
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Ako sme už v Ičku dávnejšie informovali, v na-
šom meste by mala v budúcnosti pribudnúť 
ďalšia okružná križovatka, a to v lokalite pri 
Hotelovej akadémii.

V súčasnosti sa tu nachádza klasická priesečná 
križovatka ulíc Letná, Slovenská, Mlynská a Mar-
kušovskej cesty. Križovatka je frekventovaná s čas-
tými dopravnými nehodami. „V snahe zmenšiť 
nehodovosť a zlepšiť prietočnosť dopravného 
uzla nachádzajúceho sa na vonkajšom do-
pravnom okruhu vznikla, z iniciatívy súčasného 
vedenia mesta, idea preriešiť toto dopravné 
križovanie na kruhové,“ ozrejmil pre Ičko zámer 
výstavby okružnej križovatky Ing. arch. Teodor 
Štubňa, vedúci Oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku pri Mestskom úrade v SNV. 
Ako ďalej uviedol: „V projekte sa počíta aj so zlep-
šením situácie na exponovanom pešom ťahu ku 
školám a s riešením cyklotrasy. Primerane k rie-
šeniu budú upravené priľahlé parkovacie plochy 
s racionalizáciou ich pripojenia. Uvedený zámer 
je v súlade s dopravnou koncepciou Mesta Spiš. 
N. Ves z r. 2007, zakotvenou v urbanistickej štú-
dii riešenia dopravy ochranného pásma pamiat-
kovej zóny.“
Tri ramená spomínanej križovatky sú vo vlastníctve 
a správe Košického samosprávneho kraja (KSK), 

V júni zasadalo mestské zastupiteľstvo dvakrát. Schválilo spolufinancovanie projektov 
rekonštrukcie ďalších dvoch škôl. Prijalo 1. zmenu rozpočtu na r. 2009. Odsúhlasilo 
čerpanie úveru. Poskytlo Nemocnici s poliklinikou ďalšiu dotáciu na zakúpenie narko-
tizačného zariadenia.

8. mimoriadne zasadnutie MsZ 
(4. 6. 2009)
Poslanci schválili kofinancovanie 2 podaných pro-
jektov školskej infraštruktúry, s ktorými sa mesto 
uchádza o prostriedky EÚ. Projekt „Stavebné 
úpravy a modernizácia ZŠ na Nejedlého ul.“ 
je zameraný na zateplenie stien, strechy, výmenu 
okenných výplní, vybudovanie rampy pre imobil-
ných, zriadenie jazykovej, multimediálnej a po-
čítačovej učebne a vybavenie interiéru školy. 
Celkové oprávnené výdavky naň predstavujú 
čiastku 530 574,30 €, kofinancovanie mesta 
26 600 € (5 %). Projekt „Rekonštrukcia MŠ na 
Stolárskej ul.“ zahŕňa rekonštrukciu budov, nad-
stavbu 2 tried, herne a hygienického zázemia, za-
teplenie, modernizáciu a vybavenie budovy škôlky, 

celkové oprávnené výdavky sú naplánované vo 
výške 707 030,47 €, pričom Mesto bude v prí-
pade schválenia a realizácie kofinancovať sumou 
35 351,52 € (5 %). 

21. riadne zasadnutie MsZ 
(18. 6. 2009)
Ako prvý sa na rokovací stôl dostal Dodatok 
č. 1 k Všeobecne záväz. nariadeniu mesta 
č. 7/2008 o miestnych daniach, ktorým sa na 
základe upozornenia prokurátora do VZN doplnili 
3 úpravy: 1.) K miestnym daniam sa doplnila daň 
z nehnuteľností, resp. odkaz na samostatné VZN 
č. 5/2008, ktoré ju upravuje; 2.) Bližšie sa špe-
cifikovalo, čo sa rozumie pod pojmom „verejné 
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V budúcnosti by sa táto križovatka 
mala zmeniť na okružnú.

(pokračovanie na 3. strane)

(pokračovanie na 3. strane)
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priestranstvo“; 3.) Súčasťou VZN je príloha č. 1, 
ktorou je Oznámenie o vzniku/zániku daň. povin-
nosti k dani za predajné automaty (bolo doteraz sa-
mostatným tlačivom).
Nasledovala Kontrola plnenia uznesení MsZ, 
Správa o výsledku kontrol za II. štvrťrok 2009, 
ako aj správa o vybavených petíciách a sťažnos-
tiach, a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky a Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 
SNV na II. polrok 2009. 
Prerokovaná bola Správa o stave prípravy a rea-
lizácie projektov mesta z externých zdro-
jov, ktorú predložil Útvar rozvoja mesta. Správa 
konštatovala, že za r. 2008 a 2009 bolo 
k 15. 6. 2009 podaných 29 projektov, z toho 
schválených bolo už 16, neuspeli 2. Na finan-
covanie realizácie doposiaľ schválených projektov 
z externých zdrojov príde čiastka 15 832 940 €, 
spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje 
398 438 €. Pred podaním je pripravených ďal-
ších 9 projektov.
Najdiskutovanejším bodom zasadnutia bol Návrh na 
1. zmenu rozpočtu mesta na r. 2009. Zmena na 
strane príjmov zahŕňa pokles bežných príjmov pre-
dovšetkým ako dopad finančnej krízy (- 443 665 €), 

pokles kapitálových príjmov (- 1 278 555 €) a na-
výšenie finanč. operácií (+ 9 817 670 €), ku kto-
rému došlo vďaka prevodu z rezervného fondu 
(+ 613 710 €), prevodu účelových prostriedkov 
nevyčerpaných v r. 2008 (+ 5 758 684 €), ako 
aj postupnému čerpaniu úveru na kapitálové 
výdavky v r. 2009 vo výške 3,492 mil. €, ktorý 
poslanci odsúhlasili (úver v pomere k vlastným bež-
ným príjmom r. 2008 je na úrovni 28,1 %, pričom 
zákonná hranica je max. 60 %). Na strane výdav-
kov došlo k zníženiu prostriedkov (- 702 111 €) 
ako protikrízové opatrenie, zároveň aj navýšeniu 
o 8 797 561 € z titulu vysokej investičnej aktivity 
mesta (realizácia naplánovaných investičných ak-
cií). V konečnom dôsledku sa rozpočet na strane 
príjmov i výdavkov zvýšil o 8 095 450 €, t. j., z pô-
vodných 28 350 262 € na 36 445 712 €.
Poslancom sa do rúk dostal aj propagačný mate-
riál spoločnosti GATEWAY HOUSE „Nový dom 
za cenu bytu - Tiché bývanie na kraji Slovenského 
raja“, ktorý ponúka bývanie v lokalite Červený jarok. 
Ako upozornil primátor mesta, na tomto materiáli je 
neoprávnene použitý erb mesta Spiš. N. Ves, 
ktorý mylne vzbudzuje dojem, že ide o aktivitu 
s účasťou mesta, čo však nie je pravda.
MsZ ďalej vzalo na vedomie Prehľad poskyt-

nutých dotácií právnickým a fyzickým osobám 
podnikateľom podľa VZN č. 8/2008 od 1. 1. do 
31. 5. 2009, pričom v rámci tohto bodu odsúhla-
silo na návrh koaličného klubu poskytnutie 
dotácie vo výške 10 000 € pre Nemocnicu s po-
liklinikou v SNV na zakúpenie narkotizačného 
zariadenia pre odd. ARO. 
Odsúhlasené boli aj Návrh na vyradenie neupo-
trebiteľného majetku mesta Správy školských za-
riadení v hodnote cca 21 tis. € a Plán zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v SNV 
v 2. polroku 2009.
V rámci Vysporiadania vlastníctva nehnuteľ-
ností, okrem iného, tiež Mesto SNV predĺžilo spo-
ločnosti Brantner Nova, s. r. o., zmluvu o nájme 
areálu na Sadovej ulici č. 13 do konca r. 2022, 
kde bude i naďalej na základe uzatvorených zmlúv 
vykonávať verejnoprospešné práce a služby a za-
bezpečovať zber a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu. Taktiež bolo ústretové k požiadavke ZŠ Sv. 
Cyrila a Metoda a odsúhlasilo vypožičanie ďalších 
pozemkov potrebných na dostavbu školy. 
Prerokované materiály, prijaté uznesenia a zvukový 
záznam zo zasadnutia nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - SNV - Samospráva - MsZ. 
 Ing. Lucia Kormošová

(dokončenie z 1. strany)
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jedno rameno je vo vlastníctve Mesta Spiš. N. Ves. 
Mesto sa pri iniciovaní zámeru rozhodlo zafinan-
covať projektovú prípravu, výstavbu chodníkov, 
cyklotrasy, úpravu parkovísk, zelene a verejného 
osvetlenia. KSK bude financovať z externých gran-
tových zdrojov samotné teleso okružnej križovatky 

a potrebné preložky inžinierskych sietí, a to cez 
Regionálny operačný program zameraný na „Posil-
nenie vybavenosti územia prostredníctvom rekon-
štrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy“.
Projektová dokumentácia na zámer bola spraco-
vaná v r. 2008. Na základe požiadaviek vyplývajú-
cich z financovania z externých zdrojov štátu a KSK 

bola dokumentácia upravená a spodrobnená v apríli 
2009. „Od 10. júna 2009 je na dielo vydané prá-

voplatné stavebné povolenie,“ priblížil aktuálny 
stav prípravy výstavby T. Štubňa. Zrealizovanie dru-
hej okružnej križovatky v Spiš. N. Vsi s priľahlými 
plochami sa očakáva do konca r. 2010.

 LucK

(dokončenie z 1. strany)

PRIPRAVUJE SA VÝSTAVBA DRUHEJ OKRUŽNEJ...

Pri príležitosti slávnostného otvorenia Zimného štadióna po ďalšej etape rekonštrukcie, ktorá sa týkala celého hľadiska, privítali Spišiaci dlho 
očakávanú legendu, ktorá prežila Sovietsky zväz.
Vlani sa na našom Zimnom štadióne začali realizovať rozsiahle rekonštrukčné 
práce. V ich 1. etape Mesto Spiš. N. Ves preinvestovalo 995 817 € a výsled-
kom je nová ľadová plocha, moderný systém chladenia, nové mantinely, 
striedačky a plexisklá. Opravená bola tiež plochá strecha štadiónu, na čo 
bolo vynaložených 28 215 €. 
V októbri 2008 na svojom výjazdovom rokovaní v našom meste vyčlenila 
Vláda SR na jeho ďalšiu rekonštrukciu 1 161 787 €. Od začiatku roku 2009 
sa tak realizovala 2. etapa rekonštrukčných prác. V rámci nej sa opravili so-
ciálne zariadenia pre verejnosť (35 911 €), vstupné vestibuly (49 791 €) 
a komplexnou rekonštrukciou prešlo hľadisko - vymenili sa staré sedačky 
za nové - pohodlnejšie v počte 3 780 ks (371 772 €) a vynovila sa podlaha 
pod nimi (185 886 €). Pri príležitosti ukončenia tejto etapy privítala Spiš. N. 
Ves, podobne ako 7 ďalších slovenských miest, famózny Alexandrovov 
akademický súbor piesní a tancov Červenej armády. Zimný štadión do 
posledného miesta, podvečer 10. júna, zaplnili diváci. Popri celosvetovo 
preslávených spevákoch, hudobníkoch a tanečníkoch v premiére vystúpil 
aj fantastický 20-členný chlapčenský Detský zbor Alexandrovcov. Na pódiu 
sa tak dovedna ocitol 143-členný umelecký kolektív, ktorý predviedol neza-
meniteľné ruské piesne ako Kalinka či Kaťuša, ba dokonca aj operné árie. 
Fascinujúce tanečné čísla mužskej a ženskej tanečnej zložky a niekedy až 
akrobaticko-kaskadérske tance dvíhali 4 200 prítomných divákov z novučič-
kých sedadiel do búrlivého standing ovation. Po 14 rokoch, kedy na Zimnom 
štadióne naposledy vystupoval Karel Gott, je z tohto športového stánku opäť 
aj stánok kultúrny.
Modernizácia Zimného štadióna pokračuje i naďalej. Čoskoro naň pribudne 
nový informačný panel (tzv. kocka) s dvoma obrazovkami. Budú sa rozši-
rovať šatne tak, aby sa u nás mohli po dlhých rokoch znovu hrávať aj medzi-

štátne hokejové zápasy. V plánovaných investíciách je i nákup novej rolby. 
Účasť v hokejovej extralige tiež vyžaduje zabezpečiť technické zariadenie „vi-
deorozhodca“ a bezpečnostný systém. Navrhnuté je aj nové ozvučenie 
pre lepšiu počuteľnosť pri akciách organizovaných na štadióne.
Celkovo by sa malo investovať do rekonštrukcie Zimného štadióna vyše 
1,82 mil. €, zvyšné prostriedky preto v prípade potreby dofinancuje mesto 
v r. 2010.  LucK / Odd. výstavby a dopravy MsÚ, foto: mape

VYNOVENÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN OTVORILI ALEXANDROVCI
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Indický profesor, autor svetoznámeho systému „Joga v dennom živote“ navštívil 
Spišskú Novú Ves 18. júna v rámci svojho prednáškového turné po východe 
Slovenska. Hoci na Spiši bol po druhý krát, išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu 
nášho mesta. Pri tejto príležitosti ho v Radnici privítal aj primátor Ján Volný. Na 
pamiatku mu venoval najnovšiu publikáciu o Spiši. Svámidží mu dar opätoval 
knihou zo svojho pera pod názvom „Joga v dennom živote“ a požehnal nášmu 
mestu: „Som šťastný, že som tu. Je to veľmi krásne mesto. Rád by som mu 
požehnal a zaprial rozvoj a progres.“
Jeho kroky následne smerovali cez park na námestí do Koncertnej siene v Re-
dute, kde ho už túžobne očakávalo vyše 200 priaznivcov. V rámci prednášky 
o joge im pripomenul, akými dôležitými hodnotami v živote sú mier, dobro, 
zdravie, tolerancia, viera, nezištná pomoc druhým, ako aj harmónia tela, mysle 
i duše. Prítomným tiež za pomoci cvičencov ukázal, ako cvičiť jogu, aby si upev-
nili zdravie a zbavili sa prípadných bolestí.
Na počesť svojej návštevy po prednáške spoločne s ľuďmi zasadil pri Re-
dute Strom mieru. „Všade, kam prídem, vysádzam Strom mieru, aby som 
do ľudských myslí zasadil pár mierových myšlienok. Tento strom je posol-
stvom mieru a lásky pre budúce generácie. Ak sa nám podarí prebudiť lásku 
človeka k človeku v nás a našich deťoch, potom budúce generácie budú žiť 
v mieri,“ zdôraznil a dodal, že zasadená lipka je zároveň aj stromom splnených 
prianí pre všetkých Spišskonovovešťanov.

Pri príležitosti jeho návštevy sme mu položili zopár otázok:
Čo je to vlastne joga?
„Joga je zdravý životný štýl. Samotné slovo joga v preklade znamená zjedno-
tiť, zharmonizovať, vyvážiť. V skutočnosti môžeme povedať, že joga znamená 
žiť zdravý a harmonický život. Ďalší význam slova predstavuje zjednotenie 
individuálneho a kozmického vedomia.“
Kedy ste sa s ňou po prvý krát stretli?
„Jogu cvičím od detstva, vyrástol som s ňou. Aj moji rodičia ju cvičili. India 
je domovom jogy, ktorá pulzuje v krvi každého Inda. Inšpirácia cvičiť jogu 
teda prišla už v detstve.“
Ste autorom systému Joga v dennom živote. Čo je jeho cieľom?
„Joga v dennom živote bola navrhnutá na zlepšenie kvality života ľudí. Po-

máha človeku dosiahnuť a udržať si dobré zdravie. Jej štyrmi základnými 
piliermi sú fyzické, mentálne, sociálne a duchovné zdravie. Jej cieľom je 
prebudiť zdravé vedomie v ľuďoch, milovať všetky živé bytosti, ochraňovať 
životné prostredie a celú planétu.“ 
Pre koho je určená?
„Môže ju cvičiť každý, bez ohľadu na to, či je mladý alebo starý, zdravý alebo 
chorý, muž alebo žena. V určitých prípadoch je dôležité dodržiavať špe-
ciálne individuálne inštrukcie, ktoré vám môže dať vyškolený cvičiteľ.“
Má joga aj svoje negatíva, môže byť pre človeka nebezpečná?
„V joge nie je nič negatívne. Ak má človek určité zdravotné problémy, ako 
napr. s chrbticou, pečeňou, šľachami alebo kolenami, mal by cvičiť opatrne. 
Ak cvičíte len podľa knihy a nenavštevujete kurzy jogy, môžete si aj ublížiť. 
Ale to sa týka len uvedených individuálnych prípadov, inak nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo a vy môžete cvičením jogy len získať.“
Je pravda, že joga je predovšetkým duchovná náuka? Môžu ju praktizo-
vať aj veriaci iných cirkví?
„Joga je jeden z najstarších systémov na svete, ktorý hovorí o tele, mysli 
a vedomí. Patrí medzi najstaršie spôsoby, ako v človeku prebudiť duchov-
nosť a túžbu spoznať Boha. Joga je vytvorená pre všetkých ľudí, a to bez 
ohľadu na ich náboženské vyznanie.“ 
Akým spôsobom by mal podľa Vás každý človek prežiť svoj život? 
„Veľmi harmonicky, pozitívne a aktívne. Človek by mal pomáhať druhým, svo-
jej rodine a mal by vedieť pomôcť sám sebe a využiť čas pre dobré veci.“

Za rozhovor ďakuje LucK, foto: autorka
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Do nášho mesta zavítal indický duchovný a učiteľ jogy v jed-
nej osobe Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámí 
Mahéšvaránanda, nazývaný aj Svámidží.

Z NÁVŠTEVY 
JOGÍNA SVÁMIDŽÍHO

V júni na Oddelenie patologických novorodencov Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, 
a. s., pribudli dva nové vysoko kvalitné inkubátory z Japonska.

Udialo sa tak vďaka predvianočnému stretnutiu 
s podtitulom „Darujte pomoc najmenším“, ktoré 
sa vlani v decembri konalo v Kine Mier. Jeho cie-
ľom bolo získať peniaze na nový inkubátor pre spo-
mínané oddelenie. Zo sponzorských príspevkov 
a vstupného bola vyzbieraná finančná suma vyše cca 
3 420 € (103 000,- Sk). Obrovskú podporu a po-
moc poskytlo aj samotné riaditeľstvo NsP.
Nedonosenecké oddelenie NsP, v odbornej verej-
nosti známe aj ako oddelenie patologických no-
vorodencov, je samostatným úsekom detského 
oddelenia, na ktoré sa prijímajú nedonosené deti 
s hmotnosťou nižšou ako 2 500 g a ostatní patolo-
gickí novorodenci, ktorých ochorenie vyžaduje oso-

bitné diagnostické a terapeutické zásahy. Prijímajú 
sa tu novorodenci z pôrodníc v SNV, Krompachoch 
a Levoči. Na tomto úseku je poskytovaná 24-hodi-
nová intenzívna lekárska a ošetrovateľská starost-
livosť, ktorú zabezpečuje špeciálne vyškolený tím 
lekárov a sestier.
K prvým deťom, ktoré strávili prvé hodiny a dni ži-
vota v novom inkubátore, patrí aj malá Tatianka. Naro-
dila sa nezrelá, o 5 týždňov skôr, s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou. Nový inkubátor sa stal jej náhradou za 
prostredie maternice - poskytuje ticho, ideálnu vlh-
kosť a teplotu, jeho zložité prístroje zaznamenávajú 
každú zmenu zdravotného stavu dieťaťa.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek 

formou prispeli k realizácii projektu, a tým podpo-
rili kúpu moderného inkubátora. Vysoko si vážime 
každú pomoc, ktorá sa nám dostane. Sme mimo-
riadne vďační za každý príspevok, ktorý nám umožní 
ešte viac skvalitniť našu prácu, a tým skvalitniť život 
našich najmenších pacientov už v prvých chvíľach 
ich života.

Za kolektív lekárov detského odd. NsP

MUDr. Martina Hrivková

NOVÉ INKUBÁTORY Z JAPONSKA

PARAMHANS SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA
Narodil sa v r. 1945 v Rupavas v štáte Radžastan (India). Od r. 1972 žije vo Viedni. V Európe šíri učenie svojho majstra Bhagavána Šrí Díp Nárájána Maháprabudžího. 
Vytvoril univerzálny systém „Joga v dennom živote“, ktorý sa cvičí po celom svete. Založil humanitárnu organizáciu s rovnomenným názvom, ktorá sa aktívne za-
meriava na rozvoj zdravia, svetového mieru, toleranciu, rešpekt a slobodu medzi náboženstvami, kultúrami a národmi, na poskytovanie humanit. pomoci, podporu 
ľudských práv a vzdelávania, starostlivosť o život. prostredie a ochranu všetkých živých bytostí. Z jeho iniciatívy sa uskutočnili mnohé medzinárodné mierové a eko-
logické konferencie, či medzináboženské dialógy. Je autorom mnohých kníh o joge a nositeľom viacerých významných ocenení. Do bývalého Československa 
prišiel po prvý krát v r. 1973, odvtedy sa tu pravidelne vracia a prednáša. Systém „Joga v dennom živote“ sa cvičí aj v SNV.

Zaujímavé myšlienky Svámidžího

• „Ruky, ktoré pomáhajú, majú väčšiu hodnotu, ako ruky späté.“
• „Zdravie nie je všetko, ale všetko je ničím, ak ho nemáme.“
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Výstavy sa zúčastnilo 53 vystavovateľov z celej býva-
lej Československej republiky. Odzneli tu viaceré od-
borné prednášky a kurzy. Na výstave ponúkali nielen 
med, ale i rôzne včelárske predmety. Jedným z bodov jej 
programu bol i zjazd slovenských včelárov. Zúčastnil 
sa ho aj Dr. Ján Gašperik (v tomto roku si pripomíname 
60. výročie od jeho úmrtia), organizátor včelárstva na 
Slovensku, spoluzakladateľ Zemského ústredia včelár-
skych spolkov na Slovensku, ktorý bol aktívny aj pri budo-
vaní včelárskej výskumnej stanice v Liptovskom Hrádku. 
Pre výstavný katalóg včelárskeho odboru Podtatranskej 
výstavy napísal a pripomenul staré slávne včelárske minu-
losti zo Spiša a mesta Gelnice, ktorých sa týka aj zvláštna 
vzácna listina vydaná v r. 1278 uhorským kráľom La-
dislavom pre oblasť Spiša a najmä Gelnice o tom, 
ako sa platí clo za predaj zo včelích produktov ako 
med, peľ, vosk či medové víno. Tento dekrét dodnes 
opatrujú v kráľovskom archíve v Budapešti. Na základe 
toho je možné predpokladať, že na Spiši sa chovajú 

včely najmenej 750 rokov.
Pri príležitosti výstavy už pred 80 rokmi bolo tiež rozhod-
nuté, že med sa bude propagovať v jednotnej úprave v po-
hároch a plechoviciach so šesťhrannou etiketou, čo je 
istou zárukou pravého medu. Poháre plnili sami včelári, 
opatrili ich ochrannou páskou a za obsah ručili. Každá 
etiketa bola opatrená kontrolným číslom včelára, od kto-
rého med pochádza.
V súčasnosti má Základná organizácia Slovenského 
zväzu včelárov v Spišskej Novej Vsi 200 členov, ktorí 
obhospodarujú cez 3 000 včelích rodín. Tunajší včelári 
každoročne organizujú tzv. Včelársku sobotu, v rámci 
ktorej si vymieňajú svoje najnovšie skúsenosti. Takéto to-
horočné stretnutie sa bude konať 11. júla 2009 v Marku-
šovskej doline. V rámci neho si pripomenú aj 80. výročie 
spomínanej celonárodnej Podtatranskej včelárskej vý-
stavy v Spišskej Novej Vsi.

Rudolf Komiňák

tajomník ZO SZV v SNV

VČELY NA SPIŠI
V dňoch 5. - 14. júla 2009 uplynie už 80 rokov od celonárodnej Podtatranskej 
včelárskej výstavy konanej v Spišskej Novej Vsi. 

Mestská účastinná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o., ktorá spravuje lesný majetok mesta, podala 
v rámci Programu  rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 
2013, Opatrenia 2.1 Obnova produkčného potenciálu 
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opat-
rení, tri projekty so žiadosťou o poskytnutie nenávratného 
finanč. príspevku (NFP) od Ministerstva pôdohospodár-
stva SR na ich realizáciu. Ich schválením na obnovu le-
sov pôjde vyše 1,54 milióna eur (46,5 mil. Sk).
Schválený „Projekt ozdravných opatrení pre lesný 
užívateľský celok Lesy mesta SNV, s. r. o., na roky 
2009 - 2011“ sa v súčasnosti už realizuje. Ministerstvo 
naň prispeje sumou 172 826,33 € (cca 5,206 mil. Sk). 
V rámci neho sa zabezpečí obnova lesa s prihnojovaním 
na ploche 40 hektárov, ochrana mladých lesných poras-
tov proti zveri a burine na ploche 270 hektárov, ošetro-
vanie mladých lesných porastov na ploche 47 hektárov, 
prihnojovanie sadeníc na ploche 60 hektárov a nákup fe-
romónových odparníkov v počte 1 650 ks. 

Do augusta sa v spišskonovoveských lesoch budú reali-
zovať aj ďalšie 2 úspešné projekty, a to „Projekt vápne-
nia lesných porastov mesta SNV“ so schváleným NFP 
vo výške 701 959,27 € (cca 21,147 mil. Sk) a „Projekt 
hnojenia lesných porastov mesta SNV“ so schváleným 
NFP vo výške 668 733,98 € (cca 20,146 mil. Sk). 
Okrem spomínaných projektov spoločnosť Lesy mesta 
SNV podali žiadosť aj na podporu realizácie svojho pro-
jektu v rámci Opatrenia 1.4 Zvýšenie hospodárskej hod-
noty lesov. Projekt má predpokladaný rozpočet na úrovni 
402 760 € (cca 12,133 mil. Sk) a spoločnosť preň žiada 
NFP vo výške 50 %. „V rámci projektu by mali byť zakú-
pené odvozné súpravy na odvoz dlhého dreva z odvoz-
ného miesta na expedičný sklad a technické vybavenie 
terénnych pracovníkov na evidenciu, príjem a výdaj 
guľatiny. Tento projekt je v súčasnosti v štádiu schva-
ľovania,“ uviedol vedúci referent pre plánovanie zo spo-
ločnosti Lesy mesta SNV Ing. Ján Novák.

LucK

OZDRAVIA SPIŠSKONOVOVESKÉ LESY
Jednou z oblastí v našom meste, ktorá v ostatnom období zaznamenala viacero úspešne schvá-
lených projektov, je lesné hospodárstvo. 

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Spišská Nová Ves a spoločnosť Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., zastúpené primáto-
rom PhDr. Jánom VOLNÝM, PhD., v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. § 125 a nasl., v súlade so Zák. 
č. 552/2003 Z. z., vypisuje výberové konanie na funkciu: 

konateľ spoločnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves
Majiteľom spoločnosti Šport, s. r. o., je Mesto Spišská Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.
Spoločnosť Šport, s. r. o., je vlastníkom hotela Šport na Ul. T. Vansovej (Zimný štadión) v Spišskej Novej Vsi. 
Uvažuje sa s prevádzkovaním uvedeného hotela a rozšírením činnosti o prevádzkovanie hotela Preveza na 
ulici Za Hornádom (plaváreň) v Spišskej Novej Vsi. Vlastníkom hotela Preveza je Mesto Spišská Nová Ves.
Spoločnosť Šport, s. r. o., uvažuje so skvalitnením ubytovacích a reštauračných služieb v hoteloch Šport 
a Preveza s tým, že v hoteli Preveza sa uskutoční rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. 
Informácie o výberovom konaní: 
• Obhliadku predmetných zariadení môžu uchádzači vidieť po dohode s p. Jánom Magdoškom, tel. 

0903 601 379.
• Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo 

osobne do podateľne mestského úradu do 15. júla 2009 do 15.00 hod. a obálku označiť v ľavom hor-
nom rohu „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE ŠPORT“ na adresu:

 Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 1, Právny referát, 052 01 Spišská Nová Ves. 
• Dátum, miesto a čas výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené 

písomne. 
 

Bližšie informácie o náplni práce, pracovnom mieste, požiadavkách na uvedenú funkciu 

nájdete na www.spisskanovaves.eu v sekcii Úradná tabuľa / Výberové konania.
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YV rámci Otvorenia letnej turistickej sezóny 2009 sa pri 
Redute konala aj súťaž pre našich škôlkarov pod ná-
zvom „Po Spiši za 15 minút“. Pripravilo ju CVČ Adam. 
Deväť (z 13) mater. škôl z mesta prihlásilo do súťaže 
svoj 10-členný tím. Úlohou detí bolo prejsť čo najrých-
lejšie 4 stanovištia. Na prvom s názvom „Dobšinská 
ľadová jaskyňa“ museli obchádzať kvaple a nezvaliť 
ich, na „Prielome Hornádu“ prechádzali po lavičke vo 
výške, chytali tiež ryby na udice na „Palcmanskej Maši“ 
a nakoniec hľadali 10 zlatých (čokoládových) mincí na 
„Spišskom hrade“. Najrýchlejšie sa trať podarilo zdo-
lať časom 6:53,51 min. 10-člen. družstvu z MŠ na 
Lipovej ul. Poblahoželať deťom k úspechu 13. 5. pri-
šiel do škôlky primátor mesta Ján Volný a odovzdal im 
ceny v podobe plyšových zvieratiek.

V školskom roku 2008/2009 Základná škola Nad 
Medzou oslavuje 45. výročie svojho vzniku. Pri tejto 
príležitosti učitelia so žiakmi nacvičili hudobno-zábav-
ný program na slávnostnú akadémiu, ktorá sa konala 
21. a 22. 5. v kine Mier. Viac o histórii, vzdelávaní 
a aktivitách školy na www.spisskanovaves.eu - Občan 
- Školstvo - Z činnosti škôl - ZŠ.

22. 5. na svojich doskách Spišské divadlo uviedlo 
ďalšiu premiéru pod názvom „Všetko o ženách“ od 
chorvátskeho autora Mira Gavrana. Aj táto humorne 
ladená divadelná hra, ktorá je akousi sondou do zákutí 
ženskej duše, zaznamenala u obecenstva veľký ohlas. 
Predstavili sa v nej Mária Brosmanová, Katka Turčano-
vá a Denisa Ďuratná v réžii Petra Weincillera.

Úplne prvé školenie na Slovensku venované ko-
munitným a terénnym sociálnym pracovníkom pod 
názvom „Križovatky“ sa v máji konalo v Slovenskom 
raji. Zúčastnilo sa ho 18 pracovníkov z celého Sloven-
ska, ktorí denne pracujú s dlhodobo nezamestnanými 
marginalizovanými skupinami obyvateľov. Na trénerov 
v danej oblasti ich školila americká lektorka Victoria 
Ball, autorka programu „Križovatky“. Školenie zorga-
nizovalo Centrum ETP Slovensko za podpory veľvysla-
nectiev USA a Veľkej Británie v SR.

V dňoch 23. - 25. 5. absolvovali primátor mesta Ján 
Volný a zástupca primátora Miroslav Semeš zahra-
ničnú služobnú cestu do Španielska. Okrem iného 
sa tu stretli aj s primátorom mesta Igualada, s ktorým 
rokovali o možnostiach spolupráce pri využívaní 
prostriedkov z eurofondov, nakoľko toto španielske 
mesto má s touto formou financovania rozvojových pro-
jektov bohaté skúsenosti.

V rámci jarného upratovania bolo celkovo v našom 
meste uskutočnených 103 vývozov veľkokapacit-
ných kontajnerov s celkovou hmotnosťou vyveze-
ného odpadu 138 ton. Najviac odpadu sa vyviezlo 
z lokality MsV č. 1 - Novoveská Huta (25,26 t) a naj-
menej z lokality MsV č. 5 - sídlisko Západ (2,37 t). 
Mesto za vývoz kontajnerov v rámci jarného upratova-
nia zaplatilo 5 152 € (bez DPH). Možno konštatovať 
určité zlepšenie v dodržiavaní VZN mesta o nakladaní 
s komunál. odpadom, ale i napriek tomu sa stále obja-
vujú v kontajneroch veci, ktoré patria na Zberný dvor 
na Sadovej ul. (drobný stavebný odpad, sanitárny od-
pad, objemný odpad, nebezpečný odpad, elektronický 
odpad, PET a PE fľaše, sklo, atď.). Tam takýto odpad 
môžu občania s trvalým pobytom na území mesta po 
predložení obč. preukazu bezplatne odovzdať.

Koncom mája vyčíňal v našom meste 15-ročný spre-
jer, ktorý sa v noci „vybúril“ na námestí, kde na Let-
nej ulici sprejom zničil fasády domov rôznymi nápismi 
a čiarou dlhou niekoľko desiatok metrov. Takto zničil 
i jedinečnú fasádu Provinčného domu. Na základe ano-
nymného telefonátu a za pomoci kamerového systému 
ho chytila polícia priamo pri čine. Hrozí mu trest odňatia 
slobody aj na niekoľko rokov. Ide o toho istého mladí-
ka, ktorý sa 16. 5. pravdepodobne vlámal aj do objektu 
Sonáty, o čom sme informovali v Policajnom okienku 
v Ičku 6/2009.

„Vykradli nás!“, povedal si pracovník Infocentra na 

tiež rozh
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Y Čingove, keď prišiel v pondelok 25. 5. ráno do práce. 

Kým doteraz neznámi páchatelia párkrát vykradli iba 
chladiaci box na nápoje, tento krát vylomili zámok na 
dverách a z Infocentra odcudzili tričká s logom Národ-
ného parku Slovenský raj, suveníry, knihy a hotovosť 
50 €. 

V máji sa v Slovenskom raji na 3-dňovom sústredení 
stretli priaznivci prirodzenej rastlinnej, tzv. „živej“ 
stravy a jogovej filozofie.

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej po-
núklo 26. 5. divákom premiéru ďalšej hry pod názvom 
„Ondrášove sny“. Podkladom pre túto divadelnú adap-
táciu sa stal román Martina Kukučína Neprebudený 
o Ondrášovi Machuľovi. V hre sa predstavila spišsko-
novoveská mládež, ktorú režijne viedla Iveta Liptáková. 
Hra na 17. ročníku Celoštátneho festivalu divadel-
ných hier s dedinskou tematikou, ktorý sa konal 
4. - 5. 6. v Trebišove, získala skvelé 3. miesto. Ocene-
nie dostala aj I. Liptáková za jej dramatizáciu.

29. 5. pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 
(31. 5.) pripravil Regionálny úrad verej. zdravotníctva 
v SNV v spolupráci s Mestom SNV a gymnazistami 
z Javorovej v uliciach nášho mesta akciu „Vymeň ci-
garetu za vitamíny“. Študenti už po 5. krát v rámci 
projektu „Zdravé mesto“ oslovovali fajčiarov a za uha-
senú cigaretu im ponúkali ovocie. Fajčiari tiež mohli 
zavítať do priestorov Múzea Spiša, kde im pracovníci 
RÚVZ zmerali množstvo karboxihemoglobínu vo vydy-
chovanom vzduchu, t. j., o koľko kyslíka sú ukrátení, 
urobili rôzne vyšetrenia a poradili, ako si od fajčenia 
odvyknúť. 

Slávnostným výkopom do futbalovej brány 29. 5. 
otvoril podpredseda vlády a minister školstva 
Ján Mikolaj v priestoroch Gymnázia na Školskej 
ul. zrekonštruovaný športový areál. V SNV je to už 
4. vynovené školské športovisko. Jeho zrod sa začal 
vďaka iniciatíve riaditeľa gymnázia Mgr. Jozefa Kačen-
gu vo februári 2009. Nový umelý trávnik 4. generácie 
s umelým osvetlením, tartanovú bežeckú dráhu a roz-
bežisko na skok do diaľky využije škola na podporu 
šport. aktivít svojich žiakov, no slúžiť budú aj verejnosti. 
Na rekonštrukciu areálu v hodnote 166 700 € prispe-
lo Ministerstvo školstva SR (133 000 €), Mesto SNV 
(20 000 €), obč. združ. Epeus pri Gymnáziu Školská 
(3 700 €) a firma BBF elektro (10 000 €). Škola sa tiež 
môže pochváliť novými oknami v prednej časti bu-
dovy za 100 000 €, ktoré zafinancovalo ministerstvo 
a Košický samosprávny kraj.

Posledný májový piatok môžeme kľudne označiť 
za „dia“. Už po 4. krát sa totiž v SNV konala „Show 
bez cukru“. Pripravilo ju Združenie rodičov a priateľov 
diabetických detí zo SNV „Spišiačik“. Patrónkou malých 
Spišiačikov s cukrovkou a benefičného koncertu bola 
už tradične Sisa Sklovská. Okrem nej medzi diabetické 
deti tento krát zavítali tanečnice z prešovského Grim-
my, kubánsky spevák Lazaro de Jusús Hodelin Thoma 
s kapelou a Andrej Baraník so svojou módnou show. 
V rámci večera sa krstilo i nové Sisino CD „Kouzlem 
spoutaná“, a to kvapkami krvi 4 diabetičiek, ktoré zá-
roveň predvádzali modely A. Baraníka. Tie sa im mód-
ny návrhár rozhodol darovať. Výťažok z akcie vo výške 
1 715 € poputuje na septembrový liečebno-rekondičný 
letný tábor Dia leto 2009 v Slovenskom raji.

V sobotu 30. 5. v Obradnej sieni spišskonovoveskej 
Radnice slávnostne ukončili svoj ročný študijný 
výmenný pobyt na Slovensku študenti z Austrálie, 
Mexika, USA, Brazílie, Thajska a Kanady. Študenti 
boli vďaka organizácii Rotary International rok ubytova-
ní v rodinách po celom Slovensku, a to i v našom mes-
te. Záverečným programom na Čingove sa s našou 
krajinou nateraz rozlúčili.

Škôlkarov z Novoveskej Huty navštívili 3 služobné 
psy Mestskej polície v SNV Astor, Áron a Beny, aby im 
spolu so svojimi psovodmi ukázali, ako vedia poslúchať 
a ako vedia zadržať páchateľov pri trestnej činnosti.

Mesto Spišská Nová Ves je zriaďovateľom siedmych zá-
kladných škôl v našom meste a uchádza sa o finančnú 
podporu EÚ s cieľom rekonštrukcie všetkých našich škôl. 
Zo siedmych projektov už sú úspešné a schválené 
štyri - ZŠ Nad Medzou, ZŠ na Kožuchovej ul., ZŠ na 
Levočskej ul. a ZŠ na Komenského ul. - spolu vo výške  
5 448 000 € (vyše 164 mil. Sk).
Schválený projekt a schválenie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok však ešte nevytvára podmienky 
pre samotnú realizáciu stavieb. Všetky projekty sú ná-
ročnými investíciami a príprava realizácie znamená podľa 
podmienok EÚ a Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR tiež odborne, časovo i administratívne ná-
ročný proces, ktorého dobrý výsledok je základom pre 
podpísanie zmluvy o čerpaní nenávratného finančného 
príspevku medzi Mestom Spiš. N. Ves a MVaRR SR. Toto 
obdobie podľa nastavených podmienok reálne trvá od 
6 do 12 mesiacov podľa náročnosti stavby a samotnej 
agendy k tomu prislúchajúcej. Vzhľadom na súčasnú si-
tuáciu v plnení určených podmienok predpokladáme, 
že rekonštrukčné práce sa rozbehnú najskôr v me-
siaci august a september tohto roku. Náročná bude 
i koordinácia stavebných prác a vyučovania na školách 
v nasledujúcom školskom roku 2009/2010, ale to už 
budú aktivity smerujúce k splneniu cieľa EÚ, Slovenska 

i nášho mesta - skvalitniť poskytovanie vzdelávacích slu-
žieb v našich školách. 
Ďalšími, už podanými projektmi sú ZŠ na Nejedlého 
ul. a MŠ na Stolárskej ul., ktorá ako jediná materská 
škôlka spĺňa z hľadiska počtu detí podmienky pre podanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pripravené pre 
podanie projektu v mesiaci júl 2009 sú aj ZŠ na Lipovej 
ul. a ZŠ na Hutníckej ul.
Aj keď samotná rekonštrukcia škôl prináša novú kvalitu 
a modernizáciu školských budov a školského prostre-
dia s dovybavením počítačovou technikou a novým ná-
bytkom a je predpokladom pre skvalitnenie poskytovania 
vzdelávacích služieb, predsa len nepostačuje pre dosiah-
nutie komplexnejších zmien v oblasti výchovno-vzdeláva-
cieho procesu. Naše školy, ich vedenia, pedagógovia 
preto veľmi aktívne pripravujú a realizujú mnohé pro-
jekty zamerané na inováciu školských vzdelávacích 
programov, vzdelávanie pedagógov v oblasti nových 
metód a foriem vyučovania, modernizáciu vybave-
nia a pod., ktoré za rok 2008 a 2009 k dnešnému dňu 
predstavujú finančnú hodnotu viac ako 350 000 € (vyše 
10,5 mil. Sk) a je dôležité informovať aj o nich. Viac sa 
o nich zmienime v nasledujúcom čísle.

Ing. Zuzana Záborská

vedúca Útvaru rozvoja mesta

KVALITATÍVNA ZMENA 
V NAŠICH ŠKOLÁCH
Programové obdobie Európskej únie (EÚ) 2007 - 2013 vytvára neopakovateľnú príležitosť uchá-
dzať sa o finančné prostriedky zamerané na podporu reformy školstva na Slovensku. A to po 
stránke skvalitňovania infraštruktúry vzdelávania, teda rekonštrukcie a modernizácie škôl, ako aj 
po stránke skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách.

Za uplynulý mesiac sa veľa zmenilo, Shopping cen-
ter Madaras i jeho okolie nadobúda novú tvár. Sú 
dokončené parkoviská a príjazdové komunikácie. 
Vonkajší vzhľad budovy sa dostáva do konečnej po-
doby.
Budúcim zákazníkom prezradíme, že sa môžu tešiť 
napríklad na najmodernejšiu predajňu siete INTER-
SPORT. Mnohých určite poteší i sortiment FANN 
parfumérie. Pribudne aj najväčšia predajňa znač-
kovej obuvi JOHN GARFIELD, na celkovej ploche 
viac ako 500 m2, ktorá bude mať v stálej ponuke 
3 000 vzorov obuvi za zvýhodnených cenových 
podmienok. Potešujúcou správou pre dámy je i veľ-
koformátová predajňa ORSAY, či WELLA štúdio 
krásy s kaderníctvom, nechtovým dizajnom a koz-
metikou pod jednou strechou. Veľký výber drogistic-
kého sortimentu ponúkne predajňa DM DROGÉRIE. 
V obchodnom centre nebude chýbať napríklad ani 

predajňa APPLE COPY, predajňa JYSK s domá-
cim textilom a nábytkom a mnoho-mnoho ďalších 
obchodných prevádzok s módnym textilom, dopln-
kami a darčekmi. Ponuku potravín v našom meste 
rozšíri veľkopredajňa BILLA s vlastným výsekom 
mäsa a modernou pekárňou. Celkovú atmosféru 
centra budú dotvárať štýlové kaviarne.
Zaujímavosťou je i fakt, že plocha nákupného 
centra Madaras je zhruba trojnásobná oproti 
iným okolitým regionálnym centrám, aké je napr. 
v Poprade. V shopping centre bude vytvorených 
600 nových pracovných príležitostí.
K dispozícii sú pre záujemcov ešte stále po-
sledné voľné plochy na prenájom! 
Kontakt: Ing. Brezovský, t. č. 0911 621 396, 
e-mail: brezovsky@madaras-esec.com.
Termín otvorenia: 14. august 2009!

Imbiz Group, investor

VÝSTAVBA MADARASU POKRAČUJE 
RÝCHLYM TEMPOM
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Smolníckej Huty, kde v kostole Nanebovzatia Panny 
Márie vzdali úctu poslednej relikvii známeho talianske-
ho svätca Pátra Pia.

1. 6. mal denník Pravda nového detského šéfredak-
tora. Súťaž o túto funkciu k MDD vyhral siedmak 
Michal Vasko zo ZŠ Hutnícka v SNV. Deň predtým 
stihol tiež vyspovedať na priamom prenose Let’s 
Dance 3 v bratislavskom PKO počas prestávky svo-
jich obľúbencov Adelu Banášovú a Martina „Pyca“ 
Rauscha. Rozhovory následne využil pri svojom pôso-
bení v Pravde, kde v rámci „šéfovania“ tiež absolvoval 
pracovné porady a „pričuchol“ bližšie k žurnalistike.

3. 6. svoju v poradí už 19. kapitolu „napísal“ Večer-
ný beh mestom Spišská Nová Ves. Viac sa dozviete 
v rubrike Šport v augustovom Ičku.

Kto častejšie chodí okolo športovej haly, určite 
si v ostatnom období všimol zmeny, ktoré sa tam 
udiali. Na celej hale sa vymieňajú staré okná, časť ex-
teriéru haly dostala nové farby a rekonštruovaný je aj 
vstup do haly.

Na našej najvyššej kostolnej veži na Slovensku v súčas-
nosti prebieha obnova kostolných zvonov. Po ukon-
čení prác bude funkčných všetkých 5 zvonov - Šmertný 
zvon, zvony Peter, Pavol, Urban aj Jozef. Doteraz nám 
zvonili len 3 z nich.

3. 6. sa v zasadačke MsÚ konalo zasadnutie Tat-
ransko-Spišskej regionálnej sekcie Združenia 
hlavných kontrolórov SR, ktorého sa zúčastnilo 
42 kontrolórov. 

Materské centrum Dietka v SNV oslávilo pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí svoje 7. narodeniny.

S prichádzajúcim letom sa na naše námestie opäť 
vrátili promenádne koncerty. Konajú sa až do konca 
augusta spravidla dvakrát do týždňa na pódiu pri Redu-
te. Piatkový koncert patrí mladým, v nedeľu si pri dob-
rej hudbe na námestí oddýchnu staršie generácie. Plán 
koncertov nájdete v Ičku pod programom Mestského 
kultúrneho centra.

Po písomnej časti 4. a 5. 6. v rámci ústnej časti štát-
nej jazykovej skúšky ukončili svoje štúdium historic-
ky prví absolventi Jazykovej školy na Javorovej 
ulici.

Svoje brány 5. 6. opäť otvorilo letné kúpalisko. 
Novinkou je detský tobogán (foto na obálke), rozší-
rené bufetové služby a samostatná strojovňa, ktorá 
zabezpečuje čistú a kvalitnú vodu vo vonkajších ba-
zénoch. Cenník a otváracie hodiny nájdete v rubrike 
Šport.

6. 6. sa aj u nás uskutočnili voľby do Európskeho 
parlamentu. Spomedzi 30 078 oprávnených voličov 
svoje právo voliť využilo 5 686 voličov, čo predsta-
vuje 18,9 % (v r. 2004 účasť na voľbách predstavovala 
15,9 %). Do volebných schránok bolo odovzdaných 
5 679 obálok, z toho platných hlasov bolo 5 512. 
Výsledky nájdete na www.spisskanovaves.eu v sekcii 
Voľby 2009.

Sedem mladých ovečiek sa vybralo od svojho ma-
jiteľa na obhliadku nášho mesta. Pred svojimi do-
mami ich v jedno ráno našli prekvapení obyvatelia Ulice 
slobody. Následne ich odchytili pracovníci Stanice pre 
odchyt túlavých zvierat pri mestskej polícii a odovzdali 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v SNV. 
Jahniatka sa nakoniec šťastne vrátili k svojmu „páno-
vi“.

Opitý 16-ročný mladík zo SNV bez vodičského 
oprávnenia zdemoloval na hlavnej križovatke se-
mafor, keď ráno 6. 6. pri odbočovaní z Elektrárenskej 
ul. smerom na Smižany nezvládol riadenie a vo veľkej 
rýchlosti doň narazil. V krvi mal takmer 2 promile alko-
holu. Našťastie nedošlo k žiadnym zraneniam. Na no-
vučičkom vozidle ešte s prevoznými značkami vznikla 
škoda 33 000 €, na dopravnom zariadení cca 1 800 €. 

SPRAVODAJSTVO

LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor 

pre Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samo-

zrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, 

aby ste sa na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete 

môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Nemá alebo nemalo mesto záujem presvedčiť 
Železničnú spoločnosť Slovensko (ŽSSK), aby 
zastavovalo viac Inter City (IC) vlakov v Spišskej 
Novej Vsi? Určite by sa potešil nejeden občan po-
žadujúci vyšší štandard cestovania, ktorého už ne-
baví stále cestovať z Popradu.“

Juraj S., e-mail, 23. 5. 2009

Prejednávanie cestovného poriadku je aj za účasti 
Mesta SNV, ale v spomínanej oblasti bez nášho pod-
statného vplyvu. Je nám ľúto, ale tento proces ne-
vieme ovplyvniť. Ing. Jozef Gonda, 

ved. Odd. výstavby, 
územ. plán. a dopravy, MsÚ

„Nebude urobený nejaký bezprašný povrch na 
chodníku od sídliska Mier smerom k Fľúdru? Lebo 
tam chodíme s deťmi a je to otrasné, ako sa tam 
práši. Chodia tam aj autá ku garážam, aj ku zá-
hradkám... Prosím, urobte s tým niečo! Môže byť 
aj betón, hocičo, len nech sa nepráši...“

mamička, e-mail, 26. 5. 2009

V uvedenej lokalite sa pripravuje výstavba rodinných 
domov (za záhradkárskou osadou). Hlavný prístup 
do tejto lokality bude pravdepodobne okolo rieky 
Hornád. Vzhľadom na neujasnenosť dispozičného 
riešenia neradi by sme investovali do tejto lokality. 
Už v minulosti boli snahy o spevnenie tejto plochy. 
Problematická je i kolízia so záujmami správcu toku 
Povodia Hornádu a Bodvy.

Ing. J. Gonda, ved. OVÚPaD, MsÚ 

„Chcem sa opýtať na cestu, ktorá vedie zo SNV 
na Mlynky. Je v dezolátnom stave, občas je vidno 
„pokus“ o zaplátanie dier, ktoré na ceste sú, aj to 
v niekoľko metrových intervaloch. Cesta na Hnilec 
tiež je v podobnom stave. Je v pláne mesta pokryť 
túto cestu novou asfaltovou? Ak áno, tak kedy, 
alebo či vôbec.“ Janka, e-mail, 27. 5. 2009

Cesta je v majetku Košického samosprávneho kraja 
a v správe Správy ciest KSK. Nemáme informácie 
o pripravovanej rekonštrukcii ciest v ich majetku. In-
formácie môžete získať na adrese: SC KSK, Správa 
a údržba Spiš. N. Ves, vedúci: Ing. Adamčík - t. č.: 
053/442 48 01, 0902 962 315, adresa: Tepličská 
cesta 9, 052 01 SNV.

Ing. J. Gonda, ved. OVÚPaD, MsÚ 

„Gorazdova ul. sa nachádza v centre mesta, pa-
miatkovej zóne. Kedy, prosím, pristúpite k obnove 
chodníkov na tejto ulici? Vidím, že dávate pred-
nosť okrajovým uliciam, pritom cez našu ulicu je 
hlavný ťah, a to starších ľudí do Malého kostola. 
Poznamenávam, že v zime je to na zlomeniny po 

tomto chodníku. Chodníky a cesta, myslím si, už 
odžili svoje za cca 45 rokov existencie.“

Eva Muchová, e-mail, 28. 5. 2009

Zlý stav chodníkov v tejto lokalite vznikol z dôvodu 
zlého stavu zariadení patriacich k bytovým domom. 
Ide hlavne o vodovodné a kanalizačné prípojky k by-
tovým domom, ktoré majetkovo patria vlastníkom by-
tového fondu. Vyzvali sme správcov bytových domov 
(Bytové družstvo, Správcovská firma, spoločenstvá 
vlastníkov), aby prejednali s majiteľmi a nájomníkmi 
bytov potrebu ich rekonštrukcie. Kým nebudú vy-
konané uvedené práce a činnosti a poškodzovanie 
majetku Mesta (chodníky a cesty) bude pokračo-
vať, nepristúpime k oprave verejných plôch. Je nám 
známy význam peších komunikácií v tejto lokalite, 
ale zároveň máme povinnosť zabezpečiť hospo-
dárne vynakladanie verejných prostriedkov z roz-
počtu mesta.

Ing. J. Gonda, ved. OVÚPaD, MsÚ

„Kedy sa začne stavať BILLA na Elektrárenskej 
ulici a kedy sa otvorí?“

Ján Novák, e-mail, 3. 6. 2009 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Supermarket BILLA“ bola na Stavebnom úrade po-
daná 4. 6. 2009. Ohľadom plánovaného termínu 
začatia realizácie stavby, resp. jej otvorenia, je po-
trebné sa obrátiť na stavebníka - BILLA REALITY Slo-
vensko, spol. s r. o., Bratislava.

Ing. Júlia Sadová, 
Referát staveb. poriadku, MsÚ

„Autá niektorých našich spoluobčanov sú na Zim-
nej ulici, hlavne od OD Spišan smerom ku „veľkej 
križovatke“ na Štefánikovom námestí, v čase od 
9.00 do 16.00 hod. zaparkované až pri vchodoch 
do predajní. V niektorých miestach neprejdú vedľa 
seba ani 2 osoby, nieto ešte mamičky s kočiarmi. 
Pýtam sa, do kedy bude táto situácia trvať a kde 
je mestská polícia (ktorá by takéto priestupky rie-
šila)? Stačí, že túto ulicu má iba pod kamerovým 
systémom? Nemôžu sa tam dať aspoň kamenné 
zábrany, aké boli umiestnené aj na býv. trhovisku, 
aby túto situáciu dočasne vyriešili?“ 

anonym, e-mail, 16. 6. 2009

Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke dovoľuje 
parkovať vozidlám na chodníku, pokiaľ zostáva 
pre peších 1,5 m voľného chodníka. Mestská po-
lícia pravidelne kontroluje parkovanie na Zimnej ul. 
a tých, ktorí pravidlá porušujú, rieši.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP SNV

Na rekonštrukciu spomínanej časti námestia máme 
spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané sta-
vebné povolenie. Uchádzame sa z Regionálneho 
operačného programu „Regenerácia sídiel“ o fi-
nančné prostriedky na rekonštrukciu námestia. Ak 
budeme s týmto projektom úspešní, realizácia bude 
už v r. 2010. Ing. J. Gonda, ved. OÚPVaD, MsÚ

JAZYKOVÁ ŠKOLA, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves  
ponúka voľné pracovné miesto na plný, prípadne čiastočný, úväzok

učiteľ/ka anglického jazyka 
s nástupom od 1. septembra 2009.

Požiadavky: úplné vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania.
Uprednostníme uchádzačov na plný úväzok. Prax v odbore vítaná. 
Žiadosti so životopisom zasielajte na horeuvedenú adresu, 

e-mailom na jssnv@jssnv.sk do 31. augusta 2009. 

Riaditeľstvo ZŠ Nad Medzou 1
 v Spišskej Novej Vsi

ponúka
voľné pracovné miesto 

na pracovnú pozíciu 

kuchár/kuchárka 
od augusta 2009.
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zo spáchania niekoľkých trestných činov. Kvôli poško-
deniu semafora nefungovala po celý víkend v centre 
mesta svetelná signalizácia.

Na Medzinárodný deň detí nezabudli ani v ZOO. 
Program, súťaže a klaun tu čakali na všetky deti 7. 6.

Neznámym páchateľom v polovici júna pochybeli 
doma asi zemiaky a ovocie, a tak sa vybrali do zá-
hradkárskej osady pri sídlisku Mier, kde si nabrali, či 
skôr nakradli z cudzieho. Nešťastní záhradkári, ktorí sa 
tu denno-denne lopotia, len krútia smutne hlavami...

V prvú nedeľu po Svätej Trojici sa v Evanjelickom kos-
tole v SNV po prvýkrát konala tzv. zlatá konfirmá-
cia, pri ktorej svoj krstný sľub po 50 rokoch obnovilo 
viacero evanjelikov z nášho mesta. Pri tejto príležitosti 
zlatí konfirmanti boli obdarovaní biblickým veršom 
a osobným požehnaním.

Zástupcov súboru Alexandrovci, ktorí 10. 6. večer 
svojím vystúpením „pokrstili“ vynovený Zimný štadión 
po ďalšej etape rekonštrukcie, slávnostne prijali poo-
bede aj v Obradnej sieni Radnice.

Centrum pedagog.-psychologického poradenstva 
a prevencie v SNV pripravilo pre ôsmakov z celého 
spišskonovoveského okresu tzv. Burzu stredných 
škôl, na ktorej sa oboznámili s možnosťami ďalšieho 
štúdia na stredných školách v SNV, Levoči, Poprade, 
Svite, či Košiciach.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím - Domov sociálnych služieb „Náš dom“ 
v SNV má za sebou 3 veľkolepé akcie. 15. 5. sa 
v Galérii umelcov Spiša konalo vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže pre deti, mládež a dospelých s mentálnym po-
stihnutím s príznačným názvom „Fantázia bez hraníc“, 
do ktorej sa zapojilo 6 subjektov s 85 prácami. Práce 
ocenených, ale aj ostatné, boli do 15. 6. v galérii aj 
vystavené. 22. 5. sa uskutočnil benefičný koncert 
„Roztopme ľady“ s pestrým programom, na ktorom 
sa podarilo vyzbierať 1 128,36 €. Vyvrcholením ak-
cií bola celoslovenská verejná zbierka „Deň krivých 
zrkadiel“, ktorú v uliciach mesta 12. 6. po celý deň 
zabezpečovali študenti Gymnázia na Školskej ulici. 
Vyzbierané prostriedky vo výške 1 102,11 € budú 
použité na rehabilitačno-rekondičný pobyt pre klien-
tov ZPMP-DSS.

16. 6. sa vo foyer Spiš. osvetového strediska v SNV 
konala vernisáž výstavy Ekovýkres - Ekoplagát 
2009, kde autormi diel sú žiaci materských, základ-
ných a umeleckých škôl nášho okresu.

V Slovenskom raji o život prišla 54-ročná česká tu-
ristka. Predpoludním 18. 6. pri fotografovaní nešťastne 
spadla z 30 metrov vysokého brala Tomašovského vý-
hľadu. Zraneniam podľahla na mieste, i napriek tomu, 
že sa ju snažili približne 45 minút záchranári a lekári 
ešte oživovať.

18. 6. v rómskej osade Vilčurňa i na Hlavnej pošte pre-
biehala po 4 mesiacoch príprav policajná razia zame-
raná na odhalenie prípadov úžery v našom meste. 
Práve v teň deň sa začali na pošte totiž vyplácať opäť 
sociálne dávky, ktoré zvyknú úžerníci vymáhať od svo-
jich dlžníkov. Polícia vykonala kontrolu na pošte i v nie-
koľkých domoch a zadržala 7 podozrivých osôb.

Desiaty Festival nezávislých divadiel priniesol Sta-
romestské divadlo z Košíc aj do Spišskej Novej Vsi. 
Neopakovateľná pouličná show plná tanca, hudby, 
akrobacie a ohňa, taká bola Mysterious Visual Show 
pred Redutou večer 19. 6. Po nej sa 22. 6. predviedlo 
Teatr Voskrissinia z Ukrajiny so svojím Višňovým sadom 
a 23. 6. smiech a dobrú náladu v meste rozdávali Ko-
medianti z ČR.

Spišská knižnica má od 1. 7. 2009 nového riadite-
ľa. Na základe výberového konania KSK, zriaďovateľa 
knižnice, sa ním stal PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., 
doterajší riaditeľ Spišského osvetového strediska 
v SNV.

Po dlhšom čase sa vybral mie-
šaný spevácky zbor CHORUS 
IGLOVIA, ktorý reprezentuje 
Spišskú Novú Ves i región, na 
spevácku súťaž, kde hodnotila 
výkony odborná porota.
Naposledy si speváci z CHO-
RUS IGLOVIA „zasúťažili“ 
v roku 2006 na Sviatkoch 
piesní v Bratislave, kde zís-
kali strieborné pásmo. Tento-
raz to bola zahraničná súťaž, 
pretože sa zúčastnili v dňoch 
22. - 24. 5. 2009 na XIII. Me-
dzinárodnom festivale reli-
gióznej piesne v Rzeszówe 
(Poľsko). 
Súťažilo sa celkom v 7 kategóriách, kde sa počas 2 dní v Kostole sv. Judy Tadeusza predstavilo spolu 
21 zborov. CHORUS IGLOVIA súťažil v kategórii miešaných zborov v konkurencii 6 zborov, kde obsadil 
celkovo III. miesto. Keďže 1. miesto udelené nebolo, skončil v absolútnom hodnotení druhý. 
Pred 5-člennou porotou zaspievali speváci 29. žalm od poľského skladateľa Mikolaja Gomólku, 
skladbu Cantate Domino od Anatolija Grečaninova, starosloviensky Otčenáš, ktorý porota oce-
nila ako najlepšie zaspievanú modlitbu na festivale, ďalej pieseň Domine non sum dignus od 
Mikuláša Schneidera - Trnavského a ako poslednú a najťažšiu pieseň Sviatok Slovenska od Jána 
Levoslava Bellu.
Po vyhodnotení žiarili všetci členovia zboru i obaja dirigenti šťastím, pretože sa zboru dostalo ocenenia 
na zahraničnej pôde už po druhý raz. 
Po podanom výbornom výkone si členovia zboru pozreli pri ceste naspäť okrem samotného centra 
mesta Rzeszów ešte krásne Arborétum v Bolestraszyciach a zámok v Krasiczyne. 
V každom prípade sebavedomie zboru po takomto výkone právom stúplo a všetci jeho členovia vedia, 
že reprezentovali nielen seba, ale i Spišskú Novú Ves. A to zaväzuje aj do budúcnosti, ktorá vyzerá, že 
bude bohatá.  Ing. Igor Murko, 1. tenor

PRENIKAVÝ ÚSPECH ZA HRANICAMI

Z činnosti PZ v SNV

V dobe od 25. 5. do 4. 6. 2009 na Košiarnom 
briežku neznámy páchateľ vylomil dvere pivnice 
chaty, z ktorej ukradol elektrickú kosačku, zámoč-
nícke a elektromechanické náradie, kábel na 220 V, 
zámočnícky zverák, elektrickú stojanovú dvojkotúč. 
brúsku a fúrik, čím poškodenému Novovešťanovi 
spôsobil škodu 820 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 2. 6. 2009 okolo 
14.30 hod. na križovatke ulíc Wolkerova a Trieda 
1. mája pristúpil k 10-roč. chlapcovi zo SNV, ktorého 
požiadal o bicykel, po odmietnutí ho zhodil na zem 
a kopol do brucha a hlavy. Ukradnutím bicykla spô-
sobil rodičom maloletého škodu vo výške 166 €. Vy-
šetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže, po 
páchateľovi bolo vyhlásené pátranie. Chlapec utrpel 
zranenie bez PN. 

Povereným príslušníkom OO PZ v SNV bolo 
2. 6. 2009 vznesené obvinenie voči 44-roč. mužovi 
zo SNV z Potočnej ul., ktorý neoprávnene odoberal 
elektrickú energiu. Obvinený je stíhaný za prečin krá-
deže. 

Doposiaľ neznámy páchateľ od 5. do 8. 6. 2009 na 
Tepličskej ceste nezisteným predmetom a spôso-
bom vytvoril otvor v stene na budove skladu jednej 
z firiem, cez tento vnikol do skladu, odtiaľ odcudzil 
rôzne elektrické náradie a elektroinštalačný mate-
riál. Celková škoda krádežou dosiahla hodnotu cca 
4 190 €.

Večer 8. 6. 2009 o 22.00 hod. na Štefánikovom 
námestí bol prichytený hliadkou polície pri krádeži 
vlámaním do stánku PNS 33-roč. muž zo Smižian 
z Bystrej ul. Poškodením dverí stánku spôsobil škodu 
vo výške 165 €. Na základe príkazu Okresného súdu 
bol eskortovaný do Ústavu na výkon väzby v Levoči.

Z činnosti MsP v SNV

Na základe tel. oznámenia 2. 6. 2009 o 23.00 hod. 
zadokumentovala hliadka MsP na Lipovej ul. oznámený 
priestupok proti majetku, ktorého sa dopustil neznámy 
páchateľ tým, že v spoločných priestoroch bytovky za-
pálil informačnú nástenku. K uvedenému konaniu došlo 
opakovane. Vec v šetrení.

5. 6. 2009 o 21.15 hod. riešila MsP zistené priestupky 
proti verej. poriadku a neuposlúchnutie výzvy verej. či-
niteľa, ktorých sa dopustili 17-roč. Pavla B. z Popradu, 
Lenka B. zo SNV, Barbora R. z Odorína a Anna B. zo 
SNV, keď sa hrubo správali na parkovisku pred Kauf-
landom, prevracali nákup. vozíky a vozili sa na nich. 
Pred hliadkou sa pokúsili ujsť a ani na opakovanú výzvu 
nezastavili, až kým ich hliadka nedostihla na Chrapčia-
kovej ul.

6. 6. 2009 o 2.00 hod. na základe zistenia z kamerové-
ho systému zakročila hliadka MsP proti 16-roč. Patrikovi 
P. zo SNV, ktorý na Zimnej ul. pod vplyvom alkoholu ko-
pal do parkovacieho automatu a múrov priľahlých budov 
a hrubým správaním narúšal občianske spolunažívanie. 
Po zjednaní nápravy bola vec ukončená v blok. konaní 
a mladistvý odovzdaný v mieste bydliska matke.

Dopoludnia 9. 6. 2009 na základe oznámenia občanov 
našla hliadka MsP na Ul. J. Matušku roj včiel na kme-
ni stromu. Na miesto bola zabezpečená kompetentná 
osoba, ktorá uvedený roj odchytila. Nakoľko na mieste 
bol pomerne frekventovaný pohyb občanov, hliadka 
miesto až do úplného odchytu včelstva zabezpečila.

9. 6. 2009 o 22.55 hod. zistila hliadka MsP na Letec-
kej ul. priestupok na úseku dopravy, ktorého sa dopus-
til 19-roč. Matúš Ž. zo SNV, ktorý viedol osob. motor. 
vozidlo bez toho, aby vlastnil vodičské oprávnenie. Na 
miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá zistila, že 
jazdil aj pod vplyvom alkoholu, v dychu mu bolo name-
raných 0,22 mg/l alkoholu. Vec prevzal PZ SR k ďalšej 
realizácii.

POLICAJNÉ OKIENKO
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

Na základe rokovania vedenia Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky, ako aj konferencie o pod-
pore chovu husí, preverujú sa možnosti chovu husí vo 
voľných ustajňovacích priestoroch a v jednotlivých 
podnikoch (na farmách) v regióne Spišská Nová Ves. 
Ide o ústretový krok smerom k chovateľom v rámci propa-
gácie chovu husí na Slovensku. 

Podmienky chovu husí: 
• Predávajú sa húsatá. 
• Húsatá sú už do voľného výbehu, nepotrebujú vodu na 

kúpanie, chovajú sa ako brojlerová hydina. 

• Poskytovaná dotácia na 33 húsat - 1 000 € - a z toho 
nárokovateľných je 40 %.

Pre bližšie informácie prosíme záujemcov o chov husí 
kontaktovať: 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spiš-
ská Nová Ves
Duklianska ul. č. 46
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax.: 053/481 32 01, 481 32 00
E-mail: rvssno@svssr.sk

Dr. Monika Kurucová

regionálny veterinárny lekár

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O CHOV HUSÍ

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
JÚL

22. 7. 1939 
zomrel v Spišskej Novej Vsi Ladislav Bogsch - 70. výročie
- skladateľ, klavirista, hudobný pedagóg.
narodil sa 2. 12. 1875 v Tvarožnej v rodine notára. Do r. 1893 študoval na gymnáziu v Kežmarku a v r. 1894 
- 1898 na Univerzite v Bukurešti, kde obhájil doktorát filozofie. Hudbu (klavír, kompozíciu a dirigovanie) štu-
doval súkromne. Vyučoval na gymnáziu v Nyíregyháze, od r. 1901 filozofiu a literatúru na gymnáziu v Spišskej 
Novej Vsi. Koncertoval na viacerých miestach Slovenska, dirigoval spišský spevokol Iglói dalárda, s ktorým 
absolvoval koncerty po okolí. Hudbu vyučoval aj súkromne. Kritika vysoko hodnotila jeho klavírnu interpre-
táciu diel Franza Liszta. Orientoval sa na populárnejšie hudobné žánre. Niektoré jeho diela vyšli tlačou v Bu-
dapešti. Mnohé sú vo vlastníctve pozostalých.
23. 7. 1804 
narodil sa v Kežmarku Ján Samuel Klein - 205. výročie
- rektor gymnázia, mešťanosta.
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Spišskej Novej Vsi ho v lete 1828 zvolil za rektora vtedajšieho progymnázia. 
Už od nasledujúceho školského roku zaviedol prvé záznamy o polročných a koncoročných verejných skúš-
kach. Pre 20 - 25 žiakov školy založil v r. 1831 prvú školskú knižnicu. Keď počet žiakov školy narástol na 
70, začala sa v r. 1835 jeho pričinením stavať na hlavnej ulici jednoposchodová budova školy (pôvodná bu-
dova gymnázia na dnešnom Štefánikovom námestí), ktorej časť slúžila ako evanjelická fara. Funkciu rektora 
vykonával 18 rokov do 20. 7. 1846, kedy bol mestskou radou zvolený do čela mesta Spišská Nová Ves. Bol 
predstaviteľom mestského magistrátu v čase, keď sa rozhodovalo o pretavení spišskonovoveských zvonov 
zničených v revolučných meruôsmych rokoch. Na zvone Urban vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi je v latinskom nápise z r. 1857 spolu s jeho menom uvedený titul „senatore“ a v dejinách 
spišskonovoveského gymnázia autora Karola Pákha z r. 1896 je uvedená pri jeho mene zaujímavá informá-
cia, že bol v r. 1867 - 1870 „polgármester“ (richtár) na dôchodku „denne spätý so školou“. Uvedené údaje 
nám dopĺňajú menej známe historické obdobie z dejín mesta z r. 1846 - 1861. Zomrel 10. 7. 1895 v Spišskej 
Novej Vsi vo veku nedožitých 91 rokov. Ako významný mešťanosta mesta bol so všetkými poctami pochovaný 
v majestátnej rodinnej hrobke na mestskom cintoríne.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

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

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

S
v S

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

Jenny DALE: Strážca hradu. Ďalšia kniha zo série 
príbehov o psoch a rodine Parkerovcov, ktorá vlastní psí 
hotel a útulok.
Ján MILČÁK: Rozprávkový vláčik. Kniha je určená 
najmladším čitateľom. Jej autor, rodák z Levoče, v nej roz-
práva pekné príbehy o vláčiku a jeho pasažieroch.
Ľubica KEPŠTOVÁ: Slovenská detská kniha. Publi-
kácia poskytuje vyčerpávajúce informácie formou slovní-
kového charakteru o vývoji a tendenciách súčasnej tvorby 
pre deti a mládež v širšom medzinárodnom kontexte, 
v ktorej je zahrnutá aj tvorba slovenských ilustrátorov.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Patrik ROTHFUSS: Meno vetra. Kvothe vyrastá v spo-
ločnosti kočovných umelcov. Šťastné detstvo ukončí 
vražda jeho rodičov. Túžbu pomstiť smrť svojich blíz-
kych potláča potreba vyrovnávať sa s nástrahami bež-
ného života.
Khaled HOSSEINI: Tisíc žiarivých sĺnk. Príbeh 
dvoch žien je nezabudnuteľnou kronikou histórie Afga-
nistanu a zároveň dojímavým príbehom o rodine, priateľ-
stve, sile lásky a obety.
Lesley DOWNER: Posledná konkubína. Romantický 
príbeh napísaný na základe skutočných udalostí odohrá-
vajúcich sa v Japonsku v 19. storočí.

 PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

John GRAY: Praktické zázraky pre Mars a Venušu: 
Deväť princípov pre trvalú lásku, narastajúci 
úspech a dobré zdravie v 21. storočí. Autor ponúka 
princípy a techniky prírodnej energie, pomocou ktorých 
sa nám podarí dosiahnuť zmeny v živote.
Michael SMITH: Elita zabijáků: Zasvěcený pohled 
na nejutajenější americký tým speciálních ope-
rací. Novinár Michael Smith odhaľuje dvadsaťpäťročnú 
históriu jednej z najutajenejších jednotiek špeciálnych 
operácií americkej armády. O jednotke, ktorá bojuje 
v prednej línii vojny s terorizmom.
Marcel JULLIAN: Bitva o Británii: červenec - září 
1940. Publikácia poukazuje na boj o Veľkú Britániu me-
dzi nacistickou Luftwaffe a britskou Royal Air Force.
 
 POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

PRE DETI

Zdeněk MILER: Krtko a orol. Náš obľúbený hrdina 
krtko zachránil malé orlie mláďatko.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Noah GORDON: Poslední Žid. Píše sa rok 1492 a Špa-
nielsko je ovládané inkvizíciou. Trinásťročný chlapec, po-
tom ako mu zabijú otca a brata, sa vydáva na dlhý útek 
cez celé Španielsko.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Genevieve DE BECKER: Veľká encyklopédia 
Zeme. Na stránkach nevšednej knihy sa vydajte na fas-
cinujúci výlet po bohatstvách našej Zeme.

VÝSTAVBA GARÁŽOVÝCH BOXOV NA MIERI 
Výstavba garážových boxov na sídlisku Západ I sa stretla s nebývalým záujmom našich občanov. Je pochopiteľné, 
že občania aj ďalších častí mesta – predovšetkým však sídliska Mier, neočakávali, že motoristi tohto sídliska 
neostanú mimo záujmu predmetného investora. Dnes pre týchto občanov prinášame dobrú správu. Mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 527 schválilo budúci predaj pozemku mesta o rozlohe 1 036 m2 pre výstavbu cca 
106 garážových boxov. Situované budú do terénu nad Ul. J. Wolkera.
V súčasnosti už prebieha územné konanie pre túto stavbu. 
Jej realizátorom bude znova EXPO-CREDIT, s. r. o., Mlynárska č. 16, Košice.
Vzhľadom na to, že otázok zo strany záujemcov o garáže iste bude veľa  a priestor Ička je obmedzený, o ďalšie 
informácie môžete požiadať telefonicky na t. č.: 0905 345 897 - RNDr. Peter Kavuľa. 

Pre priaznivcov Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, ktorá si tento 
rok pripomína 20. výročie založenia, máme jednu smutnú správu. Vo štvr-
tok 11. 6. 2009 zomrel na infarkt „maskot ZOO“ - šimpanz učenlivý JUPI 
vo veku 35 rokov. Do Spišskej Novej Vsi prišiel pred 19 rokmi z bojnickej 
ZOO. Spomedzi všetkých zvierat bol v našej zoologickej záhrade najdlhšie. 
Nedávno otvorený nový výbeh by nemal dlho zívať prázdnotou, čoskoro sa 
stane domovom pre nového šimpanzieho obyvateľa. redakcia

Výpožičná doba: počas letných prázdnin od pon-
delka do piatka od 8.00 do 17.00 hod., v sobotu za-
tvorené.
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)
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Priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky

(Odsek 1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky sa dopustí ten, kto
a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na 

zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spô-
sobom ustanoveným osobitným predpisom, [1] hoci by 
také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom 
pre jeho zdravie,

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej ne-
hode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa 
požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode 
v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jaz-
dou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú 
látku alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do 
príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne 
nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po 
ohlásení dopravnej nehody, [2]

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského 
oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preu-
kazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo 
v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motoro-
vého vozidla alebo má v čase zadržania vodičského 
preukazu povolenú jazdu,

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobi-
losť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím al-
koholu,

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo 
vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na 
základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného pred-
pisu [1] alkohol ešte nachádza v jeho organizme,

f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú 
látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď 
sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného 
predpisu [1] návyková látka ešte nachádza v jeho orga-
nizme,

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku 
vznikne dopravná nehoda,

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustano-
venú v osobitnom predpise [3] alebo prekročí rýchlosť 
ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným za-
riadením,

i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková 
hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazd-
nej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prí-
pojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť 
pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,

j) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa 
dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným 
spôsobom podľa osobitného predpisu, [4]

k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), po-
ruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky.

Za priestupok podľa predošlého odseku
• písm. a) až c) sa uloží pokuta od 300 do 1 300 eur 
a zákaz činnosti od 1 do 5 rokov,
• písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 do 1 000 
eur a zákaz činnosti do 5 rokov,
• písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 do 800 
eur a zákaz činnosti do 3 rokov, 
• písm. j) možno uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zá-

kaz činnosti do 2 rokov,
• písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur.
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa 
1. odseku písm. a) až i) pokutu do 650 eur, písm. j) 
do 150 eur a písm. k) do 60 eur. V rozkaznom konaní 
možno uložiť za priestupok podľa 1. odseku písm. a) 
až i) pokutu do 650 eur.
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V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky

z 8. apríla 2009,
ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek 
a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa 
§ 21 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komuniká-
ciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 284/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1
Táto vyhláška upravuje druhy a obsah lekárničiek pre 
cestnú dopravu (ďalej len „lekárnička“). Lekárničky 
sa členia podľa kategórie motorových vozidiel
a) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu 

motorových vozidiel L3e až L5e a L7e,
b) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu 

motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps,
c) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu 

motorových vozidiel M2, M3.
Povinnou výbavou kategórie motorových vozidiel M2, M3 
s počtom miest na sedenie nad 22 je lekárnička podľa 
1. odseku písm. c) v počte dva kusy.
Lekárnička podľa 1. odseku nie je povinnou výbavou mo-
torového vozidla slúžiaceho na účely podľa osobitného 
predpisu. [5]

Lekárničky podľa 1. odseku sú súpravou zdravotníckych 
pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskyt-
nutie prvej pomoci v cestnej doprave.

§ 2
Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické 
výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetic-
kých výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; 
ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj ozna-
čenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov 
spoločnosti a jej sídlo.
Obsah lekárničiek je uvedený v prílohe č. 1. [6]

Vzor karty prvej pomoci je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpi-
sov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 
31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej 
pomoci a sú označené dátumom výroby.
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov 
možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.

§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Richard Raši v. r.

Príloha č. 2: Vzor karty prvej pomoci
Predná strana karty prvej pomoci:

Zadná strana karty prvej pomoci:
1. Krvácanie
Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak 
obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. 
Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na 
boku!
2. Bezvedomie
Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty 
a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchran-
nými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30 : 2. U detí sa 
začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. 
Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné 
vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.
3. Podozrenie na poranenie chrbtice
Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac 
ním nehýb.
4. Poranenie hrudníka a brucha
Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety 
nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávaj mu jesť a piť!
5. Zlomeniny
Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom 
(kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry 
sterilnou gázou.
6. Popáleniny
Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo 
z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.

ZMENY V PRAVIDLÁCH CESTNEJ PREMÁVKY
Milí Spišskonovovešťania, vážení čitatelia!

Dnes Vám prinášame poslednú časť v rámci nášho mini seriálu o zmenách, ktoré priniesol nový Zákon NR SR č. 8/2009 z 3. 12. 2008 o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pre Vás pripravil Ing. Oskár Gonda z Autoškoly Gonda v Spišskej Novej Vsi.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
[2] § 65 a § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[3] § 16 zákona č. 8/2009 Z. z.
[4] § 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 Z. z.
[5] Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[6] Nájdete napr. na www.zbierka.sk, kde do vyhľadávacieho formulára zadajte „143/2009“.
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OZNAMY, POZVÁNKY

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci júl 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 

„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

UMENIE NA ČERSTVOM VZDUCHU  
Výstava v exteriéri zo zbierok Galérie umel-
cov Spiša - projekt Rady galérií Slovenska.  

Do 31. 8. 2009

SPIŠSKÁ KRAJINA  
Výstava venovaná 800. výročiu prvej písom-
nej správy o Spiši. Výstava zo zbierok Galé-
rie umelcov Spiša predstavuje tvorbu predo-
všetkým spišských umelcov.

Do 15. 9. 2009

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  9.00 - 16.00 hod.
Nedeľa  9.00 - 16.00 hod.

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

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.

POZOR!
V čase konania Spišského trhu sú 

zrušené zastávky MHD v centre mesta.
Zrušená zastávka MHD/Náhradná zastávka MHD
Štefánikovo námestie/žel. stanica, (AS), resp. bez ná-
hrady,
Radnica (Zimná)/Levočská, resp. Hviezdoslavova, Hanu-
lova (podľa linky a smeru)
Radnica (Letná)/Levočská, resp. Hviezdoslavova, Hanu-
lova (podľa linky a smeru)
Sídl. Východ (obch. centrum)/pri plote OA (Sídl. Východ), 
resp. Hanulova (podľa linky a smeru)
Sídl. Východ (smer Radnica - AS)/pri plote OA (Sídl. Vý-
chod)
Zimný štadión/F. Urbánka (resp. bez náhrady)
SPTŠ/F. Urbánka (resp. bez náhrady)

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

29. 6. - 5. 7. 2009 
PRI STANICI, Ul. Odborárov, tel.: 053/42 986 93

 6. 7. - 12. 7. 2009
VERBENA, Hviezdoslavova 41, tel.: 053/44 103 74

13. 7. - 19. 7. 2009
FIDA, Hviezdoslavova 27, tel.: 053/44 129 66

 20. 7. - 26. 7. 2009
NA STAROSASKEJ, Starosaská 528, 

tel.: 053/44 135 79

 27. 7. - 2. 8. 2009 
NA NÁMESTÍ, Letná 54, tel.: 053/44 133 44

JÚL 2009

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 realizovaná 
v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom v Levoči - po-
bočka Spišská Nová Ves a Mestom Spišská Nová Ves.
Stála výstava: Spišská Nová Ves v horizonte času 
(...a z každodenného života)
Vstupné: dospelí: 1 €/30,13 Sk
zľavnené: 0,50 €/15,06 Sk

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Národopisné Múzeum v Smižanoch

Výstava HISTÓRIA SMIŽIAN 
OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

1. 7.  - 31. 8. 2009
Vo foyer Národopisného múzea. 
Vstupné: dospelí: 1 €/30,13 Sk
zľavnené: 0,50 €/15,06 Sk
Vstupné je v rámci celej prehliadky expozície Národo-
pisného múzea.

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.
Vstupné: dospelí: 1 €/30,13 Sk
zľavnené: 0,50 €/15,06 Sk

Múzeum Spiša v Sp. N. Vsi - Kaštieľ v Markušovciach

NOČNÁ PREHLIADKA 
KAŠTIEĽA V MARKUŠOVCIACH 
18. 7. 2009 
Vstupy o 20.00, 21.00 hod.
Vstupné: 
dospelí: 
4 €/120,50 Sk
deti (do 15 r.): 
2 €/60,25 Sk

www.muzeumspisa.com

0, 21.00 hod.

k

Centrum voľného času Adam, 
Levočská 14, 052 01 Spišská Nová 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

Všetkým žiačikom, žiakom, študentom a pedagó-
gom želáme pekné a zaslúžené prázdniny a deťom 
v nami organizovaných letných táboroch slnečné po-
časie, veľa zábavy a nech sa v zdraví opäť stretneme 
v novom školskom roku.

kolektív pracovníkov 

CVČ Adam Spišská Nová Ves

Podtatranský klub zlatokopov
vás pozýva

na zlatokopeckú súťaž

SPIŠSKÁ 
KARBIDKA 

2009
Miesto: Chatová osada Teplička

Termín: 11. júl 2009 od 10.00 hod.
Bližšie info: www.pkz.host.sk

MUŽSKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
PRI BANÍCKOM SPOLKU SPIŠ 

prijme do svojich radov mužov, 
ktorí sa chcú aktívne venovať zborovému 

spevu a v súčasnosti nemajú možnosť 
si túto túžbu naplniť. 

Vekový limit je stanovený do 65 rokov veku. 
Príďte si zaspievať do dobrého kolektívu 

a pod odborným vedením naplniť svoj životný 
cieľ a nájsť v ňom osobné potešenie.

Kontaktná adresa: Jozef Kozák, 
Komenského 1/12, Spišská Nová Ves, 
tel. č.: 053/446 17 84, 0908 501 542.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

12 JÚL 2009

POZVÁNKA
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POZVÁNKY, INZERCIA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES • 9. – 12. 7. 2009 
IHRISKO CENTRÁL - PRIESTOR TRHOVISKA - RADNIČNÉ NÁMESTIE

KURT I, KURT II - AREÁL LETNÉHO KÚPALISKA, SNV
Rozpis zápasov nájdete na www.spisskanovaves.eu



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

14 JÚL 2009

KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu redakcie s heslom 
„krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...rovný strop zrútil, 2. tajnička: ...luteránskeho typu, 
3. tajnička: ...nové vežové hodiny. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Irena GAJANOVÁ, Spišská Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - III. časť
Nepriaznivé politické i hospodárske pomery spôsobili, že kostol v dnešnej podobe bol dostavaný až po vyše štyridsiatich rokoch, v roku 1894. I v tomto období však 
každý, kto mohol, pomáhal hlavne finančne. Hlavným organizátorom bol rím.-kat. farár Š. Koštialik, ktorý dal opraviť celý kostol. Boli dané nové dlaždice z Viedne, osa-
dené okná z Budapešti a Viedne, kde boli zakúpené aj nové svietniky, lampy i lustre. Nanovo bol vymaľovaný interiér kostola. Po niekoľkých neúspešných projektoch 
bola veža dokončená v roku 1894 nákladom 42 000 zlatých. Vedením stavby bol poverený (1. tajnička) Viliam Frodl. Táto na Slovensku najvyššia gotická štíhla veža 
má 87 m a je postavená na pôvodných stredových základných múroch. Najbohatšie je zdobená stredná časť veže nad balkónom. V štyroch rohoch sú neogotické 
baldachýny, v ktorých sú sochy evanjelistov v nadživotnej veľkosti (asi 3 m) vytesané z dreva. Ich autorom je Július Fuhrmann. Každá socha drží brko a zvitok pergamenu 
a pri nohách jednotlivých evanjelistov sú ich atribúty: sv. Matúš má anjela, sv. Marek má leva, sv. Lukáš býka a sv. Ján má orla. Všetci majú bradu okrem sv. Jána. Zvlášt-
nosťou veže je sedmoro hodín, keď okrem štyroch nových nad balkónom, boli ponechané aj tri spodné hodiny ako relikt z pôvodnej veže. Medzi  najkrajšie časti chrámu 
patrí (2. tajnička) zo 14. storočia. Na oboch stranách špaletovaného ostenia sú výklenky pre, žiaľ už chýbajúce, sochy. Lomené gotické oblúky chránia tympanón, 
ktorého reliéf znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie. Tento reliéf nad umelecky krásnou bránou je jednou z najstarších a najkrajších plastík na Slovensku. 
Povšimnutiahodné je aj zvlášť hodnotne vypracované okrúhle ružové okno nad južným portálom a mimoriadne pekné kružby štíhlych gotických okien. 

Súčasťou tohtoročného podujatia Mesto plné 
detí (19. 6. 2009) bol okrem Dňa polície a Spiš-
ských športových hier detí a mládeže aj pokus 
o vytvorenie slovenského rekordu pod názvom 
„Najdlhší kreslený vláčik“. 

Zapojili sa doň škôlkari a školáci z mesta. Deti začali 
vlak kresliť dopoludnia a v kreslení pokračovali až do 
15. hodiny, kedy ich maxi kresbu na chodníku zme-
ral komisár Slovenskej knihy rekordov Marián Ange-
lovič. Ku koncu školákom pomáhali aj okoloidúce 
deti. Na vláčik pomaľovaný pestrými farbami bolo 
minutých okolo 4 000 kried. Výsledkom snaženia 
detí bol vlak pozostávajúci z lokomotívy a 89 va-
gónov, ktorý sa tiahol pozdĺž Zimnej ulice od budovy 
Reduty až po Radnicu celých 340 metrov. Ako po-

tvrdil komisár M. Angelovič, spišskonovoveské deti 
utvorili nový ustanovujúci slovenský rekord v naj-
dlhšej kresbe na chodníku. Rekordne dlhý kres-
lený vláčik sa tak stal už 4. slovenským rekordom, 
ktoré si na svoje konto pripísalo naše mesto.

LucK, foto: autorka

SLOVENSKÝ REKORD „NAJDLHŠÍ KRESLENÝ VLÁČIK“
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Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si už nový členský pre-
ukaz, ktorý vám platí celý rok 2009 na celom 
Slovensku, stojí 3 €/90,- Sk a na každý klu-
bový film máte zľavu. Vstup pre neklubistov 
je neobmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý piatok 
pri dobrom filme v Kine MIER.

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 cel-
kom tým, čo očakával... Komédia, USA, 
slovenské titulky, 102 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu 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
Chytrý film, v ktorom má každý rafinovaný 
plán, nikto nehrá fér a ktorého divák ne-
smie uveriť ani záverečným titulkom. USA, 

126 min., slovenské titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

4. - 6. 7. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
NOC  V MÚZEU 2

V múzeu Smithsonian Institute vo Washing-
tone nastala noc. Strážcovia odišli domov, 
svetlá zhasli, detskí návštevníci sú doma vo 
svojich posteliach, ale i tak je v „prázdnom“ 
múzeu divný šramot. Komédia, USA, 100 
min., český dabing, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.  

6. - 7. 7. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
NEBO, PEKLO, ZEM

Ženu z veľkej časti vytvárajú muži. Môžu ju 
utopiť, no taktiež to môže byť šanca na ob-
javenie vlastnej sily. SR/ČR, dráma, 80 min., 
r. 2009, nevhodné pre vekovú skupinu do 
18 rokov.

FILMOVÝ KLUB
17. 7. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 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. Dráma, USA, r. 2008, české 
titulky, 128 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
17. - 26. 7. o 17.00, vst.: 2,80 €/84,35 Sk, 

21. 7. iba o 19.00, 

20. 7. o 17.00 zľava vst.: 2 € 

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej animo-
vanej komédie, tentoraz medzi dinosaurami. 
USA, r. 2009, 100 min., vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

25. - 27. 7. o 19.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk 
NA ODSTREL

Russel Crowe, skúsený reportér denníka 
The Washington Globe tuší, že za profesio-
nálnou vraždou dvoch bezmenných outside-
rov by sa mohlo skrývať niečo oveľa väčšie... 
Thriller, USA, r. 2009, 127 min., slovenské 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

28. 7. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
TRANSFORMERS II 

- Pomsta porazených
Mimozemskí roboti meniaci sa v pozemské 
autá sú späť. Sci-fi, USA, r. 2009, slovenské 
titulky, 127 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

31. 7. - 2. 8. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
VO ŠTVORICI PO OPICI

Dva dni pred svadbou sa Doug s dvoma naj-
lepšími kámošmi Philom a Stuom a budúcim 
švagrom Alanom vyberie do Las Vegas na 
poslednú divokú a nezabudnuteľnú párty… 
Komédia, USA, r. 2009, 100 min., slovenské 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov. 

7. - 9. 8. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk, 
10. 8. o 19.00 zľava vst.: 1,5 €/45,19 Sk

ŽENY MÔJHO MUŽA
Príbehy všetkých hrdinov sú spojené s osu-
dom mediálne úspešného manželského 
páru. Dráma/krimi, SR/ČR/MĎR, 90 min., 
slovensko-česká verzia, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

14. - 17. 8. o 17.00, 
18. 8. o 19.00, 19. - 20. 8. o 17.00

HARRY POTTER 6

21. - 24. 8. o 17.00 
HANNAH MONTANA 

- romantická hudobná komédia 

29. 8. - 1. 9. o 19.00
VEREJNÍ NEPRIATELIA

28. - 31. 8. o 17.00
DOBA ĽADOVÁ 3

Pripravujeme: 
GOMORA, Všetky moje ex, Bratislava, 
Piatok 13, Rómsky filmový festival

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC KINO MIER

KINO BANÍK

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

DENNÍK NYMFOMANKY
Val je atraktívna a vzdelaná mladá dáma po-
sadnutá sexom. Smrť blízkej priateľky ju pre-
svedčí, že je čas postaviť sa na vlastné nohy 
a začať inak... Španielsko, 2008, erotická 
dráma, 95 min., MP-18, ČT, Magicbox.

2. - 5. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,8 €/84,35 Sk

TERMINATOR SALVATION
John Conner bol osudom určený, aby viedol 
ľudský odboj voči Skynetu a jeho armáde Ter-
minátorov. Budúcnosť, na ktorú bol Conner 
pripravený, sa však zmení. USA/Nemecko/
Veľká Británia, 2009, postapokaliptický 
thriller, 115 min., MP-12, ST, ITAfilm.

6. - 9. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NENARODENÍ
Medzi svetom živých a mŕtvych sa potulujú 
temné duše, ktoré sa snažia vrátiť do života. 
Vstupnou bránou im môžu byť citliví jedinci, 
ktorých postupne zlomia a ovládnu... USA, 
2009, horor, 87 min., MP-15, ČT, Tatrafilm.

10. - 13. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

STAR TREK 11
Film je príbehom mladej posádky na palube 
hviezdnej lode U.S.S. Enterprise, ktorá sa vy-
dáva na svoju prvú výpravu. USA, 2009, sci-fi, 
126 min., MP, ST, Tatrafilm.

14. - 16. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,1 €/63,27 Sk

NOC V MÚZEU 2
Dej sa odohráva v najväčšom múzejnom 
komplexe na svete – Smithsonian Institute. 
Strážnik Larry Daley je atakovaný Ameliou 
Earhart, prvou ženou, ktorá sama preletela 
Atlantický oceán... USA/Kanada, 2009, ro-
dinná komédia, 100 min., MP-12, český da-
bing, Tatrafilm.

17. - 19. 7. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 1,5 €/45,19 Sk

DOMOV
Domov je dokumentárnym projektom o pla-
néte Zem. Cesta po 50 krajinách sveta je 
ódou na krásu a harmóniu našej planéty. 
Francúzsko, 2008, dokumentárny film, 
120 min., český dabing, SPI International.

17. - 20. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 20. 7. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk

VO ŠTVORICI PO OPICI

Režisér filmu Starsky a Hutch prichádza s ko-
médiou o rozlúčke so slobodou, ktorá dopa-
dla veľmi, veľmi zle. USA, 2008, komédia, 
100 min., MP-15, ST, Continentalfilm.

21. - 23. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NA ODSTREL
R. Crowe ako investigatívny novinár, ktorý 
v minulosti pracoval ako hovorca vysoko-
postaveného politika. Teraz zisťuje, že jeho 
starý známy má možno na svedomí vraždu 
manželky kongresmana. USA/Veľká Britá-
nia, 2009, thriller, 127 min., MP-12, ST, Tat-
rafilm.

24. - 27. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

GOMORA
Brutálne surová freska až neuveriteľne vý-
stižne vykresľuje, akými spôsobmi ovláda 
neapolská vetva mafie, zvaná Camorra, 
všedný život ľudí. Taliansko, 2008, politický, 
137 min., MP-15, ČT, ASFK.

28. - 30. 7. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

DVOJITÁ HRA
Oboch hlavných hrdinov, Claire aj Raya, ži-
vili tajné služby. Po rokoch ich omrzelo ťa-

hať z ohňa horúce gaštany za neschopných 
politikov a vrhli sa do finančne oveľa atraktív-
nejšieho sveta priemyselnej špionáže. USA/
Nemecko, 2009, komédia, 125 min., MP-15, 
ST, Tatrafilm.

31. 7. - 3. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

KRVAVÝ VALENTÍN
Vinou Toma Hanningera, neskúseného ba-
níka, bolo v šachte zavalených a usmrte-
ných päť ľudí. Jediný, kto túto udalosť prežil, 
je Harry Warden, ktorý sa od tejto katastrofy 
nachádza v kóme. Ale je to práve on, kto volá 
po odplate... USA, 2009, horor, 101 min., 
MN-18, ČT, Magicbox.

Pripravujeme na august:
Anjeli a démoni – thriller • Kamoš za 
všetky drobné – komédia • Synecdoche, 
New York – komédia • Všetky moje ex – 
romantická komédia • Baader Meinhof 
Komplex – dráma • Harry Potter a polo-
vičný princ – dobrodružné fantasy • Prí-
pad nevernej Kláry – dráma • V mene 
kráľa – historická dráma • TRANSFOR-
MERS: Pomsta porazených – akčné sci-fi

Viac informácií 
na www.dksnv.sk

IV. Medzinárodný zraz vzduchom chladených VW (chrobákov)
Spišská Nová Ves 2009

31. 7. až 2. 8. 2009   
 Vozidlá a účastníkov programu môžete vidieť v hlavný deň programu 1. 8. 2009:

 9.00 - 10.20 hod. na Mariánskej hore v Levoči
 10.45 - 12.10 hod. v Spišskej Novej Vsi na parkovisku pri Redute
 13.00 - 15.30 hod. na agroletisku Klčov - preteky v šprinte na 400 m, ako aj v okolí Spišského Podhradia 
Súčasne so zrazom sa uskutoční aj pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov 
v počte zúčastnených áut VW.

v)

adia 

Organizátor Východná VW divízia v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, Veterán klubom Spišská Nová Ves 
a sponzormi vás úprimne pozývajú obzrieť si zblízka tieto legendárne vozidlá a zúčastniť sa sprievodných akcií zrazu.       
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LETNÉ KINO PRED REDUTOU

KULTÚRA

Divadlo Kontra v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves 
a Galériou umelcov Spiša

 uvádzajú 
Petra Čižmára v hre

Conora McPhersona

RUM A VODKA
Réžia: Klaudyna Rozhin

10. júl 2009 o 20.00 hod., 
Galéria umelcov Spiša

Mladý Ír, ktorý veril, že má  ideálny život 
- neukojená žena, dve nádherné dcérky, 
seriózna práca, pôžička - vyrozprávanie 
alkoholom presiaknutých príhod počas 
jedného šialeného víkendu v živote mladé-
ho muža. Silné charaktery, ich jazyk môže 
byť odporný, ale ich humor a neočakávané 
záblesky ľudskosti dojmú k slzám. 

Nepriveď na to svoju mamu! 
Príď a vezmi so sebou osobu, 

ktorá by normálne 
do divadla neprišla!

McPherson má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov 
reálnych mužov, nie stereotypov, ktoré vidí-
me na obrazovke či plátne. Conor McPher-
son, jeden z najlepších írskych dramatikov 
mladej generácie a Divadlo Kontra, ktoré 
získalo Dosky 2007 „Objav sezóny“.

Rezervácia vstupeniek: 0907 908 986.
Predstavenie realizované 

s podporou Mesta Spišská Nová Ves.

PROMENÁDNE KONCERTY 
3. júl 2009 o 17.00 hod. (piatok), pódium v parku pri Redute

ENIX - rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves 

5. júl 2009 o 17.00 hod. (nedeľa), pódium v parku pri Redute

KONKRÉT - hudobná skupina Spišská Nová Ves 

17. júl 2009 o 19.00 hod. (piatok), pódium v parku pri Redute 

TIMID - country hudobná skupina Spišská Nová Ves 

18. júl 2009 o 17.00 hod. (nedeľa), pódium v parku pri Redute  

ROZMARÍN - spevácka skupina Spišská Nová Ves 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR RADOSŤ
SANKT-PETERBURG 
Choreografia: Olga Ermolaeva 

26. júl 2009 o 17.00 hod. (nedeľa), pódium v parku pri Redute 

DYCHOVÁ HUDBA POPRADČANKA Poprad

31. júl 2009 o 19.00 hod. (piatok), pódium v parku pri Redute 

ABATON - rock-metalová hudobná skupina Spišská Nová Ves 

4. 7. 2009 (sobota) o 21.00 hod.
LED ZEPPELIN
Hudobný film, USA,1976. Legendárny koncert nezabudnuteľnej skupiny 
v Madison Square Garden v r. 1973.

18. 7. 2009 (sobota) o 21.00 hod.         
MADISONSKÉ MOSTY
Romantický film, USA, 1995. Príbeh vášnivej lásky fotografa National Geographic a manželky 
farmára Francesky, ktorý netrval len štyri dni...

25. 7. 2009 (sobota) o 21.00 hod.           
MRAZIVÁ VÁŠEŇ
Akčný film, USA, 1993. Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman a Eric Roberts v napínavom 
príbehu diabolského plánu vraždy a dedičstva.

1. 8. 2009 (sobota) o 21.00 hod.
DRŽ HUBU!
Komédia,Francúzko, 2004. Zlodej Ruby so svojím „ukecaným“ spoluväzňom vymyslia tajný plán 
úteku, aby si vyzdvihli svoj lup. Hl. úlohy: Jean Reno a Gérard Depardieu.

V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie neuskutoční!

Pripravujeme na august: 
1. 8. Drž Hubu! • 8. 8. OMO - Cesta do praveku - Pavol Barabáš • 10. 8. - 13. 8. BAŽANT KINE-
MATOGRAF: Nebo, peklo... zem; U mně dobrý; Tango s komármi; Muzika  • 29. 8. Trója

Pripravujeme na august:

17. 8. 2009 (pondelok) o 18.00 hod. 
v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi

MUSICA DA CHIESA
Duchovná hudba na historické hudobné nástroje. Koncert je sprevádzaný duchovným slovom.
Ako hovorí jeden z umelcov p. Konečný, kňaz zo Zruče nad Sázavou a vikár vlašimský:
„Řadu našich nástrojů uvidí a uslyší naši návštevníci vůbec poprvé.“
Predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, TIC - SNV • Vstupné: 3 €
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E STREĽBA: Obvodný úrad v SNV zorga-

nizoval 20. 5. pri príležitosti pracovného 
stretnutia bezpečnostných rád Košického 
kraja v našom meste STRELECKÝ PRE-
TEK. Družstvo mesta SNV (v zložení: Daniel 
Školník, Pavol Jančík, Peter Hus, Andrej 
Boroň, Jozef Biroš) v silnej konkurencii 
družstiev obvodných úradov z Trebišova, 
SNV, Rožňavy, Michaloviec, Košíc a Košíc 
- okolia získalo 1. miesto s nástrelom 478 
z 500 možných bodov. Úspechom boli 
aj prvé 2 miesta v kat. jednotlivcov, ktoré 
obsadili D. Školník a P. Jančík s rovna-
kým nástrelom v základ. časti, a to 99 zo 
100 bodov. VEREJNÁ STRELECKÁ SÚTAŽ 
O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 
SNV sa konala v našom meste na Krytej 
strelnici 13. 6. Výsledky: Pištoľ - OPEN: 
1. Radoslav Hozza (93 bodov), 2. Bar-
bora Slivenská (87 b.), 3. Jozef Pavelek 
(78 b.). Pištoľ - ŠTANDARD: 1. Radoslav 
Hozza (94 b.), 2. Jozef Pavelek (88 b.), 
3. Daniel Školník (85 b.). Ľubovoľná ma-
lokalibrovka: 1. Radoslav Hozza (96 b.), 
2. Ján Stoličný (94 b.), 3. Peter Meždej 
(93 b.).
VOLEJBAL: SNV sa 22. 5. stala dejiskom 
1. prípravného zápasu na turnaj II. fázy kva-
lifikácie na MS 2010, v ktorom sa stretlo 
SLOVENSKO a AUSTRÁLIA. V zaplnenej 
Športovej hale dominovala skvelá atmosfé-
ra. Na palubovke sa v reprezentácii SVK 
objavil aj najlepší volejbalista Slovenska za 
r. 2006 a 2007 František Ogurčák, rodák 
zo SNV. Za 1 hodinu a 36 min. sa sloven-
ským reprezentantom podarilo zdolať Aus-
trálčanov na sety 3 : 1 (25 : 15, 24 : 26, 
25 : 16, 25 : 23).
FUTBAL: 23. 5. sa bývalí futbalisti SNV 
zúčastnili turnaja veteránov vo Vranove 
nad Topľou. Súťažilo 8 mužstiev z okresov 
Michalovce, Vranov a Trebišov. Hralo sa 
v 2 skupinách po 4 mužstvá. Novovešťania 
vyhrali svoju skupinu bez jedinej prehry. Vo 
finále zvíťazili nad Sačurovom 3 : 1. Domov 
si odniesli putovný pohár za 1. miesto. Ví-
ťazné družstvo: Peter Urich, Jaroslav Zajac, 
Pavol Zajac, Oliver Čík, Eduard Kostelník, 
Peter Škabla, Vladimír Ličák, Eduard Šmel-
ko, Štefan Staroň.
STOLNÝ TENIS: 19. 5. sa v Košiciach 
konalo Krajské kolo školských pracovníkov 
v stolnom tenise pre šk. rok 2008/2009. 
Súťažilo sa v 3 kategóriách mužov a žien: 
do 40, 40 - 49 a nad 49 rokov. Kategó-
riu mužov do 40 r. vyhral Miroslav Nováček 
zo ZŠ Nejedlého a medzi ženami do 40 r. 
dominovala Janka Bobková zo ZŠ Komen-
ského. Obaja postúpili na M-SR, ktoré sa 
25. 5. konali v Košiciach. Vo svojej kategó-
rii sa M. Nováček stal majstrom Slovenska 
a J. Bobková vicemajsterkou. Blahoželá-
me!
KOLKY: Mestská liga v kolkoch má za se-
bou jarnú časť súťaže. Tabuľka: 1. MV Ná-
bytok, 2. Midapa, 3. NDT Atyp, 4. Stolimer, 
5. Oelto Stars, 6. SRT Keglere, 7. SLZA, 
8. Dráčik 09, 9. Parmas, 10. STEZ.

Skvelý úspech zaznamenala Monika Korbová zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorá sa 23. 5. 2009 v prešov-
skom Divadle Jonáša Záborského na Majstrovstvách 
Slovenska vo fitnes, bodyfitness, kulturistike žien a fit-
nes mužov stala majsterkou SR v bodyfitness v ka-
tegórii do 168 cm. S majstrovským titulom zároveň 
získala aj nomináciu na Majstrovstvá Európy IFBB, 
ktoré sa konali v dňoch 29. - 31. 5. 2009 v bratislav-
skom Istropolise za účasti športovcov z 20 krajín. 
ME, ako aj M-SR, organizovala Slovenská asociá-
cia kulturistiky, fitnes a silového trojboja (SAKFST). 
M. Korbová súťažila v kat. do 168 cm v konkurencii 
19 silných skúsených pretekárok. V nedeľu v rámci 
finálovej šestice vybojovala krásne 5. miesto. Vlani 
v rovnakej súťaži v Skopje (Macedónsko) obsadila 
6. miesto. Trénuje v spišskonovoveskom BUDO 
& Fitness GYM, v tejto súťažnej sezóne však hosťuje 
v klube Pengym Bratislava.
Okrem nej naše mesto a spomínané fitnescentrum 
na Tarči v máji úspešne reprezentoval aj Marián 
Jankovčin, vlaňajší vicemajster sveta v naturálnej kul-
turistike v kat. nad 180 cm v poľskom Bydgoszczi. 
Tento rok súťažil na Medzinárodných majstrov-
stvách Slovenska v naturálnej kulturistike mu-

žov a fitnes žien, ktoré organizovala 30. 5. 2009 
v Michalovciach Slovenská spoločnosť pre naturálnu 
kulturistiku a fitnes (SSNKF). V kategórii muži nad 
180 cm v konkurencii súperov zo SR, ČR a Litvy zís-
kal pekné 3. miesto.
Na súťažné pódiá sa premiérovo postavila i trojica 
nováčikov reprezentujúca tiež BUDO & Fitness 
GYM a metropolu Spiša. Ich tvrdá príprava priniesla 
hotovú medailovú žatvu. Na súťaži Victoria Natural 
Cup 2009 vo Veľkom Grobe 23. 5. 2009 v kategó-
rii muži - nováčik sa Miroslav Vikartovský umiestnil 
na 3. mieste. Skvelé umiestnenie tu zaznamenali aj 
Spišiačky v kategórii šport figúra, kde Ivana Šariš-
ská získala 1. miesto a Anna Bigošová 3. miesto. 
Príprava oboch fitnesiek vygradovala o týždeň neskôr 
na už spomínaných Medzinárodných majstrovstvách 
Slovenska SSNKF v Michalovciach. V kat. šport fi-
gúra titul majsterky Slovenska vybojovala A. Bigo-
šová a hneď v jej tesnom závese sa vicemajsterkou 
stala I. Šarišská.
Všetkým blahoželáme a prajeme úspešnú letnú prí-
pravu na jesenné súťaže!

Lucia Kormošová

foto: autorka, www.sportujeme.sk

NAŠI ÚSPEŠNÍ KULTURISTI A FITNESKY

M. Korbová M. Jankovčin M. Vikartovský A. BigošováI. Šarišská

V sobotu 23. 5. 2009 sa v Športovej hale uskutočnil 
11. ročník Veľkej ceny mesta a 2. ročník medzi-
národnej súťaže v judo žiakov a žiačok O pohár 
primátora mesta Spišská Nová Ves. Usporiadal 
ho Džudo klub SNV. Štartovalo na ňom 184 prete-
károv z 18 klubov Slovenska a 1 z Ukrajiny. Pohár 
primátora vyhralo družstvo Slávia Bratislava, kde 
džudistov trénuje odchovanec zo Spišskej Novej 
Vsi Mgr. Matúš Konársky. Ako druhí skončili pre-
tekári z Ukrajiny. 
Z domácich džudistov bola úspešná Katka Hala-
sová, ktorá v kategórii starších žiačok do 57 kg 
suverénne zvíťazila. 
Ďalšie výsledky Spišskonovovešťanov:
MINI: do 24 kg: Daniel Mekk - 3. miesto, do 
38 kg: Peter Šoltés - 3. miesto, do 46 kg: Karin 
Gallschneiderová - 2. miesto.

STARŠÍ ŽIACI: do 34 kg: Peter Kolarčik - 3. miesto, 
do 44 kg: Karin Šperňáková - 2. miesto.

V. Ivančík, foto: mape

POHÁR PRIMÁTORA V DŽUDE 
PUTOVAL DO BRATISLAVY

V sobotu 13. júna sa dohrala II. futbalová liga - 
skupina Východ v ročníku 2008 - 2009. Hráči 
Futbalového klubu Spišská Nová Ves odohrali po-
sledný zápas 30. kola v Turčianskych Tepliciach. 
Zápas skončil výsledkom ŠK Aqua Turč. Teplice 
- FK SNV 1 : 1. Naši futbalisti sa tak umiestnili v koneč-
nej tabuľke na 3. mieste (1. Dolný Kubín, 2. Liptovský 

Mikuláš), čo možno považovať rozhodne za úspešnú 
reprezentáciu mesta i klubu. Spišskonovoveskí fut-
balisti si jednoznačne zaslúžia pozornosť, väčšiu náv-
števnosť na zápasoch a priazeň nás všetkých.
Ostatné výsledky jarnej časti: (30. 5. - 28. kolo) SNV - 
Čadca 3 : 0, (7. 6. - 29. kolo) SNV - Lipany 2 : 0.

V. Ivančík

FUTBALISTI TRETÍ

Na Spiši sa postupne rozrastá základňa naturálnej kulturistiky a fitnesu. 
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
LETNÉ KÚPALISKO OTVORENÉ 
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

SAUNA 

T.: 053/442 62 18

Zmena prevádzkových hodín 
sauny
Streda 13.00 - 19.00 ŽENY

Štvrtok 13.00 - 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 9.00 - 19.00

Nedeľa 9.00 - 19.00MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Pondelok – Nedeľa 10.00 – 18.00 hod. 
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
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

Zorganizoval ju Maratónsky klub Tatran Spišská Nová Ves. Už tradične hlavnému 
preteku predchádzal 12-minútový kondičný beh pre občanov nášho mesta. Naj-
mladší bežec mal 9 rokov a najstarší 62. Na štart samotnej hodinovky sa postavilo 
44 bežcov všetkých vekových kategórií, z toho 8 žien. 
Medzi prvú desiatku sa prebojovali:
1. Martin Holečko, MŠK Krompachy, 31 rokov - 17 325 m
2. Štefan Sumerling, SNV, 38 rokov - 17 100 m
3. Peter Janovič, BK Šaca, 47 rokov - 16 200 m
4. Slavomír Imrich, BK Markušovce, 37 rokov - 16 115 m

5. Jozef Ambróz, AR V. Lomnica, 42 rokov - 16 050 m
6. Marek Sumerling, SNV, 25 rokov - 15 800 m
7. Peter Hus, BK Cyklosun SNV, 38 rokov - 15 600 m
8. Rasťo Bandžuch, Krompachy, 38 rokov - 15 130 m
9. Tibor Tisza, BK Steel Košice, 52 rokov - 14 875 m
9. Ondrej Chabada, MK Tatran SNV, 46 rokov - 14 875 m
Ženy:
31. Eva Hatalová, BK Cyklosun SNV, 37 rokov - 12 700 m
34. Eva Berniková, BK Cyklosun SNV, 50 rokov - 12 260 m V. Ivančík

JUBILEJNÁ MÁJOVÁ HODINOVKA
V nedeľu 24. mája sa na Atletickom štadióne Tatrana SNV konal jubilejný 15. ročník Májovej hodinovky Jozefa Česlu.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Verejnosť
Pondelok 6.30 - 19.00

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 6.30 - 19.00

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 9.00 - 19.00

Nedeľa 9.00 - 19.00

Cenník: Celodenný 
vstup 

1 hod. pred ukončením 
prevádzky

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 

Na plaveckej súťaži „O pohár mesta Handlová“ v dňoch 
23.- 24. 5. 2009 štartovali z Klubu plávania SNV traja pre-
tekári. Súťaž 9. - 10. roč. žiakov možno nazvať Majstrov-
stvami SR pre túto vekovú kategóriu. I v tomto roku sa 
v Handlovej zišlo vyše 200 pretekárov z 37 plaveckých 
oddielov a klubov SR. Malá výprava z nášho mesta bola 
úspešná, keď naši plavci stáli 10-krát na stupni víťa-
zov: Sára Havašová 2 x za tretie miesto, Želmíra Kuľová 
4 x za druhé miesto a Tomáš Želikovský 2x za druhé 
a 2 x za prvé miesto. Tomáš zvíťazil v disciplíne 100 m 
VS za 1:21,83 min. a 100 m M za 1:38,22 min. a stal 
sa tak najlepším plavcom vo svojej vekovej kategórii na 
Slovensku.
Za účasti juniorských reprezentácií štátov Vyšegrád-

skej štvorky a Bieloruska sa v Košiciach v dňoch 
6. - 7. 6. 2009 uskutočnil pretek „Súťaž olympijských 
nádejí“. Nakoľko tento pretek bol posledný, na ktorom 
sa dali splniť limity pre účasť na tohoročných juniorských 
Majstrovstvách Európy v 50 m bazéne, zišla sa silná kon-
kurencia. V kategórii žiačok zvíťazila v disciplíne 200 znak 
a 200 m M Anetta Smiková. V disciplíne 50 m a 100 m 
P tretiu priečku získala Lucia Havašová. V kategórii mlad-
ších junioriek obsadila Jeanette Smiková v disciplíne 
50 m P tretie a 100 m P druhé miesto. V kategórii starších 
junioriek v prsiarskych disciplínach získala Jana Naščá-
ková 3-krát druhé miesto. V kategórii starších žiakov Milan 
Klempay v prsiarskych disciplínach (50, 100, 200 m P) 
nenašiel premožiteľa. Dobre mu sekundoval Jozef Što-

fan, ktorý získal 4-krát druhé miesto. Marián Teplan ob-
sadil na 200 a 400 m VS tretie miesta. Úspešní boli aj 
naši juniorskí reprezentanti. Dávid Hanuščin zvíťazil v dis-
ciplíne 400 m OPP a 200 m VS a Marek Stanko v dis-
ciplíne 50 VS a 100 m VS.
Na letných Majstrovstvách SR 13 - 14-ročných žiakov 
v 50 m bazéne v Štúrove v dňoch 12. - 14. 6. 2009 obsa-
dila Lucia Havašová 2-krát tretie miesto v disciplíne 100 m 
a 200 m P. Jozef Štofan bol na 100 m P druhý a majstrom 
SR sa stal v disciplíne 200 m P časom 2:59,24 min.
Plavci touto cestou ďakujú vedeniu mesta Sp. Nová Ves 
a vedeniu STEZ, že vytvárajú vhodné podmienky pre ich 
prípravu na úspešnú reprezentáciu klubu i nášho mesta.
 -MK-

TRIKRÁT PLÁVANIE

„V deň, keď beháš, nestarneš...“ bolo celoživotné motto Jozefa 
Česlu - celkom iste nášho najznámejšieho maratónca, ktorý sa at-
letike, ale najmä vytrvalostnému behu, aktívne venoval vyše 
70 rokov a ktorý by sa bol 27. júla 2009 dožil 100. narodenín. 
Tento skromný, no húževnatý človek počas svojej športovej kariéry 
úspešne reprezentoval mesto Sp. Nová Ves na stovkách pretekov 
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí s pozoruhodnými výsledkami, 
za čo ho ocenilo aj mesto prestížnou Cenou mesta v roku 1990.
Jozef Česla patril medzi tých bežcov, ktorí sa zúčastnili aj na 
mnohých svetových a európskych veteraniádach. Okrem titulu 
majstra Európy v Budapešti v r. 1990 získal 3. miesto na Maj-
strovstvách sveta vo Švédsku a 4. miesto na Majstrovstvách 
sveta v Anglicku. Zo slovenských pretekov si veľmi rád zmeral sily 

na MMM v Košiciach, ktorý absolvoval 25-krát, vrátane posled-
ného polmaratónu (21 km), ktorý odbehol ako 87-ročný! Okrem 
mnohých slovenských a československých prvenstiev a rekordov, 
ktoré vo svojej kariére dosiahol, jeho časy 59 min. 22,8 sek. na 
10 km, 29 min. 56,4 sek. na 5 km a 3 min. 39,2 sek. na 800 m 
vo veku 81 rokov, sú viac ako obdivuhodné!
Svojím aktívnym športovým životom do vysokého veku potvrdil nie-
len svoje motto, ale aj ďalšie presvedčenie, že: „Beh je najlepším 
prostriedkom na vyliečenie mnohých chorôb a zachovanie zdra-
vého tela a bystrej mysle!“ Kiežby sme si všetci - najmä však mladá 
generácia - vzali príklad z tohto osvedčeného vzorca na zdravie 
a dlhovekosť. On to dokázal - môžeme aj my. 

Katarína Česlová

V DEŇ, KEĎ BEHÁŠ, NESTARNEŠ...
100-ročné jubileum nestora slovenskej a novoveskej atletiky Jozefa Česlu.
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom 
pani Marte SLANINKOVEJ, ktorá nás náhle opustila dňa 21. 4. 2009 
vo veku nedožitých 65 rokov.
Spomíname s láskou a úctou. 
manžel Ján a synovia s rodinami

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní, o to ťažšie 
je naučiť sa bez nich žiť.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa dňa 12. 5. 2009 prišli rozlúčiť s mojím drahým 
manželom, naším milovaným otcom RNDr. Júliusom MACKOM.
Zároveň ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Helena, syn Július a dcéra Renáta s rodinami

Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo žiť.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 15. 5. 2009 prišli rozlúčiť s mojím manželom, ot-
com, dedkom, pradedkom, známym Tomášom TOMAJKOM. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči sta-
rostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho i z hrobu 
nás bude hriať.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 23. 5. 2009 rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
Jánom GOMBOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 82 rokov. 
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie kolektívu ODCH NsP v Sp. 
N. Vsi pod vedením MUDr. Zimovej za obetavú starostlivosť v posledných 
dňoch života, Rímsko-katolíckemu farskému úradu v SNV a Pohrebným 
službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Spomínane s láskou a úctou.
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 26. 5. 2009 rozlúčiť s 96-ročným Antonom Jánom 
VAŠKOM v Smižanoch.
Veľmi pekne ďakujeme za dlhodobú starostlivosť ošetrujúcemu lekárovi 
MUDr. Nagyovi i zdravotnej sestre p. Babíkovej, za vynikajúco odvedenú 
prácu pri jeho opatere I. Beckovej a S. Šebíkovej, za vysoko odborný a ne-
smierne ľudský prístup v jeho posledných dňoch života NsP v Sp. N. Vsi.
Touto cestou chceme obzvlášť poďakovať starostovi Ing. M. Kotradymu, 
Mgr. Frankovičovej a pracovníkom OÚ v Smižanoch, kolektívu predajne 
Henri na Tatranskej ul., M. Girgašovi a kolektívu Reštaurácie Vyšná, 
J. Bartošovi, starostovi Brutoviec J. Komarovi, občanom Brutoviec, špor-
tovcom a funkcionárom SZĽH.
synovia Milan, Vladimír, Anton, dcéra Marta s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina

Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na poh-
rebe nášho drahého Františka DUDŇÁKA, ktorý nás vo veku 73 rokov 
navždy opustil 27. 5. 2009.
manželka, dcéra Jana, syn Miroslav, vnúčatá Lukáš s rodinou Jankou a Do-
minikom, Martina, Mirka, Marek, Martina

Dňa 19. 7. 2009 si s bolesťou v srdci pripomíname prvé výročie, čo nás 
opustil môj manžel Jozef KONÁRSKY. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomíname. 
manželka a synovia, nevesta, vnuk a vnučka

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 20. 7. 2009 uplynie prvé výročie, ako nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko Ján CIPSER.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MÁJI OSLÁVILI
91 rokov
Jozef Jankovič

JUDr. Aurelia Hybeňová

90 rokov
Žofia Kokavcová

Cecília Novotová

Helena Hanulová

85 rokov
Ján Kubičár

Františka Vykoupilová

Michal Šašura

Jolana Holečková

Žofia Špičuková

Edita Deliová
Mária Meľuchová
Štefan Wágner

80 rokov
Žofia Henzélyová
Irena Kostelničáková
Margita Polláková
Valéria Kollárová
Štefánia Božoková
Helena Pupáková
Margita Veľká
Mgr. Adela Balážová
Alžbeta Litecká
Johana Kaščáková

75 rokov
Helena Badzíková
Ján Varmega
Juraj Kravec
Elena Raptošová
Jolana Hančáková
Alojz Herich
Mária Beránková
Ing. Ján Matis
Blanka Markovičová
Anna Hatinová

70 rokov
Helena Repaská
Vojtech Horváth

Mária Danielová

Jaroslav Sýkora

Mária Čambalová

Alžbeta Novotná

Antónia Tremková

Albert Markovič

Mária Koťuhová

Emília Kovačíková

Etela Gerčáková

Anna Bučková

Ján Krajňák

Matilda Bocanová

Milan Jacko

Dorota Rusnáková 1918
Helena Červinková 1918
Žofia Kešeláková 1918
Ing. František Hanzely 1921
Magdaléna Slovíková 1921
Mária Čarnoká 1923
Emília Baronová 1923
Mária Šefčíková 1924
Helena Gavelová 1925
Katarína Mikolajová 1926

Ján Gomba 1927
Ida Farkašová 1928
Tomáš Tomajko 1930
Mária Slivková 1931
Alžbeta Stanislavová 1931
Justína Ofericová 1932
Štefan Vikartovský 1932
Anton Orlovský 1934
Anna Puhallová 1934
RNDr. Július Macko 1934

Mária Nováčková 1935
František Dudňák 1936
Anna Ferencová 1938
Ján Paločko 1940
Božena Hrošárová 1940
Jana Vilnerová 1943
Irena Farkašovská 1943
Magdaléna Paločková 1943
Anna Bakošová 1943
Pavol Novák 1946

Ján Cipkala 1947
Mária Hanzelyová 1948
Štefan Dulovič 1949
Magdaléna Krupová 1951
Július Dirda 1951
Ing. Jarmila Rešovská 1955
Janka Červeňáková 1958
Ladislav Šašvári 1966

V MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Bystrík Zrost
Matúš Vresilovič
Štefan Pecha
Laura Gabčová
René Pirháč
Sarah Pristášová
Barbora Sitková
Sára Kotlárová
Kristína Tkáčová
Michal Petrík
Ema Suľovská
Tobias Vantroba
Erik Pachinger
Nikola Lešková
Dominika Polláková
Aurel Milaniak

Lucia Šťastná
Adriana Marhefková
Wei Shan Luo
Karolína Novotná
Paula Zacharová
Sofia Szigetiová
Hugo Jakubov
Zuzana Mišlanová
Emma Garčalová
Lara Dziedzinová
Michaela Krajčiová
Tobias Fabián
Viktória Rusnáková
Oliver Vantroba
Zdeno Gaduš

Milan Harhovský a Ing. Júlia Jurečková s radosťou oznamujú všetkým svojim priateľom, kamarátom 
a známym, že sa dňa 8. augusta 2009 o 16.45 hod. zosobášia na Radnici v Spišskej Novej Vsi.

SVADOBNÉ 
OZNÁMENIA
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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.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 18. 5. 2009 prišli rozlúčiť 
a dať posledné zbohom nášmu otcovi, bratovi, dedovi a svokrovi Jánovi 
CIPKALOVI.
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie f. Milanko 
a Pohrebným službám R. Findura.
dcéry Mária a Renáta s manželom, synovia Ján, Milan s priateľkou 
a vnúčatá

Nadišiel čas rozlúčky a nám všetkým je ťažko na duši. Možno bol už čas 
odísť, snáď to tak bolo súdené... Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať... 
V požičovni času však už mali vypredané. Mamička naša najdrahšia, 
odpočívaj v pokoji.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
21. 5. 2009 rozlúčiť s našou mamičkou Magdalénou SLOVÍKOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 88 rokov.
Osobitné poďakovanie patrí MUDr. Kovalčíkovej. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme MsÚ Sp. N. Ves, p. Kučinskému a Pohrebným službám S. Ba-
dziková.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Magdaléna a Katarína, syn Juraj 
s rodinami, sestra Lýdia.

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. Čas 
plynie, bolesť v srdci trápi, lebo Ťa nik už nevráti.
Iba ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
Dňa 24. 7. 2009 uplynú 4 roky od úmrtia našej milovanej dcéry Lucky 
JÁNOŠOVEJ, ktorá nás opustila vo veku 19 rokov.
S láskou a úctou spomínajú mama, brat Janko a ostatná smútiaca 
rodina.

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli ruky, zhasli oči starostlivé. 
Predobré srdce v mdlobe zostalo stáť. Na Tvoju dobrotu, starostlivosť 
a lásku nikdy nezabudneme a neprestaneme Ťa s láskou spomínať.
Dňa 14. 6. 2009 uplynulo päť rokov, odkedy nás navždy opustil otec, 
dedko, svokor Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 6. 7. 2009 si s bolesťou v srdci pripomíname 2. výročie, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec a starý otec Štefan BARTOŠ zo Smižian. Ani 
čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho milovali.
manželka Veronika, dcéry Veronika a Katarína s rodinami, Mária a syn 
Štefan

Dňa 11. 7. 2009 si pripomenieme 25. výročie, čo nás opustila Helena 
JAHODNÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú dcéra, syn s rodinami a ostatná rodina.

Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
Dňa 15. 7. 2009 si pripomenieme 1. výročie smrti našej milovanej 
manželky, mamky,  babky Magdalény KOLAČKOVSKEJ, rod. Šiškovej.
S úctou a láskou spomína manžel, deti a vnúčatá.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mal si rád život, mal si 
rád smiech, veril si v život, miloval svet. Odišiel si navždy, hoc si túžil 
žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť.
Dňa 16. 7. 2009 si pripomenieme 18. výročie smrti nášho drahého 
a milovaného syna Martina RUTTKAYA, ktorý nás opustil vo veku nedo-
žitých 19 rokov.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a súrodenci.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Milovali sme ich, oni milo-
vali nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 29. 6. 2009 sme si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenuli 5. výro-
čie od úmrtia našej milovanej mamičky Kataríny DZURINDOVEJ a záro-
veň si 14. 7. 2009 pripomenieme 31. výročie úmrtia nášho ocka Štefana 
DZURINDU.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
deti a vnúčatá

„V deň, ktorý beháš, nestarneš...“ bolo celoživotné motto najznámej-
šieho spišskonovoveského maratónca Jozefa ČESLU, ktorý by sa bol 
27. 7. 2009 dožil 100. narodenín. Pred necelými 10 rokmi sa, žiaľ, pobral 
do „bežeckého“ neba.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Katarína s manželom

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 16. 7. 2009 uplynie už 1 rok, čo nás navždy opustila moja manželka 
Vlasta SAGALINCOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Miroslav a deti s rodinami.

Už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Dňa 20. 7. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, 
stará mama, teta a známa Irma BRNČALOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli, za tichú spomienku.
S láskou a úctou synovia Tibor a Dušan s rodinami.

Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten neodišiel.
Dňa 22. 7. 2009 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, mama, stará a prastará mama Ľudmila KOLEČEKOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
manžel Václav a syn Václav s rodinou

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, 
ktorí sa dňa 29. 5. 2009 prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom našej milo-
vanej mamičke Johanke HURTUKOVEJ.
Poďakovanie patrí taktiež MsÚ, Rím.-kat. úradu v Sp. Novej Vsi a Pohreb-
ným službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Valika, Ľudka, Majka s rodinami

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 Helenku TIMKOVÚ, 
ktorá nás 22. 7. pred tridsiatimi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou otec, mama, bratia s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 6. 6. 2009 nás navždy opustil náš drahý syn, otec, brat, ujo a príbuzný 
Peter ŠEBÍK vo veku 41 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné 
zbohom.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, zároveň vyslovujeme 
úprimné poďakovanie celému kolektívu ARO NsP v Sp. Novej Vsi a primá-
rovi MUDr. Štefanovi Zelenému.
Ďakujeme Pohrebným službám R. Findura v Sp. Novej Vsi. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme p. kaplánovi Róbertovi Neupauerovi.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal. Rana v srdci stále bolí a zabud-
núť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 27. 7. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko, pradedko a príbuzný František KOLÁRČIK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Gitka s rodinou

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som 
vás veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy 
musíte žiť.
Dňa 26. 7. 2009 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, naša mamička a dcéra Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým kolegyniam, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 29. 5. 2009 rozlúčiť s našou ma-
mičkou Annou PUHALLOVOU.
Zvlášť ďakujeme primárovi OAIM NsP Sp. N. Ves MUDr. Š. Zelenému, ako aj celému kolektívu, 
za citlivý prístup a obetavú starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému 
úradu v Sp. N. Vsi a Pohrebným službám R. Findura.
synovia Stanislav a Libor s rodinami
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

  PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám 3-izbový byt v OV, 64 m2, na sídlisku Zá-
pad v SNV, s balkónom, na 5. poschodí obytného 
domu, ktorý je zateplený; v byte sú plastové okná, 
v kúpeľni nová sanita so sprchovacím kútom, muro-
vané jadro; k bytu prislúcha jeden pivničný priestor 
na prízemí. Cena dohodou. T.: 0905 392 986

 Predám podkrovný byt v OV, 75,7 m2, v centre 
SNV, na 5. poschodí, bez balkóna a výťahu; byt po-
zostáva z veľkej obývacej plochy, spálne, kuchyne, 
kúpeľne s WC; v celom byte sú plávajúce podlahy; 
k bytu prislúcha jeden pivničný priestor na prízemí. 
Cena dohodou. T.: 0910 902 560

 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.

 Pekná dovolenka, víkend. Prenajmem chatu pod 
Tepličkou. 9-miestna, kuchynka, teplá voda, spr-
chovací kút, WC, obývačka, 2 spálne, TV. V pek-
nom prostredí, vonku altánok na posedenie, krb 
a piecka na opekanie. T.: 0910 254 250

 Predám 3-izbový byt v OV na prízemí (Gemerská 
ul. - Ferčekovce) + záhradka, vhodný aj ako bezba-
riérový byt. Cena dohodu. T.: 0910 980 953

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

 Predám rodinný dom 3 + 1 v Smižanoch s rozlo-
hou 1 367 m2. Cena 84 000 €. 
T.: 0905 156 070

 Na predaj 1-izbový byt na sídl. Mier v pôvodnom 
stave, 4. poschodie, dva balkóny, voľný ihneď. 
Najvyššia ponuka. T.: 0918 140 759

 Slovenský čuvač. Predám šteňatá. 
T.: 0905 332 328

 Vymením, príp. predám, 1-izbový byt v OV Za 
Hornádom č. 6, komplet prerobený, 6. poscho-
die za podobný na sídl. Mier, Východ či mesto. Pri 
predaji cena dohodou. T.: 0918 947 182

 Predám tepelnú izoláciu špičkovej kvality zo 
sklenenej vaty, vhodná na zatepľovanie podkrovia. 
Hrúbka 5 cm - 1 €, 10 cm - 2 €, 150 cm - 3 €. 
T.: 0903 156 333

 Predám biolampu zn. BIOPTRON malú - r. 4 cm 
a veľkú r. 11 cm - „nové“; masážny prístroj na ce-
lulitídu; akupunktúrku „novú“; hrnce zn. ZEPTER 
„nové“; konferenčný stolík - ovál, sklo; nové sú-
čiastky na automatickú práčku GORENJE - 

„lacno“. T.: 0905 369 583
 Predám alebo prenajmem záhradku za Židovským 

cintorínom s bohatou úrodou čerešní. V. Kaleta, 
J. Bottu 1. T.: 053/44 14 383

 Predám novú jednodverovú skriňu na prádlo - 
48 €, nový farebný televízor OTF 1 rok a 1/2 po 
záruke s diaľkovým ovládaním - 265 €; mlynček 
na mäso č. 10, vhodný na zabíjačky - 8,30 €; nový 
krompáč - vôbec nepoužívaný - 6,64 €. 
T.: 053/446 78 17

 Predám garáž na sídl.Západ I za meniarňou. 
Cena dohodou. T.: 0905 908 032

 Prenajmem 1-izbový byt, komplet prerobený - 
všetko nové. V tichom prostredí pod lesom, 4 km 
od SNV - vlastný vchod + spoločný dvor v malej 
4-bytovke. 250 € mesačne. T.: 0903 277 634

 Prenajmem 3-izbový byt v OV, na sídl. Tarča - 
Brezová ul., prerobený, voľný od 1. 9. 2009. 
T.: 0907 289 165, 0949 682 894

 KÚPIM

 Kúpim fľašu 10 kg na propán-bután - 2 ks. 
T.: 0903 600 596, 053/442 10 29 - volať po 
20.00 hod. 

 PRÁCA

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

 Letná brigáda v Centre krásy. Orientačný príjem 
od 200 €. T.: 0911 890 388

 Kurz „NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY“ 
s okamžitým umiestnením v rakúskych, ne-
meckých a holandských rodinách. 
Kontakt - GWA, s. r. o., Letná 47, SNV. 
T.: 053/42 10 467, 0903 638 034,
0907 930 524

 Prijmem 3 ľudí na prácu v kancelárii. Príjem od 
500 € mesačne. T.: 0911 240 739

 RÔZNE
 Schudnite do plaviek, poradím. 

T.: 0948 501 161, www.chudnete.sk/plz
 Vyučujem a doučujem angličtinu podľa potrieb 

klienta na základe individuálneho prístupu so za-
meraním buď na konverzáciu alebo gramatiku pre 
študentov, ale aj dospelých. Som držiteľkou zahra-
ničných certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo za-
hraničia. Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377

 AUTODOPRAVA - MULTICAR. 
T.: 0907 123 591, 0902 133 451

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

 JŠ pri Dome Matice slovenskej v SNV otvára 
jazykový kurz pre záujemcov o nemecký jazyk. 
4 hodiny týždenne pre začiatočníkov i pre po-
kročilých. Začiatok kurzu - 1. júlový týždeň, 
koniec kurzu - posledný augustový týždeň. 
Cena kurzu - 50 €. Prihlásiť sa môžete na t. č.: 
0904 527 819.

 UPRATOVACÍ SERVIS BETKA. Upratovanie 
spoločných priestorov a rodinných domov. 
T.: 0907 123 591, 0907 384 246, 
0902 133 451

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ LETNÉ AK-
CIE!!! ZĽAVA na všetky modeláže nechtov až do 
30 % (môžete ušetriť 8 až 10 €). Poskytujeme 
tieto služby: modeláž nechtov - gélom (17 €), 
akrylom (16 €), gélom calcium, porcelán pré-
mium (18 €) / zdobenie (rôzne druhy a tech-
niky) nízke ceny / klas. manikúra + parafín zo 
zľavou 60 %, /príležitostné nechty (svadby) 
7,63 €, vrátane franc. manikúry. 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, Štefánikovo 

nám. 4, SNV. 
 Ponúkam ubytovanie pre rodiny a malé ko-

lektívy v areáli plážového kúpaliska v Tornali 
pre max. 15 osôb. Samostatná kuchynka, kú-
peľňa s WC, zastrešená terasa, posedenie 
s ohniskom a grilom, týždenné intervaly, za-
bezpečená doprava. Cena od 4 €/os./noc. 
T.: 0907 249 749

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

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁHRAD-
KÁR. Ponúkame výrobu kľúčov, autokľúčov, 
prestavbu vložiek na 1 kľúč, systém hlavného 
a generálneho kľúča. Brúsime nože, nožnice, 
šajby do mlynčekov, atď. Do záhrady ponú-
kame siete proti vtákom, tieniacu fóliu na 
ploty, siete proti hmyzu, fólie, postreky a hno-
jivá, rozprašovače a záhradné ventily a veľa 
zaujímavých vecí. Zimná 59 (poniže OD Spi-
šan), Letná 46 (bývalá Sazka - športka). 
T.: 0907 259 489

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ - ponúka všetko pre 
zdravie vašich nôh - klasická mokrá pedikúra, 
korekcia zarastajúcich nechtov, mediciálna 
pedikúra, odstraňovanie otlakov a kurích ôk, 
lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž 
špeciálnym gélom PEDI, zábaly, parafín - naj-
účinnejšia výživa pre pokožku a nechty. AK-
CIA!!! Pri aplikácii parafínu na nohy 30 % zľava 
na klasickú pedikúru. T.: 0902 891 534. Dom 
kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV

 Najlepšia doba na upratanie v lete, je čas, 
keď ste na výlete. Voda láka, slnko svieti, 
zoberte so sebou deti. Upratať si nechajte, 
1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS vo-
lajte. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891.

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

 Ponúkame vám PROFESIONÁLNY TEPOVACÍ 
A ČISTIACI SERVIS. Poskytujeme jednorazové 
a pravidelné hĺbkové tepovanie a čistenie ča-
lúneného nábytku, kobercov, matracov, auto-
sedačiek... Ušetríme vám čas, aby ste sa mohli 
venovať viac sebe a vašej rodine. 

 Firma BRAMASTAV zabezpečuje: zváranie 
oceľových konštrukcií (plotov, schodov, zá-
bradlí, skleníkov...), zatepľovanie rod. domov, 
búracie, výkopové práce, montáž plastových 
okien, maľovanie a stierkovanie interiérov, mu-
rovanie priečok. Za výhodné ceny. 
T.: 0948 523 323, 0905 240 738,
0911 240 739, T.: 0911 946 434

 Máte záujem zničiť červotoče, huby, pliesne? 
Mikrovlným žiarením 100 % účinnosť. Viac in-
formácií osobne. T.: 0904 865 262

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

 PRESTAVUJEM bytové jadrá, kúpeľne, WC, 
komplet rekonštrukcie bytov a domov. Vyre-
závame otvory do panelu a betónu - búračské 
práce, všetky vodárenské práce. Za rozumné 
ceny. T.: 053/444 02 52, 0903 277 634
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www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
už aj v našom meste.

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

Telefón: 053 / 44 13 237
Mobil: 0903 616 182

E-mail: kosnv@centrum.sk
www.pkosnv.sk

Určite vás poteší výhodná cena aj veľkorysý priestor vozidla ŠkodaFabia Combi. Pri značkovom financovaní na tretiny bude vaša už od 
3 056 € / 92 065,06 Sk. Na dovolenku tak pohodlne zbalíte celú rodinu a s navigáciou, ktorú od nás dostanete ako darček, vždy trafíte 
do cieľa. Ponuka ŠkodaFabia Combi za cenu krátkej platí pri značkovom financovaní ŠkodaKredit a len na limitovaný počet vozidiel.

ZA FANTASTICKÉ CENY
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ!!!

MALÝ ROZDIEL PRE OKO,
ALE VEĽKÝ PRE RODINU

ŠkodaFabia Combi
ZA CENU KRÁTKEJ S NAVIGÁCIOU ZDARMA

AUTOVESAUTOVES A  A SHELLSHELL VÁM VYMENIA OLEJ VÁM VYMENIA OLEJAKČNÝ JÚL 2009
V Ý M E N A  O L E J A

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

ŠkodaFabia
VÝMENA OLEJA 9090 €

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182
SERVIS 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop

Autobazár  053 / 44 25 253
Odťahová služba 0910 138 730
E-mail  autoves@autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:

www.skoda-auto.skKONVERZNÝ KURZ: 1€= 30,1260 SK. ILUSTRAČNÉ FOTO.
KOMBINOVANÁ SPOTREBA A EMISIE CO2 AUTOMOBILU FABIA COMBI: 4,6–6,9 L/100 KM, 120–165 G/KM. ILUSTRAČNÉ FOTO.


