
ge na 4. mieste s počtom bodov 49 (1. Pezinok - 56 b., 
2. Nitra - 55 b., 3. Prievidza - 52 b.). V každom prípade, 
naši basketbalisti v nej hrali dôstojne a skvele reprezento-
vali svoj klub a Spišskú Novú Ves.
FUTBAL: Výsledky futbalistov FK SNV hrajúcich 
v II. lige, skup. Východ, za mesiac máj (jarná časť): 
(25. 4.) SNV - Lipt. Mikuláš 1 : 0, (29. 4.) B. Bystrica „B“ 
- SNV 2 : 2, (2. 5.) SNV - Slavoj Trebišov 3 : 2, (10. 5.) 
MŠK Žilina „B“ - SNV 2 : 1, (16. 5.) SNV - ŠKF Podbrezová 
„B“ 1 : 0, (27. kolo - 23. 5.) Poprad - SNV 1 : 1. Priebežne 
sú naši futbalisti v lige na 3. mieste. Jarná časť II. ligy končí 
13. 6. 2009.
VOLEJBAL: Juniorky VK SNV ukončili sezónu 
2008/2009 v I. lige pekným 6. miestom.
KOLKY: Spišskonovoveskí dorastenci - kolkári z TJ Tat-
ran SNV skončili v celoslovenskej dorasteneckej extralige 
v kolkoch na peknom 3. mieste.
HOKEJ:  11. 5. začala letná príprava hokejistov na ex-
traligu.
DŽUDO: Na M-SR v džude juniorov a junioriek v Dubnici 
n/Váhom uspela reprezentantka Džudo klubu SNV Katarí-
na Halasová. V kategórii do 57 kg táto vekom ešte žiačka 
i napriek silnej konkurencii aj o 4 roky starších dievčat ob-
sadila skvelé 3. miesto.
ATLETIKA: 1. vystúpenie v sez. 2009 mali 1. a 2. 5. at-
léti TJ Tatran prakticky vo všetkých vek. kategóriách. Do-
spelí si zapísali prvé body do „GRAND PRIX SLOVENSKA“ 
a v kat. mladších a starších žiakov súťažili naši atléti o body 
v 1. kole Majstrovstiev Košického a Prešovského kraja. 
Domov spolu priniesli 4 prvé a 7 druhých miest. Najlepšie 
výkony dosiahli v rámci GP Slovenska: Tomáš Benko, Sta-
nislava Klučárová, Michaela Kolačkovská, Marián Rerko, 
Dominik Bolcár, Dávid Slatkovský, Júlia Detvaiová, Viktória 
Vitikáčová, TJ Tatran SNV, Boris Strela, Igor Chlebovec, 
Matej Hojnoš, Filip Kapsdorfer, Kristína Puškašová, Mi-
riam Šubová a Dominika Slavkovská.
HOKEJBAL: Od 18. 4. sa hrá v našom meste každú 
sobotu a nedeľu od 9.00 do 12.00 hod. na ihrisku 
za Zimným štadiónom aj hokejbalová liga. Finálové 
zápasy sa budú hrať 27. a 28. 6. 2009. Príďte sa pozrieť!

Štartovalo sa v 12-tich disciplínach v štyroch kategóri-
ách. Plavci Klubu plávania SNV na týchto pretekoch 
získali 13 zlatých, 10 strieborných a 12 bronzových 

medailí. O tento úspech sa zaslúžili: Martin Čmeľ, bratia 
Dávid a Daniel Hanuščinovci, Milan Klempay, Denis Orin-
čák, Marek Stanko, Jozef Štofan, Marián Teplan, Nika 
Boržíková, Simona Barabasová, sestry Sárka a Lucia 
Havašové, Želka Kuľová, Jana Naščáková, Sofia Petre-
ková, Aneta Smiková a Dagmara Tkáčová. Hlavná cena 
podujatia - pohár - putovala zásluhou M. Stanka, po 
jeho víťazstve vo finále na 100 m VS časom 53,41 sek., 
do Sp. Novej Vsi.
Týždeň po tomto úspechu v dňoch 8. - 10. mája repre-
zentoval Marek Stanko SR na medzištátnom trojstret-
nutí Poľsko - Česko - Slovensko v Osvienčime (POL), 
kde štartoval v dvoch individuálnych disciplínach a troch 
štafetách. Vo všetkých dosiahol medailové umiestnenie. 
V disc. 50 m VS časom 24,99 sek. splnil limit na Európ-
sky juniorský festival (EYOF) v 50 m bazéne, ktoré budú  
v Tampere vo Fínsku, kde bude 18. - 25. 7. reprezentovať 
Slovensko. -M. S.-

ÚSPEŠNÝ ŠTART PLAVCOV 
DO LETNEJ SEZÓNY

Marek Stanko po finálovom víťazstve na 
100 m VS s hlavnou cenou súťaže v Martine

Od r. 2003, kedy klub vznikol, sa však jeho pôsobnosť 
rozrástla aj do širšieho okolia Spišskej Novej Vsi a KMŠ 
aktívne spolupracuje na takmer každej skateboardo-
vej akcii na Slovensku. Štatutárny zástupca klubu je 
zároveň hlavným koordinátorom Slovenského pohára 
v skateboardingu.
Po vzore kežmarských skateboardistov sa pre naj-
mladších záujemcov o tento šport v spolupráci 
s Centrom voľného času Adam na Levočskej ul. koná 
krúžok skateboardingu každý utorok a štvrtok od 
15.00 do 16.00 hod. v skateparku. Za krúžok sa 
platí poplatok 2 € mesačne a je prístupný pre kohokoľ-
vek bez ohľadu na pohlavie alebo vek. Podmienkou je 
vlastný skateboard.
Po minuloročnej výstavbe skateparku, ktorú finan-
covalo Mesto SNV, sa tohto roku naše mesto pre-
miérovo zaradilo do kalendára SLOVENSKÉHO 
POHÁRA V SKATEBOARDINGU. Prvé kolo sa pôjde 
v našom parku dňa 13. 6. 2009, kedy sa predstaví 

celá slovenská skateboardová špička. 
Ďalšou výraznou aktivitou je organizácia streetballo-
vých turnajov. Tohto roku sa v skateparku bude konať 
turnaj pod hlavičkou celoslovenskej STREETBALL 
TOUR. Bohatý sprievodný program a celoslovenská 
streetballová špička na vás čakajú v skateparku dňa 
27. 6. 2009. Akcia v našom meste je jediná v rámci 
tour, ktorá sa koná na východe Slovenska.
Počas Spišských trhov pripravujeme tiež menšiu 
sprievodnú akciu vo forme lokálnych skateboar-
dových a streetballových závodov.
Klub mládežníckych športov je organizácia, ktorá sa 
systematicky venuje práci s mládežou, dosahuje úspe-
chy a jej aktivita a pôsobnosť sa každým rokom zväč-
šujú. Pevne veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť tak, 
ako doteraz a budeme prospešní pre mladých aj pre 
mesto, a že sa nám podarí získať prostriedky na ďalšie 
vynovenie nášho skateparku. Ďakujeme.

Miloš Ogurčák

Z ČINNOSTI KLUBU 
MLÁDEŽNÍCKYCH ŠPORTOV
Klub mládežníckych športov (KMŠ) je nezisková organizácia zaoberajúca sa rozvojom skate-
boardovej scény prevažne na území nášho mesta.

Veľmi pekný úspech dosiahli mladí basketbalisti Spišskej Novej Vsi v kategórii starší mini - ročník nar. 1997, ktorí sa zúčast-
nili finálového turnaja Majstrovstiev Slovenska v basketbale chlapcov koncom apríla v Leviciach. Vďaka skvelému kolektív-
nemu výkonu postupne zdolali Sereď 74 : 26, Svit 77 : 38, Levice 68 : 42, Žilinu 71 : 39, Považskú Bystricu 50 : 41 a stali 
sa Majstrami Slovenska pre sezónu 2008/2009. V individuálnom hodnotení sa do výberu All stars A dostali: Daniel 
Bigoš, Patrik Sarna, Róbert Košala a do All stars B: 
Dávid Fulka. Novoveskí chlapci tak zakončili veľmi vy-
darenú sezónu, v ktorej ani raz neokúsili trpkosť pre-
hry. O úspešnú reprezentáciu Mesta Spišská Nová 
Ves a Basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská 
Nová Ves sa pod vedením trénera Mgr. Mareka 
Dovčíka zaslúžili: horný rad zľava: Michal Šperna-
kovič, Róbert Košala, Daniel Markulík, Daniel Bi-
goš, Jakub Dovčík, Filip Mačuga, Jozef Dzurňák, 
dolný rad zľava: Lukáš Pollák, Filip Susa, Tomáš 
Ratkovský, Patrik Sarna, Marek Dubiňák, Dávid 
Fulka, Matej Majerčák, Tomáš Barbuščák. Chlap-
com želáme do budúcna veľa športových úspechov 
a radosti z basketbalu. 

MAJSTRI SLOVENSKA V BASKETBALE 
- KATEGÓRIA STARŠÍ MINI LEVICE 24. - 26. 4. 2009

Slovenský Skateboardový Pohár

Prvé kolo SSP Prvé kolo SSP 
SKEJTPARKSKEJTPARK  

Spišská Nová VesSpišská Nová Ves
13. 6. 200913. 6. 2009

PRIZEMONEY: 700 €PRIZEMONEY: 700 €

 Spišská Nová Ves  13. 6. 2009 Spišská Nová Ves  13. 6. 2009
 Bratislava  27. 6. 2009 Bratislava  27. 6. 2009
 Martin  18. 7. 2009 Martin  18. 7. 2009
 Košice  15. 8. 2009 Košice  15. 8. 2009
 Liptovský Mikuláš  FINÁLE 28. - 30. 8. 2009 Liptovský Mikuláš  FINÁLE 28. - 30. 8. 2009

Za účasti pretekárov z 24 oddielov a klubov Nemecka, Poľska a Slovenska sa dňa 2. 5. 2009 ko-
nal v Martine 28. ročník Memoriálu Pavla Šteinera v plávaní. 
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba krytej plavárne od 1. 6. 2009
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 14.00 - 19.00

Utorok 8.00 - 11.30 13.00 - 19.00

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00

Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 11.30 13.00 - 19.00

Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00

Sobota  9.00 - 19.00

Nedeľa  9.00 - 19.00

Cenník: Celodenný vstup od 17.00 hod.

Dospelí: 2,20 €/66,28 Sk 1,80 €/54,23 Sk

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

1,50 €/45,19 Sk 1,30 €/ 39,16 Sk 

LETNÉ KÚPALISKO OTVORENÉ 
OD 5. 6. 2009 (PIATOK) DENNE OD 9.00 DO 19.00 HOD.

Cenník: Celodenný vstup od 17.00 hod.

Dospelí: 2,20 €/66,28 Sk 1,80 €/54,23 Sk

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

1,50 €/45,19 Sk 1,30 €/ 39,16 Sk 

Vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 0,40 €/12,- Sk/vstup. 

Vstup možný do 18.00 hod.

Zľavnené vstupné: Dospelí: 19,50 €/587,46 Sk/10 vstupov

KOLKÁREŇ 
MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH - ROČNÍK 2009

Pondelok 1. 6. 17.00 SLZA - MIDAPA

18.00 STEZ - NDH ATYP

Utorok 2. 6. 18.00 DRÁČIK 09 - PARMAS

19.00 STOLIMER - OELTO STAR

SRT KEGL VOĽNO

Pondelok 8. 6. 17.00 NDH ATYP - DRÁČIK 09

18.00 SRT KEGL - STOLIMER

Utorok 9. 6. 18.00 MIDAPA - STEZ

19.00 OELTO STAR - SLZA

PARMAS VOĽNO

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

Basketbalový turnaj reprezentácií U-20

Štvrtok 18. 6. 17.00 Česko - Slovinsko

Štvrtok 18. 6. 19.15 Slovensko - Rakúsko

Piatok 19. 6. 17.00 Rakúsko - Česko

Piatok 19. 6. 19.15 Slovensko - Slovinsko

Sobota 20. 6. 17.00 Slovinsko - Rakúsko

Sobota 20. 6. 19.15 Slovensko - Česko

SAUNA 

T.: 053/442 62 18

Zmena prevádzkových hodín 
sauny od 1. 6. 2009
Streda 13.00 - 19.00 ŽENY

Štvrtok 13.00 - 19.00 MUŽI

Sobota  7.30 - 19.00 ŽENY

Nedeľa  7.30 - 19.00 MUŽI

CERAGEM - masážne stoly
Objednávky na t. č.: 0910 313 315 

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 9.00 - 19.00

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 19.00

Nedeľa 8.00 - 19.00

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • 
anticelulitídna • kozmetická lym-
fodrenáž • lymfodrenáž celého 
tela • detoxikačná medová ma-
sáž • 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.

PARNÁ SAUNA od 1. 6. 2009

Pondelok 15.00 - 18.30

Utorok 13.30 - 18.30

Streda 13.30 - 18.30

Štvrtok 13.30 - 18.30

Piatok 13.30 - 18.30

Sobota  9.00 - 12.00, 14.00 - 18.30

Nedeľa  9.00 - 12.00, 14.00 - 18.30

Parná sauna počas prevádzky letného kú-

paliska zatvorená.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Sobota  6. 6. 17.00 SNV - Lipany, 2. liga

Sobota 13. 6. 11.00 SNV - Žilina, ST/M/D

Nedeľa 14. 6. 10.00 SNV - K. N. Mesto, ST/M/Ž - 2. liga

Nedeľa 14. 6. 14.00 SNV - Chrasť nad Hornádom, žiaci C

UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 

Cenník prenájmu:

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 

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

I. ROČNÍK MLÁDEŽNÍCKEHO 
TURNAJA VO FUTBALE
„O POHÁR MsV Č. 3“.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 
13. 6. 2009 o 10.00 hod. 

na asfaltovom ihrisku vo Ferčekovciach.
Súťažia dve družstvá chlapcov (do 18 r.) 
z Ferčekoviec a dve družstvá chlapcov 

(do 18 r.) z Novoveskej Huty.

 Tešíme sa na vašu účasť.

 Informácie: 
 0907 225 585
 Ing. O. Majerník, 
 predseda MsV č. 3

 Moderuje: Mišo Hudák 
Účinkuje: Palo Habera

9 fi nalistiek a exkluzívna porota.
19. 6. 2009 o 19.00 Spišské divadlo  

info: 0903 904 645

Vás pozývajú na 11. ročník Miss Spiša 2009
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 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 HIT.BYŤ 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 

2. 6. 2009
Mozog - centrum vôle, 
duchovna a mravnosti

KLUB MLADÝCH 22KLUB MLADÝCH 22
11. 6. 2009

Naozaj sen – intimita
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

KEDY: vždy v utorok o 17.00 hod.
Vstup voľný!

Klub dôchodcov LIPA, 
Jednota dôchodcov Slo-
venska a CVČ Adam 
mesta Sp. Nová Ves 

oznamujú svojim členom a záujem-
com, že v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva - od-
delenie Podpory zdravia, so sídlom 
v Sp. Novej Vsi, bude dňa 17. júna 
2009 o 10.00 hod. v Centre voľ-
ného času ADAM na Levočskej ulici 
prednáška a beseda na tému 
„LETNÉ HORÚČAVY 
A PITNÝ REŽIM“.

Predpredaj vstupeniek: Corona - Antikvariát (Zimná 46), Vegetarián (Zimná 62)

VÝZVA 
PRE FOTOGRAFOV

Máte zaujímavé zábery 
mesta a okolia?

Ponúknite ich pre potreby 
propagácie mesta.

Váš autorský výber fotografií doručte 
v elektronickej podobe do Kancelárie 

primátora mesta, Radničné námestie 7, 
052 70 Spišská Nová Ves – 1. poschodie, 

Ing. Baluchovej do 31. júla 2009.
Máme záujem o fotografie s minimálnym 

rozlíšením 300 dpi pre formáty A5, A4, A3.
Dôležité je uviesť vaše kontaktné údaje 

a cenu za ich použitie. 
V prípade potreby ďalších informácií 

nás kontaktujte na tel. č. 
053/417 66 13, 417 66 27.

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 

Spišská Nová Ves
3. 6. 2009 (streda)

Turistický výstup z Lučivnej na Kozí vrch - Svit.
Odchod osobným vlakom o 6.45 hod. smer Poprad.

25. 6. 2009 (štvrtok)
Autobusový zájazd: Kremnica a okolie s výstupom na Skalku, 

 prehliadka mesta so sprievodcom, prehliadka Turčianskych Teplíc. 
Pri priaznivom počasí a záujme účastníkov kúpanie v Turč. Tepliciach. 

Prihlásiť sa je potrebné v pondelok 
od 9.00 do 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

Poplatok za člena: 4 €/120,50 Sk
Odchod o 5.30 hod. z parkoviska za Domom kultúry.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 340 súťažiacich z 57 klu-
bov Slovenska. Zo spišskonovoveského klubu sa na 
základe výsledkov z Majstrovstiev kraja a Slovenského 
pohára nominovalo na M-SR 13 pretekárov. Nakoniec 
sa tejto vrcholnej súťaže zúčastnilo 9 z nich.
Vynikajúci úspech dosiahol Tomáš Mašlár, ktorý 
v kumite mladších žiakov nad 40 kg získal titul 
majstra Slovenska v tejto kategórii (na snímke). 
Ďalšie bodové umiestnenie získali:
kumite mladší žiaci nad 40 kg: 4. miesto - Adam 
Hron, kumite mladší žiaci do 30 kg: 4. miesto - Lu-
káš Révay, kumite dievčatá do 35 kg: 4. miesto - Mi-
chaela Harničárová.

Mgr. Jaroslav Javorský

Dňa 16. mája 2009 sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov v karate pre 
rok 2009. Spišskú Novú Ves úspešne reprezentoval Karate klub Iglow SNV.

MÁME MAJSTRA SLOVENSKA V KUMITE

Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves pozýva na

2. ROČNÍK VEREJNEJ STRELECKEJ 
SÚŤAŽE O PUTOVNÝ POHÁR 

PRIMÁTORA MESTA SP. NOVÁ VES 
Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ

Dátum konania: 13. jún 2009 od 8.00 hod.
Miesto konania: Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi (Skladový areál na Radlinského 17) 
Disciplíny: 1. Pištoľ a revolver od ráže 5,6 mm na 25 metrov - OPEN (aj športové zbrane)
 2. Pištoľ od 6,35 mm na 25 metrov - ŠTANDARD (len pištole - služobné)
  3. Ľubovoľná malokalibrová puška na 50 metrov 
Kategórie:  zmiešaná (muži, ženy, dorast - spolu v 1 kategórii)
Štartovné:  4 €/120,50 Sk za každý štart
Kontakt: Gustáv Krajči - 0905 978 052, Jozef Borz - 0905 954 431 
Súťaž je zároveň júnovým ligovým kolom Spišskej ligy v danej disciplíne, platia Špeciálne technické pravidlá 
pre Spišskú ligu. Bližšie informácie: www.strelnica.host.sk
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OZNAMY, POZVÁNKY

ZPĽMP - Domov sociálnych služieb 
„Náš dom“ pozýva na:

• výstavu výtvarných prác detí, mládeže 
 a dospelých s mentálnym postinutím 
 FANTÁZIA BEZ HRANÍC
 od 15. mája do 12. júna 2009 
 v Galérii umelcov Spiša. 

• 4. ročník Dňa krivých zrkadiel, 
 spojený s verejnou zbierkou. Slávnostné  
 otvorenie sa uskutoční 12. júna 2009 
 na pódiu pred Redutou. Sprievodný program 
 bude v čase od 9.30 do 18.00 hod.
 Finančný výťažok z podujatia pôjde na konto 
 ZPMP-DSS pre mentálne postihnutých ľudí 
 na podporu ich činnosti v Domove sociálnych služieb 
 „Náš dom“ v Spišskej Novej Vsi.

ZDRUŽENIE NA 
POMOC ĽUĎOM 
S MENTÁLNYM 
POSTIHNUTÍM 

„Sme iní, 

ale nie horší, 

žijeme s vami 

a nie vedľa vás.“

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

LETO SA BLÍŽI
posledné voľné miesta 

v detských rekreačných táboroch

KOŠARISKÁ - SLOVENSKÝ RAJ
26. - 31. 7. 2009
Veková kategória 7 - 13 rokov.
77 €/2 319,70 Sk (strava, doprava, po-
istenie, pedagogický dozor, zaujímavý 
program, výlety do okolia)

CHATA RADZIM - SLOVENSKÉ 
RUDOHORIE
5. - 10. 7. 2009
Veková kategória 7 - 15 rokov.
90 €/2 711,34 Sk (strava, cestovné, 

poistenie, pedagogický a zdravotný 
dozor, poplatky za bazény, športové 
zariadenia, výlety, odmeny a ceny za 
súťaže a hry)

NEZABUDNITE
8 HODÍN BEZ STAROSTÍ
Ráno dieťa prinesiete, poobede si ho 
vyzdvihnete.
Začiatok júla, Domček, 
Hviezdoslavova 48.
4 €/120,50 Sk na 1 deň (obed, ces-
tovné na výlety, pedagogický dozor, od-
meny a ceny za súťaže a hry)

DEŇ DETÍ KOŠIARNY BRIEŽOK
Pre ZÚ Hviezdička, Baby aqua, Cvičiaci 

šibali, Modelársky klub a Nemčina pre 
najmenších.
Koliba na briežku, 9. 6. 2009 od 9.00 
do 18.00 hod.
Spol.: Vaňová, Kožušková, Žifčáková, 
Jonasová

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
MIX VOLEJBAL stredných škôl
1. Gymnázium Školská
2. SPoŠ a OA
3. SOŠ drevárska

BASKETBAL - krajské kolo 
študentov stredných škôl
1. ŠG Košice

2. Gymnázium Školská
3. Evanjelické gymnázium Košice

ORIENTAČNÝ BEH - okresné kolo
študentov a študentiek SŠ
študenti 
1. Hotelová akadémia 
2. SPŠ strojnícka  
3. Gymnázium Školská 
študentky

1. Gymnázium Školská 
2. Stredná priemys. škola 
3. SOŠ drevárska
jednotlivci

Boris Šoltés
Eva Farkašová

JAZYKOVÁ ŠKOLA, JAVOROVÁ 16, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky 

a certifikovaný spoločnosťou IES s právom vydávania medzinárodných certifikátov 
svojim absolventom. 

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV
NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

Celoročné kurzy pre deti od 10 rokov, študentov 
a dospelých, 4 hod. týždenne:

Dospelí a študenti stredných škôl: 
ANGLICKÝ JAZYK 1. - 6. ročník (začiatočníci - pokročilí) 
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
  a základnú štátnu jazykovú skúšku
NEMECKÝ JAZYK 1. - 6. ročník (začiatočníci - pokročilí) 
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
FRANCÚZSKY JAZYK 1. - 4. ročník 
ŠPANIELSKY JAZYK 1. - 4. ročník
TALIANSKY JAZYK 1. - 4. ročník
RUSKÝ JAZYK 1. ročník
SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV 
KONVERZAČNÝ KURZ  anglického a nemeckého jazyka pre maturantov 

KONVERZAČNÝ KURZ  anglického jazyka pre pokročilých a stredne pokročilých 
 so zahraničným lektorom
ANGLICKÝ JAZYK PRE SENIOROV - začiatočníkov 3 hod./týž.

Žiaci ZŠ: ANGLICKÝ JAZYK a NEMECKÝ JAZYK pre žiakov od 10 rokov 

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV sa uskutoční od 8. do 24. júna 2009 
osobne v budove školy od 11.30 do 18.00 hod., 

telefonicky: 442 68 91, 0905 727 558. Viac informácií na www.jssnv.sk.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
JÚN

1. 6. 1939
zomrel v Tihani, Maďarsko Viliam Aladár Scherffel - 70. výročie
- mikrobiológ, algológ.
Narodil sa 18. 2. 1865 v Spišskej Novej Vsi. Po ukončení gymnázia začal študo-
vať na Lekárskej fakulte Univerzity v Budapešti, prestúpil na prírodné vedy. Uča-
rovala mu botanika. Zaoberal sa výskumom flóry Spiša a Vysokých Tatier. Bol 
členom viacerých vedeckých spoločností: Zoologicko-botanickej c. k. k. spoloč-
nosti, Nemeckej botanickej spoločnosti, Medzinárodnej botanickej spoločnosti 
v Leibene, Maďarskej akadémie vied. Stal sa riaditeľom Sporiteľne XVI spišských 
miest, členom predstavenstva Iglovskej elektrárne, a. s., v Spišskej Novej Vsi.

11. 6. 1964
zomrel v Spišskej Novej Vsi Juraj Kapralčík - 45. výročie
- autor humorne ladených veršov.
Narodil sa 24. 4. 1880 v Spišskej Novej Vsi. Od r. 1909 sa menoval Kalmár, pseu-
donym Ďuro Pokuta. Písal Spišské klapancie, v ktorých humorne ladenými ver-
šami, s humánnym a sociálno-kritickým videním zachytáva ľudový obraz doby.

13. 6. 1799 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi František Viliam Lippich - 210. výročie
- lekár, autor prvého vedeckého diela o alkoholizme. 
Syn hlavného lekára Provincie XVI spišských miest Jozefa Lippicha, pôvodom 
z Benátok. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Podolínci, Levoči a Košiciach, me-
dicínu vyštudoval v Budapešti a Viedni. Mestský lekár v Ľubľane v Slovinsku, pro-
fesor klinickej medicíny na univerzite v Padove v Taliansku, kde napísal a vydal dve 
odborné práce: Adversaria medico-practica (1836 - 1839) a Nosographologia 
(1836). V r. 1841 bol vymenovaný za profesora Viedenskej univerzity. Zomrel 
12. 12. 1845 vo Viedni, Rakúsko.

13. 6. 1929
zomrel v Spišskej Novej Vsi Áron Krausz - 80. výročie
- vrchný rabín židovskej náboženskej obce v Spišskej Novej Vsi. 
Narodil sa v r. 1872. Absolvoval rabínsku školu v Bratislave. Jeho zásluhou bola 
v r. 1899 vybudovaná na Školskej ulici synagóga v maurskom slohu, ktorú zničili 
príslušníci Hitlerjugend 1. mája 1941. Vyučoval izraelitské náboženstvo na stred-
ných školách v meste. Pochovaný je na židovskom cintoríne. 

19. 6. 1929
zomrel v Salzburgu, Rakúsko, Viktor Olgyai (pôv. Matirko) - 80. výročie
- maliar, grafik.
Narodil sa 1. 11. 1870 v Spišskej Novej Vsi. Pôvodne študoval teológiu v Ko-
šiciach a Viedni, od r. 1891 krajinárske maľovanie a grafiku na AVU vo Viedni 
(u prof. Ungera a Lichtenfelda). Pôsobil v Spišskej Novej Vsi, striedavo v Banskej 
Bystrici a Mníchove. Od r. 1906 bol profesorom grafických techník na VŠVU v Bu-
dapešti. Je autorom grafických listov, významným priekopníkom rozmnožovacej 
grafiky. Jeho diela sú v zbierkach Galérie mesta Bratislava, Maďarskej národnej 
galérie, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Získal viacero ocenení za 
kresbu, grafiku a akvarely.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová
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Tak krátko si šiel žitím, hľa, tu sa cesty delia. A slávik nad hlavou Ti 
pieseň nedospieval.
Dňa 28. 4. 2008 nás navždy náhle opustil manžel, otec, dedko, syn, brat, 
ujo a príbuzný Vladimír PODOBEN. Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli 2. 5. 2008 
rozlúčiť, za prejavy sústrasti a tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčik, mama a sestra s deťmi.

V týchto dňoch uplynú dva roky, čo nás opustila 
Mária MIŠKOVSKÁ a tiež rok od odchodu jej man-
žela Štefana MIŠKOVSKÉHO. 
Prosíme, venujte im tichú spomienku.
krstní synovia

Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. Deň Tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišla bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás. 
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa dňa 21. 4. 2009 prišli rozlúčiť 
a dať posledné zbohom našej mamke Anne NOVOTNEJ, ktorá nás ná-
hle opustila vo veku 64 rokov. Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie 
celému kolektívu ARO NsP v Sp. N. Vsi pod vedením MUDr. Zeleného za 
poskytnutú príkladnú starostlivosť. 
deti Jana, Daniela, František a Peter s rodinami 

S bolesťou v srdci a hlbokým žiaľom ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 26. 3. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, ded-
kom, svokrom Pavlom DUHÁŇOM, ktorý nás opustil po ťažkej chorobe 
vo veku 69 rokov.
smútiaca rodina

Raz príde deň, kedy nám prichodí fyzicky sa rozlúčiť so svojím blízkym. 
Sila bytia však spočíva v tom, že život zosnulého je uložený v pamäti 
nás, žijúcich. 
Dňa 28. 4. 2009 pokojne odišiel človek, ktorý statočne prijal svoj neľahký 
údel, Ing. Florián ZAHURANEC. Ďakujeme všetkým, ktorí naň mysleli 
s láskou i úctou a v piete ho odprevadili do krajiny ticha. Nesmierna vďaka 
patrí MUDr. Zuzke Adáskovej za jej ľudský prístup a bezhraničnú ochotu. 
Zároveň ďakujeme personálu interného odd. NsP v SNV pod vedením 
primára MUDr. Hudáka, ktorí mu svojim zodpovedným prístupom zľahčili 
posledné chvíle života. 
manželka Hedviga, deti Mária, Peter, Erika a Martin s rodinami

Ten, kto Vás poznal, si spomenie, ten, kto Vás mal 
rád, nezabudne. 
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimne poďako-
vanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 28. 4. 2009 
s našou drahou zosnulou Gizelou HMELÁROVOU. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Taktiež si spomíname na nášho zosnulého Jozefa 
HMELÁRA, ktorý nás opustil 9. 5. 2001. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 30. 4. 2009 prišli rozlúčiť a dať 
posledné zbohom mojej sestre Erike JELEŇÁKOVEJ. Zároveň ďakujeme 
lekárom a zdravotnému personálu ODCH NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením 
MUDr. E. Zimovej za obetavú starostlivosť, Rímskokatol. farskému úradu, 
p. kaplánovi O. Švančarovi za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou sestra Anna s rodinou.

„Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho 
dní...“ žalm. 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 
4. 5. 2009 vo veku 86 rokov odovzdala svoju dušu 
Pánovi naša milovaná mamička, babička a praba-
bička Mária ČARNOKÁ. Vyslovujeme úprimné 
poďakovanie kolektívu lekárov a sestier interného od-
delenia NsP ako aj zamestnancom Domova dôchod-

cov v SNV. Vďaka patrí aj vdp. O. Švančarovi za dôstojnú rozlúčku. Zároveň 
si pripomíname i 2. výročie úmrtia nášho otca Emila ČARNOKÉHO.
dcéra Mária, vnuk Peter s manželkou, pravnúčatá Andrea, Marek a Julka

Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na poh-
rebe nášho drahého Františka HANZELYHO, ktorý nás vo veku 88 rokov 
navždy opustil 9. 5. 2009. 
smútiaca rodina

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegyniam a známym, 
ktorí sa dňa 13. 5. 2009 na poslednej ceste rozlúčili s mojou drahou dcérou 
Ing. Jarkou REŠOVSKOU. Ďakujem za úprimné prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Vyslovujem tiež úprimné poďakovanie MUDr. Dugasovej za prí-
kladnú starostlivosť a citlivý prístup v ťažkých chvíľach jej života. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujem p. kaplánovi Pásztorovi, MsÚ, spolužiačke a poslankyni 
MsZ Ing. Janke Brziakovej a Pohrebným službám R. Findura. 
mama, sestra Janka s manželom, brat Jozef, netere Julka, Slávka s rodi-
nami, synovec Jožino s rodinou, krstné deti Lucia a Martinka s rodinami

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
96 rokov
Alžbeta Komarová

95 rokov
Anna Porubská
Mária Puškášová

91 rokov
Margita Svitanová
Rozália Divoková

90 rokov
Mária Krempaská

85 rokov
Juraj Počatko
Anna Kovaličová
Anna Kašická
Margita Barbušová
Margita Snopková

Ján Roško

80 rokov
Jolana Bandžuchová
Lenka Hatalová
Elena Klingová
Ing. Ondrej Bielek
Mária Kopťárová

75 rokov
Eva Škerlíková
Viola Huňáková
Elena Galiovská
Ing. Štefan Oravec
Imrich Himič
Irena Bočkayová
Kornélia Balčáková
Mária Repčáková

František Školníček
Lýdia Feňárová
Edita Gorbárová
Ľudmila Halčinová
Katarína Stoličná
Cecília Zimnikovalová
Helena Hrebenárová
Helena Ogurčáková
Cecília Fajtlíková
Margita Bjalončíková

70 rokov
Ing. Alexander Čeklovský
Anna Kovalčíková
Karol Dzurik
Ing. Jozef Skokan
František Miklas

Alžbeta Ľachová
Júlia Dobrovská
Anna Vallová
Jolana Baluchová
Ing. Irena Polomová
Emil Závadský
Vladimír Šteiner
Oľga Vallová
Anna Lisoňová
Edita Kukurová
Adolf Leščinský
Jolana Novotná
Bonaventúra Boroň
Alžbeta Jantošovičová
MUDr. Oľga Mikulajová

Laurinec Ostrihoň 1916
Ing. Štefan Ráčay 1921
Anna Kubalová 1922
Ján Mesarčík 1923
Cecília Čujová 1924
Anna Hricová 1925

Anna Hovančíková 1927
Anna Krempaská 1930
Jakub Šveda 1930
Gustáv Jendrál 1933
Alžbeta Mrázová 1934
Ing. Florián Zahuranec 1936

Erika Jeleňáková 1940
Jozef Javorský 1943
Marta Slaninková 1944
Anna Novotná 1945
Gizela Hmelárová 1946
Anna Krupková 1949

Jozef Michalov 1952
Milan Gavlák 1952
Anton Ferenc 1958
Ľubica Mačinová 1963
Marián Korodi 1964
Diana Pušková 2004 

V APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Peter Horbal
Ela Bukovinská
Sára Búzová
Tereza Blahutová
Michal Štubňa
Simona Antoniová
Adam Sim
Roman Mika
Alex Korheľ
Igor Dutko
Martin Kostelník
Viktória Polhošová
Veronika Frančáková
Paulína Šoltésová
Stela Čuchranová
Tomáš Hvizdoš
Marko Žiga

Matej Vartovník
Jakub Hamrák
Alexandra Galambošová
Matej Slaninák
Jakub Tatranský
Jazmína Polláková
Salome Kluknavská
Alex Dubai
Miroslava Dudušová
Adam Sedlák
Denisa Gabčová
Tereza Temňuková
Denis Jurčák
Samuel Kroščen
Jasmína Polláková
Matúš Holečko
Natália Fenčáková
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Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako 
ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. 
Dňa 5. 4. 2009 uplynulo 1. výročie od úmrtia nášho 
drahého otca a dedka Eduarda VALIGURSKÉHO 
a dňa 5. 5. 2009 uplynulo 13 rokov od úmrtia našej 
drahej mamky a babky Lýdie VALIGURSKEJ. 
S láskou a úctou na Vás spomínajú dcéry Andrea, 
Zuzana s rodinami a syn Slavomír.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, manželku, 
dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá 
nás 17. 5. 2006 navždy opustila. Ani čas nikdy nevymaže spomienky a ne-
utíši bolesť tých, ktorí ju milovali. 
S láskou smútiaca rodina. 
Veľmi nám chýbaš.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne!
Dňa 26. 5. 2009 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia 
nášho drahého Milana DUBOVINSKÉHO. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas zahojí aj veľmi hlboké rany. Jazvy však ostávajú. 
Rana po smrti nášho drahého zosnulého Štefana HRUBIZNU je veľmi 
čerstvá, veď 29. 5. 2009 uplynul len rok. My spomíname s bôľom, ale 
najmä s veľkou láskou a s vďakou za všetko, čo nám počas svojho života 
odovzdal. 
S úctou a láskou manželka Anna, synovia Róbert, Peter s rodinou, dcéry 
Jarmila a Števa s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, zostali len spomienky a v srdci 
žiaľ. 
V máji 2009 sme si pripomenuli 6. výročie smrti môjho milovaného manžela, 
starostlivého otca a starého otca Michala BURÍKA. Za tichú spomienku, 
ktorú venujete nášmu drahému zosnulému spolu s nami, ďakujeme. 
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia Stanislav a Vladimír 
s rodinami.
 
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 3. 6. 2009 si pripomíname 13. výročie, čo nás navždy opustil môj mi-
lovaný manžel Milan KUKOĽ. Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. 
manželka Alžbeta, dcéra Alenka s manželom Števom a deťmi, syn Richard 
s manželkou Alickou a deťmi

Láska poznáva svoju hĺbku až v hodine odlúčenia...
Dňa 7. 6. 2009 si pripomíname smutné výročie od chvíle, čo sa za-
tvorila kniha života nám drahého človeka, môjho manžela a otca 
RNDr. Stanislava FABŠÍKA. Napriek času, bôľ v srdci neutícha a jeho 
odchod žije stále s nami... Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pripoja 
v tichej spomienke.
S láskou a úctou spomína manželka Mária a synovia Igor a Peter.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo žiť. 
Dňa 8. 6. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, príbuzný a známy Vladimír CENTKO. 
S láskou a úctou spomína manželka, syn s rodinou a dcéra s priateľom.

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. 
Dňa 9. 6. 2009 uplynie prvé výročie, ako nás navždy opustila drahá man-
želka, sestra, krstná mama, švagriná Mária ŠEFČÍKOVÁ. Vy, ktorí ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou manžel Jozef a ostatná rodina.

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. Čas ply-
nie, ale bolesť v srdci trápi, lebo Teba nám už nik nevráti. Iba ten môže 
pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal. 
Dňa 11. 6. 2009 si pripomíname 15. výročie, čo nás vo veku 33 rokov 
opustil náš syn, brat, otec, strýko Vladimír NISKÁČ. Ani čas nevymaže 
spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho milovali. 
mamka Mária, sestra Gabika s rodinou, syn Vlastimil, dcéra Tatiana 
s manželom

Keď sa zdá, že strácame všetko, čo sme v živote mali, keď cítiť vosk 
a vôňu chryzantém, to nie je koniec. Smrťou sa predsa život nekončí, 
iba zabudnutie znamená koniec života.
Dňa 12. 6. 2009 uplynie 20 rokov, keď nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Marián ZASTKO. 
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

Žila pre nás a nesmierne nás milovala. Jej veľká láska a dobrota navždy 
žije v našich srdciach. 
Dňa 14. 6. 2009 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie, keď sa od 
nás navždy vzdialila naša milovaná manželka, starostlivá mamička a láskavá 
babička Mária SOPKOVÁ. 
V tento smutný deň s láskou, vďakou v srdci si na ňu spomínajú milujúci 
manžel a dcérky s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo, veľa sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata, drahá 
Monika, veľmi bolí, keď plameň sviečky horí. Šťastie súdené nám s Te-
bou nebolo, odišla si tíško a priskoro. 
Dňa 16. 6. 2009 si s láskou a úctou pripomenieme 3. výročie úmrtia mi-
lovanej dcérky Moniky HORNYAKOVEJ, rod. Akurátnej. 
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami. 
mamka, sestra Hanka, neter Michalka a ostatná rodina

Zhasli Vaše oči, stíchol Váš 
hlas, prestali biť Vaše srdcia, 
v ktorých ste mali všetkých 
nás. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nikdy nedovolí. 
Dňa 16. 6. 2009 uplynie 10 ro-
kov, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka 

Agnesa TEKÁČOVÁ a 15. 3. 2009 uplynulo 9 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedko Štefan TEKÁČ. 
Spomíname tiež na nášho uja Ing. Ignáca VARŠU, ktorý tragicky zahynul 
5. 6. 1999 a už 10 rokov spí spánkom pokoja. 
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Eva, Darina, synovia Štefan 
a Vladimír s rodinami.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
Dňa 19. 6. 2009 uplynie 10 rokov, keď nás opustil môj manžel, otec 
Jozef MATULA. 
S úctou a láskou spomína manželka, deti a ostatná rodina. 

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno, ticho. Tvoje 
telo v rodnej hrudi, v spokojnom spánku odpočíva. To, že sa rana za-
hojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť ostala a tiché spo-
mínanie.
Dňa 24. 6. 2009 si pripomenieme 25. výročie smrti nášho milovaného 
manžela, otecka a dedka Rudolfa SLOVÍKA. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 24. 6. 2009 si s bolesťou v srdci pripomenieme prvé výročie, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Štefan NOVÁČEK. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Hanka a dcéry Eva, Táňa a Iveta 
s rodinami. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.

Tak krátko si šiel žitím, hľa, tu sa cesty delia. A slávik nad hlavou Ti pie-
seň nedospieval. Mal rád život, mal rád smiech a humor. Veril v dobro 
a miloval svet. Čas plynie a smútok ostáva. Ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie, a kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 24. 6. 2009 uplynú dva roky od tragickej udalosti náhleho odchodu 
nášho syna, brata a dobrého priateľa s dobrým srdcom Ferdinanda 
HOLECA, ktorému nebola poskytnutá pomocná ruka pri záchrane jeho 
života. 
Spomínajte s nami. 
rodičia, brat Miko a sestra Zuzka s rodinami

Dňa 27. 6. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec 
a starý otec František ŠKOVRAN. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku, lebo v našich srdciach žije stále. 
S úctou a láskou spomína manželka a synovia s rodinami. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 PREDÁM - PRENAJMEM
 Predám dom so záhradou v Nálepkove. Výhodne. 

T.: 0903 607 555
 Prenajmem priestory v širšom centre Levoče vo veľkom dome 

pri autobusovom nástupišti. Rôzne využitie. 
T.: 0903 607 179

 Prenajmem garáž v rodinnom dome na Fándlyho ulici. 
T.: 0905 723 191

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v SNV s rozlohou 
2 650 m2. Pozostáva z 5 izieb + kuchyňa, kozub, 2 kúpeľne, 
2 WC, vymenené nové plastové okná, 2 garáže, letná ku-
chynka, skleník. Cena dohodou. T.: 0905 518 594

 Pekná dovolenka, víkend. Prenajmem chatu Pod Tepličkou. 
9 miestna, kuchynka, teplá voda, sprchovací kút, WC, obý-
vačka, 2 spálne, TV. V peknom prostredí, vonku altánok na po-
sedenie, krb a piecka na opekanie. T.: 0910 254 250

 Predám kancelárske zariadenia + výpočtovú techniku - 1 rok 
staré v záručnej lehote. Cena dohodou. T.: 0905 954 517

 Prenajmem priestory - 55 m2 v centre Sp. Novej Vsi - Zimná 
ul. T.: 0905 283 750

 Predám 3-izbový byt s logiou na sídl. Západ I na 7. poschodí. 
Byt je po kompletnej prestavbe a po zaujímavej dispozičnej 
zmene. T.: 0908 986 910

 Predám 3-izbový byt s balkónom v SNV na Ul. Z. Nejedlého. 
Možnosť nasťahovania - 1. 2. 2010. 
T.: 0910 444 244 - volať po 17.30 hod. 

 Predám chladničku s mrazničkou. Chladnička 212 l, mraz-
nička 56 l. Cena dohodou. T.: 0903 920 444

 Predám novú biolampu zn. BIOPTRON, malú aj veľkú (ešte 
v záruke) + farebné sklíčka a stojan (aj osobitne), tiež náhradné 
diely na automatickú práčku GORENJE - „lacno“ a nový ma-
sážny prístroj na celé telo a celulitídu. T.: 0911 254 879

 Predám elektróny s pneu na rôzne značky áut. 13“ až 17“. 
Jedna sada aj na Suzuki Vitaru. 
T.: 0903 600 596, 053/442 10 29 - volať po 20.00 hod.

 Predám nedávno zrekonštruovaný dom v Sp. Podhradí 
s veľkou záhradou na tichej ulici - na víkendy aj na trvalé býva-
nie. Cena 47 000 €. T.: 0903 607 179

 Predám záhradu 460 m2 s chatkou, krbom - 22 m2, vlastnou 
studňou (za rampami). Cena 4 315 € (130 000 Sk). 
T.: 053/446 20 78 - volať od 16.00 do 20.00 hod.

 Predám drevenicu v obci Olšavica - cca 20 km od Levoče. 
Bližšie informácie na t. č.: 053/441 49 37, príp. 0905 383 136 
- v čase od 18.00 hod. Pozn.: Drevenica zapísaná ako kultúrna 
pamiatka. Cena dohodou.

 Predám mladé kozičky. T.: 053/441 00 52
 Predám 1-izbový byt na sídl. Mier, 2. poschodie, plastové 

okná. Cena dohodou. T.: 0902 633 109

 KÚPIM
 Kúpim fľašu 10 kg na propán-bután - 2 ks. T.: 0903 600 596, 

053/442 10 29 - volať po 20.00 hod. 
 Kúpim garáž pri Židovskom cintoríne alebo na sídl. Mier. 

T.: 053/444 05 88, 0903 187 675
  PRÁCA

 Distribútori letákov, baliarne, farmy a mäsiari v Anglicku. 
APPRIME agency - 052/478 29 09 alebo 0911 172 278.

 Realitná kancelária RE/MAX Benard 100 organizuje 
výberové konanie na pozíciu OBCHODNÍK S NEHNUTEĽ-
NOSŤAMI. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 401 622. 
RE/MAX Benard 100, Zimná 50, Sp. Nová Ves.

 RÔZNE
 Ponúkam ubytovanie v 5-posteľovej chatke s kuchynkou 

v areáli kúpaliska v Tornali. T.: 0910 952 913
 DOVOLENKA V TORNALI. Pre rodiny s deťmi. Ubytovanie 

v areáli kúpaliska. Doprava možná. T.: 0903 612 174 
 NOVOOTVORENÝ MASÁŽNO-LIEČIVÝ SALÓN na Tkáč-

skej 1. Máte bolesti chrbtice, pohyb. aparátu, chuť uvoľ-
niť sa a relaxovať? Ponúkam klas. a liečivé masáže, 
prírodné liečenie ťažko liečiteľných alebo závažných 
chorôb a individuálne liečenie s dôrazom na prevenciu. 
T.: 0903 934 303

 JŠ pri Dome Matice slovenskej v SNV otvára jazy-
kový kurz pre záujemcov o nemecký jazyk. 4 hodiny 
týždenne pre začiatočníkov i pre pokročilých. Začiatok 
kurzu - 1. júlový týždeň, koniec kurzu - posledný augus-
tový týždeň. Cena kurzu - 50 €. Prihlásiť sa možete na 
t. č.: 0904 527 819

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ AKCIA stále pokra-
čuje!!! ZĽAVA NA NECHTY až do 30 % (môžete ušetriť 
8 až 10 eur), poskytujeme tieto služby: modeláž nechtov 
- gélom, akrylom, gélom calcium, porcelán prémium / zdo-
benie (rôzne druhy a techniky) nízke ceny / klas. manikúra 
+ parafín ZDARMA / príležitostné nechty (plesy, svadby) 
7,63 € vrátane franc. manikúry. T.: 0902 891 534. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV 

 Schudnite do plaviek, poradím. 
T.: 0948 501 161, www.chudnete.sk/plz

 Ponúkam ubytovanie pre rodiny a malé kolektívy 
v areáli plážového kúpaliska v TORNALI pre max. 15 osôb. 
Samostatná kuchynka, kúpeľňa s WC, zastrešená terasa, 
posedenie s ohniskom a grilom, týždenné intervaly, zabez-
pečená doprava. Cena od 4 eur/os./noc. 
T.: 0907 249 749

 Gitarista (33) s komplet ozvučením hľadá gitaristu a klávesistu 
na založenie kapely - pre vlastné vyžitie. Žáner: folk, country 
a pod. Levoča, Sp. Nová Ves a okolie. 
T.: 0914 153 003

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ ponúka všetko pre zdravie va-
šich nôh - klasická mokrá pedikúra, korekcia zarastajú-
cich nechtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie otlakov 
a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž 
špeciálnym 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, Štefánikovo nám. 4, SNV

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

 V júni končí škola, dovolenka volá. Upraceme pred od-
chodom alebo hneď po príchode? Záleží to na dohode. 
Okná, koberce či celý byt, v lete sa má predsa žiť. Podlahu 
vám vyčistíme a následne vyleštíme, proti UV ochránime. 
1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS a telefónne 
čísla, na ktorých sa dozviete viac: 
053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

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

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

 Vyučujem a doučujem angličtinu podľa potrieb klienta na 
základe individuálneho prístupu so zameraním buď na konver-
záciu alebo gramatiku, pre študentov, ale aj dospelých. Som 
držiteľkou zahraničných certifikátov a mám bohaté skúsenosti 
zo zahraničia. Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377

 DOVOLENKA ŠTÚROVO - ubytovanie v blízkosti term. 
kúpaliska (300 m) - bazény, morské vlny, perlička. Chatka 
pre: 2 rodičia + 2 a viac detí 185 € (5 573 Sk) /7 dní; 2 ro-
dičia + 1 dieťa 150 € (4 519 Sk)/7 dní. 
T.: 0903 600 975, 0915 986 600, 053/446 76 00 

 HĹBKOVÉ ČISTENIE KOBERCOV, SEDAČIEK. Aj u vás 
doma alebo vo firme!!! Ponúkame za rozumné ceny čiste-
nie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné znečis-
tenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0918 751 386

 Oznamujeme zákazníkom, že predajňa MAD zo Zimnej 
ul. 43 je presťahovaná na Starosaskú ul. 13 - TEXTIL EVA 
(vedľa redakcie Sp. Hlasy) - smer sídl. Mier. JÚN - 50 % 
pánske košele, kravaty, motýliky. Ponúkame široký sorti-
ment pančúch, ponožiek, šálov, šatiek. Príďte sa pozrieť.

 Ponúkame vám PROFESIONÁLNY TEPOVACÍ A ČISTIACI 
SERVIS. Poskytujeme jednorázové a pravidelné hĺbkové 
tepovanie a čistenie čalúneného nábytku, kobercov, mat-
racov, autosedačiek... Ušetríme vám čas, aby ste sa mohli 
venovať viac sebe a vašej rodine. T.: 0911 946 434

Fotografi cký portál 

OKfoto pripravuje

kurzy  fotografovania.

Informácie a prihlášky 

nájdete na

www.okfoto.sk

Advokátska kancelária

JUDr. MICHAL BEČARIK
advokát

Letná 37
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053/441 32 66

Mobil: 0907 133 394
E-mail: michal.becarik@mail.t-com.sk
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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

k realizáciiod projektu

núkame
Na predajnej ploche 500 m2 ponúkame:

 obklady a dlažby
 sanitárnu keramiku
 batérie a doplnky
 spracovanie vizualizácie 
 odvoz materiálu
 realizáciu na kľúč

Info: 0904 304 184, www.solitera.sk

NOVÉ BYTY  - PRI HORNÁDE  SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VÝHODNÁ CENA A UNIKÁTNY MESTSKÝ ÚVER !
KONZULTAČNÉ DNI: ŠTVRTOK A PIATOK od 15.00 do 18.00 hod. - telefonicky si rezervujte termín.



PREDAJ ORIGINÁLNYCH 
NÁHRADNÝCH DIELOV
A PRÍSLUŠENSTVA. 

Predaj za zvýhodnených cenových 

podmienok pre automechanikov

so živnostenským listom.

AUTOMECHANICI POZOR!!!

DELIACA MREŽA 
ZADARMO

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

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


