
OTVORENIE OC MADARAS

Druhý september je jasným signálom 
pre všetkých – začína sa nový školský 
rok. Po dvoch mesiacoch oddychu 
a voľnosti nadišiel čas opäť sadnúť 
do školských lavíc, postaviť sa za ka-
tedry pred žiakov, prispôsobiť chod 
života v rodine školskému zvoneniu. 

Začiatok školského roka je vždy významnou udalosťou, 
ktorá zasiahne do života každej rodiny - starých rodičov, 
rodičov, žiakov a učiteľov. Ide o slávnostnú chvíľu, na ktorú 
sa najmä tí, čo idú do školy po prvýkrát, určite tešia a budú 
na ňu spomínať celý svoj život. V našom meste prekročí 
2. septembra brány základných škôl približne 460 prvá-
kov. Je potrebné, nielen pre nich, vytvoriť takú klímu, aby 
škola bola miestom, na ktoré sa budú tešiť, pretože tam sú 
výborní učitelia a dobrí kamaráti. Veríme, že o to sa budú 
snažiť všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci. 
Kým v minulom roku bolo prioritou vypracovať a zaviesť 
do praxe nový zákon o výchove a vzdelávaní, teraz vstu-
pujú školy do ďalšej etapy reformného procesu. K roční-
kom, v ktorých sa už vyučuje podľa školských vzdelávacích 
programov, pribudnú tento rok druhý a šiesty ročník zá-
kladných škôl, druhý ročník stredných škôl a osemročných 
gymnázií. Do reformy obsahu vzdelávania sa už zapoja aj 
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a materské školy. V školskom roku 2009/2010 
by mala začať realizácia úspešných projektov ústiacich do 
rekonštrukcie štyroch základných škôl, ktorých cieľom je 
významné zlepšenie podmienok pre výchovno–vzdelávací 
proces. Rekonštrukcia pri plnej prevádzke školy je úloha 
vyžadujúca maximálnu spoluprácu, trpezlivosť a toleranciu 
školy a rodiny. Ale určite tým, že sa nám podarí rekonštruo-
vať školy, vytvoria sa lepšie podmienky pre prácu učiteľov 
a žiakov. Zaželajme teda na prahu nového školského roka 
žiakom, aby do školy chodili s radosťou, chuťou načerpať 
vedomosti, ktoré ich vyzbroja do života. Aby s láskou neskôr 
spomínali na dobrých učiteľov, ktorí ich viedli k poznaniu. 
Učiteľom zas treba zaželať, aby mali dobrých žiakov pri-
stupujúcich k povinnostiam veľmi zodpovedne, mali chuť 
sa učiť. Aby si uvedomovali, že tak, ako oni očakávajú od 
žiakov zodpovedný prístup k plneniu školských povinností, 
očakávajú aj žiaci od učiteľov empatický prístup, prívetivé 
správanie, pochopenie pre ich potreby a záujmy. Ostatným 
pracovníkom školy želajme, aby chápali, že sú dôležitým 
prvkom v tom špecifickom „mechanizme“ školy, kde spolu 
vytvárajú a pomáhajú klíme školy. Rodičom želajme dobrú 
školu, dobrých učiteľov, spolužiakov. Aby ich deti čerpali čo 
najviac vedomostí, pripravovali sa na vyučovanie. Spolu si 
zaželajme dobrú spoluprácu rodiny a školy, lebo len takým 
činom môžeme byť všetci spokojní. 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
zástupca primátora mesta

Od polovice augusta nákupné možnosti nášho mesta rozšírilo nové nákupno-
zábavné centrum.
Prvú etapu Obchodného centra MADARAS, 
ktoré vyrástlo na brehu Hornádu v revitalizo-
vanom areáli bývalej textilnej fabriky Finiš na 
Mlynskej ulici, slávnostne otvorili hneď dvakrát. 
Najprv večer 13. augusta na slávnostnej recep-
cii pozvaní hostia investora - spoločnosti Imbiz, 
s. r. o., medzi ktorými nechýbal ani podpred-
seda Vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 
Dušan Čaplovič. Ten počas svojho prího-
voru zdôraznil prínos obchodného centra pre 
región: „V súčasnej národohospodárskej 
situácii ovplyvnenej celosvetovou hospodár-
skou a finančnou krízou je veľmi dôležité, že 

centrum poskytne obyvateľom Spiša 400 
a po plnom nábehu projektu až 600 pracov-
ných miest.“ 
Nové obchodné centrum uvítal i bývalý riaditeľ 
Tatrasvitu Valentín Varga, ktorý si pri tejto prí-
ležitosti zaspomínal na slávne časy tu kedysi 
pôsobiacej textilky. Recepciu slovom sprevá-
dzal moderátor Michal Hudák, svojím klavírnym 
umením Richard Rikkon a spevom Marián Če-
kovský s kapelou.
Do farieb shopping centra odetý Michal Hudák 
na nasledujúci deň privítal na oficiálnom otvo-
rení aj samotných obyvateľov mesta a okolia. 
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Nožnice do rúk po príhovoroch vzali a pásku 
slávnostne prestrihli pred zrakmi všetkých prí-
tomných predseda Košického samosprávneho 
kraja Zdenko Trebuľa, primátor mesta Ján Volný 
a Katarína Šutaríková, zástupkyňa investora Im-
biz, s. r. o., ktorá zároveň ubezpečila, že projekt 
ešte ani zďaleka nie je na konci: „Dnes otvá-

rame prvú časť shopping centra. Do konca 
roka postupne pribudnú k terajším predaj-
ným jednotkám ďalšie, ktoré naplnia pripra-
vené 2. poschodie centra.“
Prvý prevádzkový deň v OC MADARAS bol od 
rána bohatý na kultúrny program pre deti i do-
spelých, ale aj mnohé zľavy v jednotlivých pre-
dajniach. Na nový prírastok v našom meste sa 

prišlo v tento deň pozrieť vyše 25 000 ľudí. 
Obchodnému centru MADARAS (www.ocma-
daras.sk) prajeme, aby sa ďalej rozširovalo 
až na plánovaných 90 predajných jednotiek 
a malo čo najviac spokojných zákazníkov.

Ing. Lucia Kormošová

foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)
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V predposledný júlový deň sa opäť stretli poslanci 
mestského zastupiteľstva, aby na 10. mimoriadnom 
zasadnutí prerokovali aktuálne podanie projektu s ná-
zvom „Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi 
- III. etapa“. Ako ich na rokovaní informovala vedúca 
Útvaru rozvoja mesta na Mestskom úrade v SNV Ing. Zu-
zana Záborská: „Mesto Spišská Nová Ves v súčas-
nosti spracováva projekt v rámci výzvy Regionálneho 
operačného programu 4.1a - 2009/01. Projekt je za-
meraný na III. etapu regenerácie - rekonštrukcie Rad-
ničného námestia, a to v časti od sochy Generála 

Jána Nálepku až po budovu Radnice, vrátane 

parku, miestnej komunikácie a spevnených plôch 

na Zimnej ulici.“

Predmetom projektu sú činnosti a stavebné objekty, 
ktoré spĺňajú podmienky oprávnených aktivít spomí-
nanej výzvy. Zároveň vytvárajú ucelenú funkčnú časť 
námestia. Ide o: komunikácie, spevnené plochy a te-

rénne úpravy (cyklotrasy, cesta a parkovisko, chodník 
pri ceste, chodníky v parku, prislúchajúca zeleň a auto-
busová zastávka), rozvod vody pre zavlažovanie parku 
a pitné fontány, dažďovú kanalizáciu (hlavná vetva/od-
vodnenie spevnených plôch, domové dažďové prípojky) 
a prvky malej architektúry.
Kým prvé 2 etapy regenerácie námestia v minulosti fi-
nancovalo mesto zo svojho rozpočtu (resp. prostredníc-
tvom úverových zdrojov), tentokrát sa uchádza o financie 
z eurofondov. Celkové výdavky projektu predstavujú 
čiastku 1 499 873,72 € (cca 45,185 mil. Sk). Z toho 
celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 399 937,32 € 
(cca 42,174 mil. Sk). Z nich 95 %, t. j. 1 329 940,45 € 
(cca 40,066 mil. Sk) je možné vyfinancovať prostred-
níctvom nenávratného finančného príspevku (NFP), 
spôsobom refundácie, z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Zvyšných 5 %, 
t. j. 69 996,87 € (cca 2,109 mil. Sk) bude kofinanco-

vať Mesto SNV zo svojho rozpočtu. „Okrem toho sú 
súčasťou projektu aj neoprávnené výdavky (činnosti 
nespĺňajúce podmienky oprávnených aktivít výzvy) 
vo výške 99 936,40 €  (cca 3,011 mil. Sk). I tie bude 
financovať mesto. Celkovo by teda v prípade úspe-
chu projektu mala Spišská Nová Ves zainvestovať do 
III. etapy regenerácie svojho námestia 169 933,27 € 
(5,119 mil. Sk),“ uviedla Ing. Záborská.
Poslanci jednohlasne schválili predloženie žiadosti 
o NFP za účelom realizácie tohto projektu a zabezpeče-
nie jeho realizácie v prípade schválenia žiadosti. Zároveň 
odobrili i financovanie 5 % oprávnených výdavkov, ako aj 
neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
Žiadosť o NFP a projekt boli podané v zmysle podmie-
nok výzvy dňa 3. 8. 2009. Dĺžka realizácie projektu je  
v prípade jeho schválenia naplánovaná na 12 mesiacov 
od doby podpísania zmluvy o poskytnutí NFP.

LucK

PRIPRAVUJE SA ĎALŠIA ETAPA 
REKONŠTRUKCIE NÁMESTIA
Mesto sa uchádza o prostriedky z eurofondov na III. etapu regenerácie námestia. Celkové výdavky projektu sa pohybujú na úrovni takmer 
1,5 milióna eur (vyše 45 mil. Sk).

Metropola Spiša ráno 12. augusta stiahla štátne vlajky na 
pol žrde. Štátnym smútkom, ktorý vyhlásila Vláda SR na 
tento deň od 8.00 do 20.00 hod., si pripomenula zosnu-
lých, ktorí prišli o život v pondelok 10. augusta 2009 pri 
tragickom banskom nešťastí v Handlovej. 
Nešťastie sa stalo necelý mesiac pred plánovaným 2. stret-
nutím baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa malo 
konať práve v Handlovej v dňoch 4. a 5. septembra 2009 

v rámci Regionálnych osláv dňa baníkov, a ktorého sa mali 
zúčastniť aj zástupcovia nášho mesta. Smutná udalosť však 
náhle zasiahla do jubilejného roka 2009, v ktorom si mesto 
Handlová pripomína 100 rokov od chvíle, kedy Západo-
uhorská kamennouhoľná spoločnosť začala s výstavbou 
Bane Handlová a položila základy priemyselnej ťažby hne-
dého uhlia nielen na hornej Nitre, ale aj na Slovensku. 
V mene občanov a poslancov mestského zastupiteľstva 

zaslalo vedenie mesta Spišská Nová Ves, ktoré by na bu-
dúci rok malo hostiť ďalší ročník celoslovenského stretnutia 
banských miest a obcí, mestu Handlová kondolenčný list 
s vyjadrením spoluúčasti v týchto ťažkých chvíľach a úprim-
nej sústrasti pozostalým obetí augustového nešťastia v Bani 
Handlová. Zástupca primátora PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
sa 20. septembra tiež za mesto osobne zúčastnil v Handlo-
vej verejnej rozlúčky so zosnulými baníkmi. LucK

AJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES SA ROZLÚČILA S BANÍKMI
Naše mesto sa pripojilo k celému Slovensku a v rámci celoštátneho smútku vzdalo úctu obetiam tragickej udalosti v Bani Handlová. 

Zrekonštruovaný výbeh šimpanza učenlivého Jupiho, 
ktorý v júni skonal na infarkt vo veku 35 rokov, má už 
nového obyvateľa. Je ním 13-ročný orangutan bornej-
ský Momo, ktorý k nám prišiel 6. augusta z bojnickej 

zoologickej záhrady. Momo je pôvodom z Francúzska, 
pričom v Bojniciach strávil posledných 6 rokov. Keďže 
pre neho zhodou okolností hľadali nový domov, prihlásila 
sa medzi záujemcov z celého sveta aj naša ZOO. Európ-
ska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) na-
koniec schválila jeho premiestnenie k nám na Spiš. Nový 
prírastok si okrem návštevníkov všimla aj spoločnosť Im-
biz - investor Obchodného centra Madaras, ktoré u nás 
o týždeň neskôr pribudlo v tesnom susedstve ZOO. 
Keďže investorovým cieľom je prepojiť nákupné cen-
trum s oddychovou zónou Madaras parku a zoologickej 
záhrady, uvažuje o „adopcii“ Moma a možno sa tento 
hravý ryšavý ľudoop stane aj maskotom celého multi-
funkčného komplexu. 
Okrem Moma privítala ZOO aj maličkú kenguru červe-
nokrkú. Na Slovensku je raritou, pretože svojej mame 
- prvorodičke sa narodila ako albín, čiže celá biela 
s červenými očami. Malá unikátna kengurka, ktorá zatiaľ 
trávi väčšinu času v maminom vaku, ešte nemá meno. 
„Adoptívneho rodiča“ však už áno. Stal sa ním pre tento 
rok primátor mesta Ján Volný. Krstiny sú naplánované 

na 11. september 2009 o 9.30 hod. v našej ZOO. 
Všetci ste srdečne pozvaní. LucK, foto: autorka

NOVÉ PRÍRASTKY V ZOO
Zvieracia rodinka v našej zoologickej záhrade sa opäť rozrástla.
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
JE NADŠENCOM, KTORÝ NEPOSEDÍ DLHŠIU DOBU NA JEDNOM MIESTE. NAJLEPŠIE SA CÍTI TAM, 
KDE MÔŽE BYŤ SLOBODNÝM ČLOVEKOM, KDE PLATIA IBA ZÁKONY PRÍRODY. MILUJE OBJAVOVAŤ 
NOVÉ MIESTA, I TAKÉ, KAM NOHA ČLOVEKA EŠTE NEVKROČILA. A AK TO UZNÁ ZA VHODNÉ 
A BEZPEČNÉ, ROVNAKO RÁD TIETO MIESTA OZNAČÍ NA MAPE A UKÁŽE ĎALŠÍM NADŠENCOM. 

SLOVENSKÝ RAJ JE PRE MŇA KOSTOLOM 
I NEMOCNICOU ZÁROVEŇ

DEŇ SO STRÁŽCOM PRÍRODY, HORSKÝM SPRIEVODCOM A ZNAČKÁROM VLADIMÍROM MUCHOM

Pán Mucha, prečo ste si vybrali prácu úzko spojenú 
s prírodou?
„Lásku k prírode vo mne vypestovali moji rodičia, ktorí 
mňa a mojich dvoch bratov od malička brali na rôzne 
výlety. Už ako 6-ročný som absolvoval výstup na Kriváň. 
Táto láska vo mne pretrvávala a nakoniec sa stala aj mo-
jím chlebíčkom.“
Vo svojom voľnom čase ste horským sprievodcom. 
Aké sú podmienky na to, aby sa ním človek stal?
„Musí v prvom rade prejsť školením, až potom môže zís-
kať potrebný certifikát. Následne si môže založiť živnosť 
na vykonávanie tejto činnosti. U nás v Slovenskom raji 
sú horskými sprievodcami predovšetkým členovia Hor-
skej služby. I ja som v nej dlhé roky pôsobil ako dob-
rovoľník.“
Denno-denne v Slovenskom raji. Ešte sa Vám to ne-
zunovalo?
„Nie, práve naopak. Slovenský raj ma neustále fasci-
nuje svojou tajomnosťou, či už povrchových javov, ale 
aj podzemného sveta. Je pre mňa kostolom i nemoc-
nicou zároveň.“
I napriek tomu, že ste sprievodcom, nestalo sa Vám, 
že ste v ňom niekedy zablúdili?
„So skupinou turistov som ešte nezablúdil a verím, že 
sa to ani nestane. Avšak pri mojich samotárskych po-
tulkách som už dvakrát klasicky blúdil, keď som sa točil 
v kruhu a narazil som na svoje vlastné stopy, raz na On-
drejisku, raz na Galmuse.“
Takže tento prírodný skvost dokáže byť i veľmi nevy-
spytateľný...
„Veru. Je to turisticky jedno z najnáročnejších území 
Slovenska, nielen členitosťou terénu a množstvom tech-
nických pomôcok, ale aj množstvom turistických chod-
níkov. Počas túry musíte viackrát meniť farbu značky. 
Preto je okrem dostatku tekutín a náhradného obleče-
nia nevyhnutnosťou aj dobrá obuv a mapa. Ja osobne si 
nosím aj lekárničku. No, a samozrejme, mobil, z ktorého 
v prípade problému treba okamžite volať t. č. 112.“
Sú v raji vôbec ešte miesta, na ktorých ste neboli?
„Som jedným z dokonalejších znalcov terénu tohto ná-
rodného parku, a to i vďaka tomu, že sa ako strážca 
prírody potulujem aj po neznačenom teréne. Stále tu 
objavujem nové pekné miesta. Stráviť sa tým dá hádam 
aj celý život.“
Vo svojej bohatej činnosti máte aj značenie turistic-
kých trás a cyklotrás. Ako ste sa k tomu dostali?
„Značenie akosi prirodzene patrí k práci človeka spätého 
s prírodou, ktorý ju však chce ukázať aj ostatným. Spolu 

s PaedDr. Imrichom Makarom sme autormi filozofie cyk-
loznačenia, ktoré sa ujalo na celom Slovensku. Spoločne 
sme budovali aj prvé cyklotrasy v okrese SNV.“
V tejto súvislosti aktuálne spolupracujete s organizá-
tormi horského cyklomaratónu Sintexi XCM Slovenský 
raj 2009, ktorý sa bude konať už 12. 9. 2009. V čom 
táto spolupráca spočíva?
„S hlavným organizátorom Ing. Petrom Šofrankom opti-
malizujeme trasy pre pretekárov, aby sa navzájom zladili 
záujmy cyklistov i ochranárov. Okrem toho spolu pripra-
vujeme i novinku - atraktívnu trasu E. T. (Extra Terrestrial), 
ktorá je určená pre limitovaný počet účastníkov a bude 
sa jazdiť so sprievodcom z našej asociácie. Cyklisti na 
nej budú môcť obdivovať aj úseky Slovenského raja inak 
verejnosti neprístupné. Verím, že maratón svojou pes-
trou ponukou trás osloví každého záujemcu o cyklotu-
ristiku. Vrelo tento pretek každému odporúčam, či už je 
to profesionál, len príležitostný cyklista alebo dieťa. Viac 
o ňom nájdu záujemcovia na www.xcmaraton.sk.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE VLADIMÍR MUCHA
Narodil sa v r. 1962 v SNV, kde aj vyrastal. Po absolvovaní ZŠ na Levočskej ul. pokračoval na Gymnáziu na Školskej ul. V r. 1980 - 1985 študoval strojné inžinierstvo na Vysokej 
škole dopravy a spojov v Žiline. Po vzore rodičov sa dal na učiteľstvo. 2 roky učil strojársku technológiu a časti strojov na SPŠ strojníckej v SNV. Jeho slobodná duša však nevydržala 
pravidelné školské zvonenie, a tak školu vymenil za prírodu. Ďalších 6 rokov chatárčil, najprv v Tatrách na Téryho chate, neskôr v Slovenskom raji na Čingove, Geravách a napokon 
pri Ružíne. Od r. 2002 pôsobí pri Správe Národného parku Slovenský raj ako strážca prírody - ranger. Až do r. 2006 bol 15 rokov dobrovoľným členom Horskej služby v Slovenskom 
raji. Od r. 1997 je turistickým značkárom a cykloznačkárom. Od r. 2002 je držiteľom certifikátu „Horská sprievodcovská činnosť“ a v Slovenskom raji pôsobí ako horský sprievodca. 
Je členom Spišského dejepisného spolku. Od r. 2008 je členom správnej rady neziskovej organizácie Kláštorisko, ktorá rekonštruuje kartuziánsky kláštor. V r. 1995 vydal malú 
zbierku svojich básní a sentencií pod názvom „Hra na spoveď“. Je tiež autorom textovej časti turistických sprievodcov pre vydavateľstvá Lubafotopres a Dajama. S fotografom Ladi-
slavom Jirouškom spolupracoval pri vydaní turistických sprievodcov a publikácií o Slovenskom raji. Je držiteľom diamantovej plakety Prof. MUDr. Jana Jánskeho za bezpríspevkové 
darcovstvo krvi (udeľuje sa za 80 odberov), dnes má na svojom konte už 95 odberov. Pred 3 rokmi sa oženil s manželkou Katkou. Majú dvojročného syna Andreja. Bývajú v SNV.

 Raňajky na čerstvom vzduchu
S odbitím pol šiestej sa pán Mucha prebúdza. Pripraví 
raňajky pre svoju rodinu, ktorá ešte spí. Tie svoje si be-
rie so sebou a ponáhľa sa na 6.00 hod. do práce, ktorá 
je spätá s Národným parkom Slovenský raj. Je terénnym 
pracovníkom, doslova a do písmena, preto si raňajky 
vychutnáva často v lone milovanej prírody: „Rád raňaj-
kujem už niekde v lese alebo na skalnej terase nášho 
čarokrásneho Slovenského raja.“ Túto výsadu mu veru 
možno len tíško závidieť.
 Chráni, ale i sprístupňuje

Činorodý a maximálne aktívny Vladimír Mucha charakte-
rizuje svoju prácu nasledovne: „Typický priebeh môjho 
dňa je taký, že sa už nikdy nesmie zopakovať.“ V žiad-
nom prípade by sa nenechal za nič na svete zavrieť do 
nejakej kancelárie, kde by opakovane vykonával tú istú 
činnosť. Rutina a monotónnosť v jeho práci nemajú 
miesto. Svoj profesijný život práve preto pred rokmi spo-
jil so svojou najväčšou záľubou - prírodou, v ktorej môže 
„dostatočne voľne dýchať“. Pracuje ako strážca prírody, 
tzv. ranger v Slovenskom raji. „Strážca prírody vlastne 
zabezpečuje kontrolu a starostlivosť o územie národ-
ného parku. V mojom prípade ide hlavne o starostlivosť 
a budovanie náučných chodníkov a cyklochodníkov 
pre turistov,“ približuje náplň svojej netradičnej profesie. 
Okrem toho pôsobí ako horský sprievodca. „Pred troma 
rokmi som založil Asociáciu horských sprievodcov 
Slovenský raj, ktorá dnes združuje vyše 40 ľudí. Aso-
ciácia má udelenú výnimku aj na sprevádzanie mimo 
turisticky vyznačených trás a cyklotrás v našom národ-
nom parku, čo je spestrenie ponuky pre turistov. Okrem 
toho každoročne organizujeme čistenie raja či opravy 
chodníkov.“
 Hor sa na túry

Každé popoludnie po práci berie rodinku niekam von do 
okolia. „Syn už ako ročný absolvoval s nami výstup na 
Téryho chatu či prechod tiesňavou Suchá Belá. Posled-
nú zimu na našich pleciach dokonca „zlyžoval“ aj So-
lisko a Plejsy,“ hrdí sa pyšný otec, ktorý svojmu synovi 
vštepuje lásku k prírode už od útleho detstva, tak ako to 
robili aj jeho rodičia. Čerstvý vzduch však vie poriadne 
unaviť. Pán Mucha to po celom dni strávenom von dobre 
vie a preto nezvykne dlho ponocovať, o desiatej už spí. 
„Nie som nočný vták, skôr som ranné vtáča,“ smeje sa.
 Samotár?

Prírode venuje aj maximum voľného času. Vždy sa vybe-
rie niekam von spoznávať neznáme zákutia nášho Sloven-
ska. Zo športov si rád zahrá tenis, ktorý dokonca 10 rokov 
aktívne hrával za Tenisový klub SNV. V minulosti sa veno-
val aj vytrvalostným behom, zabehol 9 maratónov. Ako sa 
hovorí, je do partie, na druhej strane však tvrdí, že ak si 
má naozaj oddýchnuť, utieka sa do samoty, čo mu vzácne 
toleruje jeho manželka.

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Vladimíra Muchu

• „Som slobodný človek.“

• Nemôže ma nahnevať to, čo nemôžem ovplyvniť.
• Všetkých, ktorých stretám, mám rád, ktorých 

nestretám, milujem.
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Kým v r. 2007 bolo čerpanie rozpočtu prevádz-
kových nákladov pre 14 materských škôl a ich 
školské jedálne 384,32 tis. € (11,578 mil. Sk), 
v r. 2008 predstavovalo 445,2 tis. € (13,412 
mil. Sk). Len u materských škôl sa medziročný ná-
rast pohybuje na úrovni 12,7 %. Na rutinnú a štan-
dardnú údržbu, vrátane opráv a rekonštrukcií, bolo 
vlani vynaložených 104,52 tis. € (3,149 mil. Sk). 
Pre porovnanie tieto náklady v r. 2004 predstavo-
vali 48,23 tis. € (1,453 mil. Sk), v r. 2007 to bolo 
73,126 tis. € (2,203 mil. Sk). 

Investície do škôlok
V rámci väčších investícií do materských škôl bola 
v uplynulom roku zrealizovaná 1. etapa rekonštrukcie 
poschodia MŠ na Ul. S. Tomášika. Za účelom zníže-
nia energetickej náročnosti sa uskutočnila výmena 
rozvodov ústredného kúrenia a jeho hydraulické vyre-
gulovanie v MŠ na Gorazdovej ul. a na Slovenskej ul., 
ako aj výmena okien a dverí za plastové v dvoch pa-
vilónoch MŠ na Ul. P. Jilemnického na sídlisku Mier. 
Zrekonštruovala sa časť hygienických zariadení v MŠ 
na Stolárskej ul. na sídlisku Západ, kde sa pokra-
čovalo aj v oprave oplotenia vonkajšieho areálu tejto 
školy. Zakúpené bolo nové strojnotechnologické vy-
bavenie do školských jedální (ŠJ pri MŠ na Ul. Z. Ne-
jedlého, ŠJ Hanulova ul., ŠJ na Ul. E. M. Šoltésovej, 
ŠJ Lipová ul., ŠJ Stolárska ul., ŠJ Ul. P. Jilemnic-
kého, ŠJ Komenského ul.). Materské školy a škol-
ské jedálne boli dovybavené počítačmi s prístupom 

na internet a so službou e-mailu, kopírovacími strojmi 
a multifunkčnými zariadeniami.
Napriek hospodárskej kríze aj v r. 2009 pokračuje 
ďalší investičný rozvoj materských škôl. Zrealizo-
vaná bola rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ 
na Slovenskej ul. a na Ul. Z. Nejedlého. Dokončená 
bola výmena okien v ďalších dvoch pavilónoch MŠ na 
Ul. P. Jilemnického, ako aj komplexná rekonštrukcia 
poschodia v MŠ na Ul. S. Tomášika.
Prioritou v r. 2010 bude plnenie vytýčených cieľov 
v rámci predpokladaného rozvoja materských škôl 
definovaných v schválenej Koncepcii rozvoja školstva 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
a v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta. Predovšetkým pôjde o pokračovanie zlepšo-
vania technického stavu budov opatreniami zame-
ranými na ďalšie znižovanie energetickej náročnosti 
prevádzky materských škôl a ich školských jedální. 
V prípade úspešnosti podaného projektu rekon-
štrukcie MŠ na Stolárskej ul., ktorá ako jediná 
materská škola spomedzi všetkých v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta splnila z hľadiska počtu detí 
podmienky (benchmark) pre podanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Eu-
rópskej únie, sa v r. 2010 počíta zo začiatkom sta-
vebných prác. 
Správa o výsledkoch hospodárenia materských škôl 
je sprístupnená na www.ssz.snv.sk.

Mgr. Jozef Brezovský

Správa školských zariadení      

AJ MATERSKÉ ŠKOLY 
SA POSTUPNE VYNOVUJÚ
Objem finančných prostriedkov pridelených materským školám v Spišskej Novej Vsi sa každo-
ročne zvyšuje.
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3. 8. 2009 vykonalo OO-PZ SNV eskortu 30-roč. 
muža zo SNV do Ústavu na výkon väzby v Levoči 
za zločin vydierania voči príbuznej, ktorého sa dopustil 
31. 7. 2009 na sídlisku v SNV. 

2. 8. 2009 v čase od 1.00 do 6.30 hod. v rekreač-
nej oblasti Čingov doposiaľ nezistený páchateľ bez 
násilia otvoril uzamknuté dvere chaty, odkiaľ ukradol 
3 ks mobilných telefónov zn. Nokia E66, Sony Erics-
son W900, Samsung Omnia a Samsung SGH 900, 
všetky nezistených výrobných čísel a rôznu finanč-
nú hotovosť, kde celkovo 8 turistom spôsobil škodu 
vo výške 2 400 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 5. 8. 2009 o 23.00 hod. 
v Autokempingu Tatran na Čingove využil nepozornosť 
počas spánku v stane a bez použitia násilia z ruksaku 
odcudzil mobilný telefón zn. Nokia 3110C, hotovosť 
35 € a 500,- Kč, čím takto pre dvoch českých turistov 
spôsobil škodu 475 €. 

V noci z 8. na 9. 8. 2009 zadržala hliadka kriminálnej 
polície dvoch 19-roč. mužov z Popradu, ktorí vykradli 
na Čingove chladiaci box a pokúsili sa ukradnúť chla-
dené nápoje. Majiteľovi vznikla škoda v hodnote 70 €. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 11. 8. 2009 v čase okolo 
11.15 hod. na Ul. Odborárov odcudzil príručnú poklad-
ničku z priestorov firmy z neuzamknutej kancelárie, 
čím spôsobil škodu 350 €.

V období od 1. 8. do 17. 8. 2009 boli na OO-PZ pred-
vedení 4 páchatelia, ktorí sa dopustili drobných kráde-
ží vecí a potravín v supermarketoch v SNV. Všetkým 
bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže, v prípa-
de dokázania viny súdom im hrozí trest odňatia slobo-
dy do 2 rokov. 

Policajný zbor tiež zistil v 2 prípadoch v meste SNV 
neoprávnenú jazdu motorovým vozidlom u 2 vodičov 
po tom, čo im bol zadržaný vodičský preukaz. V oboch 
prípadoch im bolo vznesené obvinenie pre prečin ma-
renia výkonu úradného rozhodnutia.

Z činnosti MsP v SNV

Na základe tel. oznámenia 21. 7. 2009 o 9.00 hod. 
bol na útvare MsP objasnený priestupok, ktorého sa 
dopustil 47-roč. Jozef P. zo SNV. Ten z novopridele-
ného bytu odstránil za účelom speňaženia elektrický 
bojler na ohrev teplej vody, ktorý je majetkom Mesta 
SNV a ktorý bol súčasťou vybavenia tohto bytu.

23. 7. 2009 o 11.35 hod. na základe tel. oznámenia 
majiteľa predajne Zelenina U Nováka, že mu z dvora 
predajne boli odcudzené 2 rebríky, bol kamer. sys-
témom spozorovaný a následne hliadkou MsP ziste-
ný páchateľ. Krádeže sa dopustil 39-roč. Ladislav K. 
z Novoveskej Huty. Odcudzené rebríky boli vrátené 
poškodenému. Vec vyriešená v kompetencii MsP.

Na základe požiadania hliadka MsP 28. 7. 2009 
o 2.45 hod. preverila lokalitu Vilčurňa so zistením, že 
v blízkosti obytného bloku na Potočnej ul. horí prístre-
šok na drevo. Na miesto boli okamžite privolaní hasiči, 
ktorí požiar lokalizovali a požiarovisko zabezpečili proti 
ďalšiemu šíreniu ohňa. Zranené osoby zistené neboli.

Na základe anonym. tel. oznámenia hliadka MsP 
2. 8. 2009 o 1.25 hod. na sídl. Za Hornádom zadr-
žala bezprostredne po spáchaní skutku 3 mladíkov zo 
SNV a Lieskovan vo veku 19, 20 a 21 rokov podozri-
vých z poškodenia oplotenia objektu Spojenej školy 
na ul. Stojan, verej. osvetlenia a dopravných značiek. 
Pre podozrenie z trestného činu bola vec odovzdaná 
na mieste príslušníkom PZ SR.

Hliadka MsP 8. 8. 2009 o 12.05 hod. preverovala 
anonym. oznam, že v mestskom parku pri fontáne 
v blízkosti Reduty trhá neznámy muž kvety z okrasných 
záhonov. Na mieste hliadka zistila, že 48-roč. Štefan 
Z. zo SNV z okrasného záhonu odcudzil 14 kvetín, 
prevažne ruže, a mal ich schované v igelitovej taške. 
Ku konaniu sa priznal. Ďalším šetrením sa zistilo, že za 

Určite ste zažili ten pocit, keď ste sa 
ráno zobudili celý dolámaný alebo 
vás trápili časté nádchy či prechlad-
nutia. Stuhnutý krk a boľavý chrbát, 
kýchanie a upchatý nos dokážu zne-

príjemniť nielen pracovný výkon, ale nepridajú človeku 
na nálade. Ako sa zbaviť týchto nepríjemností? Exis-
tuje viacero spôsobov. 
Jedným z najúčinnejších je absolvovať sériu odbor-
ných masáží a pobytov vo wellness centre, kde vás 
odborníci na fyzioterapiu a regeneráciu, ako sa hovorí 
ľudovo, „dajú dokopy“.
V Hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi sa 24. septem-
bra 2009 uskutoční slávnostné otvorenie atrak-
tívneho wellness centra pod záštitou primátora 
mesta PhDr. Jána Volného, PhD., ktoré bude slúžiť od 
25. septembra 2009 všetkým občanom mesta a širo-
kého okolia, ako aj domácim a zahraničným návštevní-
kom regiónu Spiš. Týmto budú môcť hostia z domova 
a zahraničia využiť ďalšie služby, ktoré im pobyt v na-
šom krásnom meste ponúka.
Príjemné prostredie wellness centra poteší nielen mi-
lovníkov pôžitkov na zveľaďovanie a zrelaxovanie tela 
i duše, ale aj všetkých, ktorých trápia problémy po-
hybového ústrojenstva, alergie, astma, zápaly dýcha-
cích ciest, vysoký tlak a tých, ktorí hľadajú únik od 

každodenného stresu.
K relaxácii bude slúžiť päť druhov sáun, oddychový 
masážny bazén, ochladzovací bazén, ľadová 
studňa, 3 druhy masážnych spŕch, teplé ležadlá 
a komunikačný priestor s oddychovými zónami. 
K dispozícii budú aj masáže podľa vlastného výberu 
vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi.
Preto nezabudnite, že od 25. septembra 2009 sa 
vaše problémy môžu stať minulosťou, ak sa stanete 
návštevníkom nového wellness centra v Hoteli MET-
ROPOL, kde je pre vás pripravených 12 relaxačných 
procedúr. Nájdete tu miesto, kde si príjemne oddých-
nete a odpočiniete.

Ing. Miloš Timko, riaditeľ hotela

NOVÉ WELLNESS CENTRUM

V dňoch 15. 6. až 7. 8. 2009 bola Najvyšším kon-
trolným úradom SR (NKÚ) vykonávaná na Mestskom 
úrade v Spišskej Novej Vsi kontrola plnenia opatrení 
na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na 
základe predchádzajúcich kontrol. Z 15 kontrolova-
ných opatrení mesto splnilo 14 opatrení, 1 opatrenie 

bolo splnené čiastočne. Zo strany NKÚ bola vyjad-
rená spokojnosť s plnením opatrení a úrovňou admi-
nistrácie úradu.

Ing. Ľubomír Pastiran

vedúci odb. financií, školstva 

a soc. vecí, MsÚ

KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ
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Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC v Spišskej 
Novej Vsi v uplynulej divadelnej sezóne uviedol hru 
Štefana Šimka Koperdani - odvrhnuté deti. Táto 
inscenácia pod režijným vedením Ivety Liptákovej 
na Malej krajskej scénickej žatve v Trebišove 
získala 2. miesto a postup na celoslovenský 
festival Tlmačské činohranie. 
V Tlmačoch Hviezdoslavovci účinkovali medzi takými 
súbormi ako je Disk Trnava, DS Janka Chalupku 
Brezno, DS Daxner z Tisovca či Divadlo Commedia 
Poprad. Za Koperdanov si spišskonovoveský súbor 
prevzal cenu za žánrový prínos. Srdečne blahože-
láme. Ing. Emil Labaj 

riaditeľ MKC SNV

HVIEZDOSLAVOVSKÍ KOPERDANI
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stihnutý. Pre podozrenie z trestného činu krádeže bola 
vec postúpená PZ SR.

Na základe monitorovania kamer. systémom bola 12. 
8. 2009 o 2.15 hod. do terénu vyslaná hliadka MsP, 
nakoľko pred budovou KTK na Levočskej ul. bola spo-
zorovaná osoba, ktorá chôdzou a gestikuláciou javila 
známky požitia návykovej látky. Následne nasadla do 
vozidla zn. BMW a viedla ho cez kruhový objazd na 
Hviezdoslavovu, Školskú ul. a Štefánikovo námestie. 
Tu hliadka MsP v spolupráci s OO-PZ vozidlo zastavili 
a vec na riešenie prevzala hliadka OO-PZ. Vodičom 
bol 25-roč. Milan J. z Gbeľan.

12. 8. 2009 o 15.35 hod. hliadka predviedla na útvar 
MsP za účelom zistenia totožnosti 25-roč. Tutu C. 
z Rumunska, ktorá na pešej zóne na Letnej ul. obťa-
žovala okoloidúcich žobraním. Výzvu verej. činiteľa ne-
uposlúchla, podávala zavádzajúce údaje a odmietala 
preukázať svoju totožnosť. Na útvare MsP bola za uve-
dené priestupky doriešená v blokovom konaní. Preve-
rená bola aj prostredníctvom cudzineckej polície, či sa 
nejedná o hľadanú osobu - s negatívnym výsledkom.
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Y V Madaras parku sa 26. 7. opäť konala tradičná 
Letná slávnosť spoločnosti Embraco Slovakia. 
Otvoril ju generálny riaditeľ spoločnosti Carlos Xa-
vier netypicky po slovensky. Do parku si prišli od-
dýchnuť a zabaviť sa zamestnanci Embraca so svo-
jimi rodinami. Deti šantili na mnohých atrakciách, 
obdivovali zvieracích obyvateľov ZOO či bublinkovú 
show Václava Štrassera. Rodičia sa zabávali so 
skupinou Hudba z Marsu, Divadlom obrov, dvojicou 
zabávačov Robom Kajzerom a Petrom Melušom, 
no a na záver im zaspievala Sisa Sklovská. 

V rámci 5. medzinárodného výtvarného plenéra „In-
sita 2009“, ktorý pripravilo Vihorlatské osvetové 
stredisko v Humennom, sa jeho účastníci zastavili aj 
v našom meste a Galérii umelc ov Spiša. Tu pre nich 
jeden z účastníkov plenéra, spišskonovoveský in-
sitný umelec Tibor Gurín pripravil malé prekvape-
nie v podobe mini výstavy svojich diel, ktoré tvorí 
na základe motívov zo staroslovanskej mytológie.

Od 1. 8. sa novým výkonným sekretárom Kon-
ferencie biskupov Slovenska stal 32-ročný kňaz 
Spišskej diecézy a zároveň rodák zo Spišskej No-
vej Vsi Anton Ziolkovský. Do funkcie ho menoval 
predseda konferencie František Tondra.

Netradične v dobových kostýmoch, špeciálne 
ušitých na mieru podľa módy 16. a 17. storočia, 
si svoje „áno“ povedali 8. 8. v našom farskom 
kostole mladomanželia Katarína a Stanislav 
Ruschovci. Šťastie na spoločnej ceste životom im 
pred kostol prišli popriať aj ich priatelia, tiež odetí 
do dobových kostýmov, zo skupiny historického 
šermu Jago, ktorej je Katarína členkou. Vytvorili im 
slávnostný špalier a na počesť tejto chvíle odpálili 
salvy z historických diel. 

V Domove dôchodcov na Brezovej ulici sa roz-
behla rozsiahla rekonštrukcia zastaranej ku-
chyne. Rekonštrukcia sa týka celého zariadenia, 
vzduchotechniky, rozvodov plynu, vody a elektri-
ny, ale aj výdajne jedál. Po nej už kuchyňa bude 
vyhovovať v súčasnosti platným technickým a hy-
gienickým normám. Vynovenie kuchyne finančne 
podporilo aj Mesto SNV. Seniorom zatiaľ varia v ZŠ 
na Lipovej ulici.

Letný Bažant Kinematograf aj tento rok zavítal do 
nášho mesta. Od 10. do 13. 8. si večer pred Redu-
tou mohli diváci vychutnať v skvelej atmosfére pod 
holým nebom tie najčerstvejšie novinky z českého 
a slovenského filmového plátna. 

V Obradnej sieni našej Radnice sa 15. 8., v tom-
to roku po prvýkrát, konala zlatá svadba. Man-
želia PaedDr. Anna Grecová a PhDr. Juraj Grec 
si pripomenuli nádherné 50. výročie svojho sobáša 

Naša mestská polícia (MsP) sa v rámci svojej činnosti 
venuje i preventívnym aktivitám v radoch mládeže. 
Vlani úspešne zrealizovala so školákmi preventívny 
projekt „Ja som bol jedným z nich“. V tejto činnosti 
MsP pokračuje aj tento rok.
Ako úspešný bol nedávno vyhodnotený ďalší projekt 
z dielne MsP, ktorý podala v rámci výzvy Minister-
stva vnútra SR na predkladanie projektov v oblasti 
prevencie protispoločenskej činnosti na rok 2009. 
Na projekt s názvom „Dajme im šancu alebo se-
bareflexiou k zmene správania“ bola Radou vlády 
SR pre prevenciu kriminality schválená finančná 
čiastka vo výške 4 000 € (120 tis. Sk na bežné 
výdavky). 
Zameranie úspešného projektu priblížil náčelník 
mestskej polície JUDr. Vladislav Chroust: „V rámci 
tohto projektu žiaci vybranej základnej školy od 
septembra do decembra 2009 absolvujú teore-
tickú prípravu zo základov práva a budú zapojení 
do výkonu služby mestských policajtov v rámci 
nášho mesta. Zároveň  sa oboznámia aj s prácou 

príslušníkov Policajného zboru SR s dôrazom na 
poriadkovú políciu a služobnú kynológiu. V spolu-
práci s Okresnou prokuratúrou a Okresným súdom 
v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnia pojednávania na 
súde, kde páchateľom - obžalovaným bude mla-
distvý páchateľ. V spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi tiež 
navštívia Reedukačný ústav v Spišskom Hrhove, 
kde sú umiestnené mladistvé delikventky.“ 
Projekt podľa slov V. Chrousta vyvrcholí v decembri 
tohto roku previerkou získaných vedomostí z preško-
lených tém, ktorá bude spojená so súťažou v streľbe 
zo vzduchových zbraní. MsP v SNV ho vypracovala 
s cieľom prehlbovať právne vedomie spišsko-
novoveskej mládeže na hranici trestnoprávnej 
zodpovednosti, ktorá by následne mala na zá-
klade získaných vedomostí pôsobiť preventívne 
aj na svojich rovesníkov. Projekt tiež sleduje per-
spektívne získavanie mládeže pre ďalšiu spoluprácu 
v bezpečnostných službách.

LucK

Postarali sa oň v sobotu 1. augusta majitelia automo-
bilov značky Volkswagen (VW) so vzduchom chlade-
nými motormi, ktorí sa stretli na parkovisku na Letnej 
ulici. Stretnutie sa konalo v rámci IV. medzinárodného 
zrazu VW Chrobák 2009, ktorý pripravil spišskono-
voveský klub East VW Division - Slovakia, o. z.
Viac ako 70 legendárnych vozidiel VW so vzduchom 
chladeným motorom zo Slovenska, Česka, Maďar-
ska i Rumunska prilákalo na námestie stovky domá-
cich i návštevníkov. Obdivovať mohli zrekonštruované 
historické modely, medzi ktorými dominovalo najmä 
ľudové autíčko VW Chrobák, no nechýbali ani špor-
tiak VW Karmann Ghia, VW Buggy či VW busy.

Pokus o vytvorenie rekordu odštartoval primátor 
mesta Ján Volný, ktorý nezabudol zdôrazniť, že 
vďaka nadšencom, ktorí sa týmto historickým au-
tám venujú, sú dnes mnohé z nich v stave, ako keby 
včera opustili výrobnú linku. Nasledovalo sčítanie vo-
zidiel, ktoré spĺňali stanovené podmienky. Po ňom 
komisár slovenských rekordov Marián Angelovič 
potvrdil vytvorenie nového rekordu: „Na zraz vozidiel 
so vzduchom chladeným motorom výrobnej 
značky VW prišlo presne 60 automobilov, ktoré 
splnili stanovené podmienky. Organizátor Vý-
chodná divízia VW so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
získava certifikát o vytvorení slovenského rekordu 
za najväčšie stretnutie vozidiel jednej značky. Ide 
o ustanovujúci slovenský rekord a bude uznaný 
ako oficiálny slovenský rekord.“
Rekordný počet účastníkov tohtoročného zrazu 
opúšťal metropolu Spiša v dlhej kolóne, ktorá sa 
tiahla takmer pozdĺž celého námestia. Poniektorí sa 
presunuli na agroletisko v Klčove, kde v šprintoch 
poriadne prevetrali kone ukrývajúce sa pod kapotou 
svojich volkswagenov, iní sa vydali za poznávaním 
pamiatok Spiša.

LucK, foto: autorka

ZAŠKOLIA MLÁDEŽ 
V OBLASTI PREVENCIE

VOLKSWAGENY VYTVORILI REKORD

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom úspešného projektu ,,Dajme im šancu alebo 
sebareflexiou k zmene správania“ zaškolí v tomto roku ďalších žiakov v oblasti prevencie protispo-
ločenskej činnosti.

V Spišskej Novej Vsi padol ďalší slovenský rekord.
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Ya pri tejto príležitosti i augustové sedemdesiatiny 
p. Anny. Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., vo 
svojom príhovore vyzdvihol predovšetkým veľký prí-
nos manželov pre naše mesto od r. 1976, kedy sa 
sem prisťahovali. Pani Anna (nar. v Spiš. Štiavniku) 
vyštudovala prírodopis a zemepis, neskôr si urobila 
rigoróznu skúšku z teórie vyučovania biológie. Svoj 
vrelý vzťah k prírode sa ako učiteľka na ZŠ Javoro-
vej a neskôr ZŠ Komenského (kde pôsobila i ako 
zástupkyňa riaditeľa) snažila vštepovať do vedomia 
žiakov v škole i mimo nej. Organizovala rôzne ekolo-
gické aktivity, ktoré propagovala i v tlači. Bola vedú-
cou kabinetu prírodopisu pri okresnom a členkou 
pri krajskom pedagog. stredisku, ale aj predsed-
níčkou prírodopis. komisie a autorského kolektívu 
SIO pri Iuvente v Bratislave. Dlhé roky rozvíja aktivi-
ty Červeného kríža. Pán Juraj (nar. v Ohradzanoch) 
vyštudoval na filologickej fakulte a neskôr si svoje 
vedomosti rozšíril v odbore dejepis. Stredoškolskú 
mládež učil dejepis, literatúru a filozofiu. Popri tom 
sa začal venovať histórii oboch svetových vojen 
a SNP. V SNV pôsobil ako riaditeľ Domova mláde-
že, ale aj ako zástupca riaditeľa SPŠ drevárskej. 
Urobil si rigoróznu skúšku z didaktiky dejepisu, 
československých a svetových dejín, z pedagog. 
psychológie a pedagogiky. Za svoju prácu obdržali 
manželia viacero čestných uznaní a vyznamenaní. 
Spolu vychovali syna Dušana a dcéru Ingrid. Pripá-
jame sa k blahoželaniam a prajeme im ešte mnoho 
krásnych spoločných okamihov!

Svoje jedinečné umenie 17. 8. vo farskom kostole 
predstavil český súbor historických hudobných 
nástrojov Musica da chiesa, v preklade „chrámo-
vá/cirkevná hudba“. Dvojica Tomáš Najbrt a páter 
Jaroslav Konečný spievajú a popri tom hrajú histo-
rickú duchovnú hudbu na neobvyklých dobových 
nástrojoch. A robia to v skutku majstrovsky. Pred 
spišskonovoveským publikom si zahrali na portatí-
ve, regále, ninere, tarabuke, ale aj lutne, háčkovej 
harfe, kladivkovej a guličkovej citare atď. Nič vám 
tie názvy nehovoria? Ak ste na koncerte neboli, mô-
žete si umenie tejto jedinečnej dvojice vypočuť aj 
na www.musica-da-chiesa.cz.

18. 8. naše mesto navštívil p. Ronald A. Garchar, 
člen združenia Youngstown - Spiš. N. Ves Sister 
Cities Program, Inc., ktoré vzniklo v r. 1991 a je 
partnerským združením nášho mesta v americkom 
Youngstowne v Ohiu. V Youngstowne dodnes žije 
silná komunita Američanov - Slovákov, ktorí majú 
korene na Spiši. Patrí medzi nich i p. Garchar. V au-
guste strávil 20 dní na Spiši, kde má mnoho blízkych 
príbuzných, a neobišiel ani jeho metropolu. Na rad-
nici sa stretol s naším primátorom, aby mu odovzdal 
srdečné pozdravy a dary od členov partnerskej or-
ganizácie. Ako pri rozhovore podotkol, mesto sa od 
jeho poslednej návštevy poriadne zmenilo. Pozrieť 
si ho šiel po prvýkrát aj z vtáčej perspektívy z na-
šej kostolnej veže. Do USA si odniesol najnovšiu 
obrazovú publikáciu o Spiši, ale aj propagačné ma-
teriály o meste v anglickom jazyku. V meste a okolí 
nasnímal stovky fotografií, ktoré po príchode do Yo-
ungstownu odprezentuje našim priateľom. 

V rámci letných promenádnych koncertov sa náš-
mu mestu predstavili aj hostia z Belgicka. V stredu 
19. 8. pred Redutou vystúpil mládežnícky spevácky 
zbor Jeugdkoor Carmina.

Populárny Desmod úspešne odštartoval svojím 
koncertom večer 20. 8. pri Redute 2. ročník DNÍ 
MESTA, ktorý pokračoval pestrým a žánrovo boha-
tým programom nasledujúce 2 dni. Na súčasne pre-
biehajúcom 14. ročníku TRHU ĽUDOVÝCH RE-
MESIEL sa predstavilo, aj v 18 nových drevených 
stánkoch, viac ako 50  remeselníkov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska. Sobotňajší festival improvizačného 
divadla Improfest sa i napriek presunu do divadla 
z dôvodu daždivého počasia tešil hojnej účasti. Vy-
darené Dni mesta, konané pod záštitou predsedu 

SPRAVODAJSTVO

Okrem projektu „Dajme im šancu“ realizovaného v spo-
lupráci s Mestskou políciou v SNV (bližšie o ňom sa dočí-
tate na str. 6) uspelo Mesto Spišská Nová Ves i vo výzve 
Úradu vlády SR zameranej na podporu programov, ini-
ciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti dro-
gám a drogovým závislostiam. V máji 2009 požiadalo 
o podporu projektu „Stop drogám v našom meste“. 
V júli 2009 bol projekt schválený a na realizáciu jeho ak-
tivít bola odsúhlasená dotácia vo výške 12 721,90 € 
(383 259,96 Sk).
Zámerom projektu je riešenie problému narastania 
sociálno-patologických javov, užívania legálnych 
a nelegálnych drog, a to už v skupine žiakov základ-
ných škôl nášho mesta. Jednou z hlavných príčin tohto 
nežiaduceho stavu je hlavne nedostatočná protidrogová 
prevencia na základných školách. Cieľovou skupinou pro-
jektu sú pedagógovia a žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie dynamickej siete 

koordinátorov protidrogovej prevencie, pedagógov 
1. a 2. stupňa ZŠ a rovesníkov - peer aktivistov, ako 
efektívneho nástroja uplatňovania účinnej prevencie so-
ciálno-patologických javov vo všetkých ZŠ mesta. Čiast-
kovými cieľmi projektu sú: spolupráca s odborníkmi 
v oblasti drogovej prevencie, v rámci ktorej by boli vyško-
lení koordinátori protidrogovej prevencie a peer aktivisti, 
ako aj zlepšenie koordinácie a zintenzívnenie spolu-
práce zainteresovaných organizácií a partnerov na 
lokálnej i regionálnej úrovni. Ciele projektu majú priamu 
väzbu na ciele aktuálnej Koncepcie rozvoja škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spiš-
ská Nová Ves na obdobie r. 2008 - 2015. 
Projekt sa začne realizovať v septembri 2009 a bude 
trvať 3 mesiace. Je krátky, no intenzívny. Veríme, že rea-
lizáciou jeho aktivít sa výrazne prispeje k zvýšeniu kvality 
protidrogovej prevencie v meste a k zníženiu nežiaduceho 
fenoménu narastania užívania drog u mladistvých v meste.
 Ing. Mária Klimová, Útvar rozvoja mesta, MsÚ

STOP DROGÁM V NAŠOM MESTE
Mesto Spišská Nová Ves sa i tento rok úspešne zapojilo do niekoľkých výziev zameraných na so-
ciálnu prevenciu, vzdelávanie a rozširovanie osvety medzi obyvateľmi mesta.

Šesť študentov 3 týždne strávilo usilovnou prácou na 
výrobe drevených bábok - marionet pod vedením skú-
sených učiteľov v školských dielňach. Mládež sa nau-
čila používať rezbárske dláta, spoznala techniku výroby 
tradičných českých marionet. Pre spestrenie pracovnej 
náplne stáže študenti absolvovali kurz zlatenia, odborné 
exkurzie do závodu na výrobu ohýbaných stoličiek TON 
a exkurziu do závodu HANÁK u Kroměříže, kde si pozreli 
špičkovú technológiu výroby nábytku. 
Aj sprievodný program bol veľmi pestrý - spoznali sku-

točne krásne mestá regiónu Valašska, zámky, záhrady, 
skanzeny aj ZOO. 
Stáž bola skvelá, študenti neľutovali, že obetovali časť 
zaslúžených prázdnin. Všetci účastníci sa vrátili do školy 
s inšpiráciou a chuťou do ďalšieho školského roku. Stáž 
bola finančne podporená z grantu projektu Leonardo da 
Vinci - Mobility. 
 Ing. Hana Čekovská

 koordinátor projektov 

Leonardo da Vinci

STÁŽ ŠTUDENTOV SOŠ DREVÁRSKEJ

Niet pre hasičov väčšej výzvy ako účasť na Olympiáde 
CTIF. Tento rok sa táto najkvalitnejšia súťaž s ná-
zvom Svetové hry hasičov uskutočnila v Ostrave 
19. - 26. 7. 2009. Ako víťazi Celoslovenského kola 
hry „Plameň“ v roku 2008 našu krajinu reprezentovali 
mladí hasiči zo ZK IMA - požiarnický krúžok pri ZŠ 
Hutnícka Spišská Nová Ves. Za zmienku stojí, že deti 
tejto školy reprezentovali Slovenskú republiku na Medzi-
národnej olympiáde mladých hasičov CTIF v roku 1997 
v Dánsku, v roku 1999 vo Francúzku a v roku 2007 vo 
Švédsku.
Keďže dobrovoľná práca detí a vedúcich je v našej kra-
jine nedocenená, o to väčší obdiv patrí deťom, ktoré sa 
dlhodobo pripravovali na túto súťaž. V tvrdej konkurencii 
49 družstiev z 25 štátov obsadili konečné 10. miesto. 
Keďže pred dvoma rokmi sa už časť detí takejto veľkej 
súťaže zúčastnila, mali sme viac skúseností a aj vyššie 
ciele. Avšak chyba v štafete nás stála lepšie umiestne-
nie, dokonca medailu. Bohužiaľ, aj to sa v športe stáva. 
Dva roky prípravy ale stáli za to. Deti zo ZŠ Hutnícka 
a blízkeho okolia pod vedením trénera Jozefa Strelu 
mali možnosť osobne spoznať kvalitu družstiev Európy 
a Japonska a nadviazať množstvo nových priateľstiev. 
Slovenskú republiku a mesto Spišská Nová Ves repre-
zentovali na fotografii dolný rad zľava: Lívia Uhrínová, 
Štefánia Olejárová, Katarína Fabínyová, Dominik 
Mederi, stredný rad zľava: Ján Baják, Matej Špalda, 
Marek Tarbaj, horný rad zľava: Georgios Tsilimigkas, 
Boris Strela, Róbert Hradiský, Tomáš Dominik.
Tento úspech by sa nedal dosiahnuť bez širšej základne 
detí. Tento rok sa tréningov zúčastnilo viac ako 25 detí. 

Počas celého roka sme sa stretávali trikrát týždenne v te-
locvični a v areáli ihriska školy. Veľká vďaka patrí ZŠ Hut-
níckej za poskytnuté priestory a mládežníckej organizácii 
Ideálna mládežnícka aktivita, cez ktorú sme financovali 
všetky nákupy materiálu, cestovné na súťaže a sústrede-
nia, taktiež Mestu Spišská Nová Ves a ostatným darcom, 
bez pomoci ktorých by to nešlo. 
Všetci tí, ktorým sa páči poslanie hasičov a chceli by 
sa zúčastňovať našich tréningov, sa môžu prihlásiť od 
septembra na ihrisku ZŠ Hutnícka. Tréning je pravi-
delne v pondelok, stredu a piatok o 16.30 hod.
Prajeme deťom veľa trpezlivosti do ďalšej práce. Už teraz 
sa tešíme na ďalšiu olympiádu, ktorá sa uskutoční v roku 
2011 v Slovinsku.

Jozef Strela

vedúci ZK IMA požiarnický 

krúžok pri ZŠ Hutnícka SNV, foto: autor

HASIČSKÝ SVIATOK

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi sa v auguste 2009 cez letné 
prázdniny zúčastnili odbornej stáže v Strednej škole nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod 
Hostýnem (Zlínsky kraj). 
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Y KSK, navštívili tisíce ľudí. Ich záver patril vynikajúcej 

speváčke Jane Kirschner. Výhercov súťaže „Pomôž 
a vyhraj“ nájdete na web stránke mesta.

Na základe výberového konania, ktoré vypísal 
a uskutočnil Košický samosprávny kraj ako zria-
ďovateľ, by sa od 1. 9. 2009 novou riaditeľ-
kou Múzea Spiša v SNV mala stať Ing. Zuzana 
Krempaská. Nahradí RNDr. Ladislava Spaleka, 
CSc., ktorý bol riaditeľom múzea od r. 1990 až do 
1. 7. 2009, kedy požiadal o uvoľnenie z funkcie. 
Víťazom ďalšieho výberového konania, ktoré tiež 
vypísal a uskutočnil KSK ako zriaďovateľ na funk-
ciu riaditeľa Spišského osvetového strediska 
sa stal Ing. Miloslav Polomský. Od 1. 10. 2009 
by mal obsadiť voľné miesto po predchádzajúcom 
riaditeľovi PhDr. Jozefovi Lapšanskom, PhD., ktorý 
sa tejto funkcie vzdal k 30. 6. 2009. Menovanie 
do spomínaných funkcií je na rokovacom progra-
me Zastupiteľstva KSK v rámci zasadnutia dňa 
24. 8. 2009 (po uzávierke Ička).

OPRAVA: V Ičku 8/09 na str. 6 a 7 v rubrike Bles-
kovky bola uverejnená informácia o speváckej 
skupine LIPA. V texte bolo omylom uvedené, že 
spevácka súťaž „Slovanská pieseň 2009“ v Pra-
kovciach prebiehala pod záštitou MO Matice slo-
venskej v Spiš. N. Vsi. Správne má byť MO Matice 
slovenskej v Prakovciach, ktorá je organizátorom 
tohto podujatia už 10 rokov. Za nesprávne údaje sa 
ospravedlňujeme. Skupina LIPA

VYBERÁME Z OTÁZOK PRE PRIMÁTORA
 „V niektorých číslach „Ička“ sa obja-
vili aj cirkevné články. Ako daňový poplatník mám 
k tomu výhradu. Cirkev má predsa veľký priestor 
na svoje informácie v kostole, v Katolíckych novi-
nách, v Pastierskych listoch.“ Občan z Tarče

Bolo by dosť nečestné tváriť sa, že historický vývoj 
Spiša nekorení, okrem svetských procesov a vply-
vov, práve v silnom podloží kresťanskej dejinnej tra-
dície, filozofie, etiky a kultúry. Informátor nerobí nič 
viac a nič menej, len demokraticky, v súlade s vždy 
platnou filozofiou ekumenizmu poskytuje pri príleži-
tosti výročitých sviatkov (Vianoce, Veľká noc) publi-
kačný priestor v celomestskom periodiku. Podobne 
TV Reduta zaznamenáva diakonské a kňazské 
vysviacky práve preto, lebo novokňazi budú, ak po-
chádzajú priamo zo Spišskej Novej Vsi, prípadne 
z okolitých obcí, reprezentovať naše mesto v kto-
rejkoľvek farnosti, do ktorej nastúpia po svojich 
vysväteniach za dušpastierov. Veľká väčšina našich 
občanov je veriacich. Dúfam, že aj tí ostatní sú tole-
rantní a prijímajú pozitívne tieto príspevky.

„Podarí sa Vám zrealizovať všetky plánované pro-
jekty? To sa kríza Spišskej Novej Vsi naozaj ne-
dotkne?“ Občan, SNV

Súčasná situácia aj nás prinútila k úsporným opat-
reniam, ktoré pocítia všetky naše organizácie a za-
mestnanci mesta. Veľmi sa preto snažíme hľadať 
mimorozpočtové zdroje financovania našich projek-
tov, ktoré sú potrebné, aj vzhľadom na donedávnu 
stagnáciu mesta. Žiaľ, kríza prišla práve v období, 
keď sme naštartovali komplex rozvojových aktivít 
v našom meste. Chceme, aby sa všetky - aj keď 
v niektorých prípadoch s časovým posunom - stali 
skutočnosťou. Napriek značnému výpadku príj-
mov však určite nechystáme zvyšovanie poplatkov 
a mestských daní.

„Prekvapuje ma Vaše prijatie jogína, vraj „svätého 
muža“. To už z nás budú budhisti?“

Valéria, Rázusova ul.

Veľmi si vážim korektné vzťahy so všetkými kres-
ťanskými duchovnými v meste. Naše prababky po-
čas štedrej večere nechávali jeden prázdny tanier 
na slávnostnej tabuli, ak by nadišiel dáky pocestný. 
Židovský obrad Veľkej noci - Seder - pamätal na 
náhodných príchodzích pohárom vína. Primátor 

Spišskej Novej Vsi tiež prijíma pocestných, nech pri-
chádzajú z bársktorých končín Slovenska aj sveta. 
Takto som pozval na kávu skrehnutých predstavi-
teľov politických strán počas prezidentskej predvo-
lebnej kampane. A boli z protipólových subjektov 
slovenskej politickej scény. Rovnako som prijal na 
zdvorilostnú audienciu jogína, vierovyznaním hin-
duistu. Išlo naozaj o rýdzo protokolárnu udalosť. 
Nevzišlo z nej nič zaväzujúce, žiadne prísľuby, tobôž 
nie písomné dohody. Proti výslednému efektu: ne-
konečnému obdivu, aký prejavoval hosť nad krásou 
nášho mesta, a zasadeniu Stromu mieru, sotvakto 
môže protestovať.

„Zdá sa, že Vaši kritici ožili po rozhodnutí, že pod-
vod s ubytovňou na Sadovej ulici je premlčaný. 
Majú toho však na svedomí viac, napríklad aj pre-
daj mestských domov „sami sebe“ za smiešne 
ceny. Dnes prinášajú miliónové príjmy, nie však 
mestu, ale samotným pánom poslancom. Tí už 
dnes zabudli na svoju minulosť a niektoré média 
im dávajú obrovský priestor.“
 Peter, e-mail

Každým kritickým názorom sa snažím zaoberať bez 
ohľadu na to, akú minulosť má jeho autor. Ale ak 
niekto zahlasuje za návrh, potom ho však „schizo-
frenicky“ kritizuje, alebo ak má niekto výhrady (bez 
overenia si faktov) k investovaniu do školstva, ak kri-
tizuje riešenie bytovej otázky, atď., ak niekto kritizuje 
principiálne všetko, čo robíme, len preto, že takto sa 
určite dostane do médií, to už mi pripadá zvláštne. 
Skúsme sa na to pozrieť inak: my sme kritizovali, že 
sa v meste takmer nič nerobí, teraz kritizujú nás za 
všetko, čo robíme...

„Nový chodník ku Ferčekovciam sme všetci pri-
vítali, no pokazilo to nezmyselné dopravné zna-
čenie. Akoby vyšlo z dielne tých istých hláv, ako 
nezmyselné riešenie križovatky pri Geologickom 
prieskume. To sa po hádam 15-tich rokoch ne-
dávno dalo do poriadku, dúfam, že pri cyklochod-
níku to nebude trvať tak dlho.“

Marián, Ferčekovce

Všetkým sa za komplikácie ospravedlňujem, posta-
ráme sa o to, aby náprava bola okamžitá.

Na Vaše otázky odpovedal 
Ján Volný, primátor mesta.

„7DEM s, r, o. - 7 základných škôl Mesta Spiš-
ská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne 
v reforme školstva“ je názov vzdelávacieho pro-
jektu, ktorým mesto reaguje na reformu školstva 
v zmysle platnej legislatívy a Koncepcie rozvoja 
školstva mesta. 

Projekt vznikol v spolupráci so Školským úradom a od-
delením školstva, mládeže a športu, ako aj Útvarom 
rozvoja mesta pri MsÚ v SNV a siedmimi základnými 
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta SNV. Bol 
úspešne podaný v rámci operačného programu „Vzde-
lávanie“ na začiatku roka 2009. V auguste Ministerstvo 
školstva SR rozhodlo o pridelení nenávratného fi-
nančného prostriedku na jeho realizáciu, a to vo 
výške 165 392,95 € (4,982 mil. Sk). Projekt bude trvať 
24 mesiacov a samotná realizácia jeho aktivít začne 
v októbri 2009. 
Mesto sa týmto projektom snaží riešiť problém súčas-
nej nízkej atraktivity vzdelávania a znižovania konku-
rencieschopnosti našich škôl. Cieľom je skvalitniť 
výchovu a vzdelávanie na všetkých základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to 
prostredníctvom novovytvorených inovatívnych 
školských vzdelávacích programov (ŠkVP). Tie by 
mali byť dostupné a atraktívne pre žiakov a učiteľov, 
bohaté na nové zážitkové formy a metódy výchovno
-vzdelávacieho procesu, zároveň však i flexibilné 
a reagujúce na vonkajšie zmeny. 
Projekt ráta pri vypracovaní a aktualizácii ŠkVP s vyu-
žitím informačno-komunikačných technológií. Pri sa-
motnej realizácii ŠkVP sa prihliadne na predmetovú 
špecifikáciu tej ktorej školy.  
Očakávaným výsledkom projektu je vypracovanie 
a schválenie inovatívnych ŠkVP pre každý ročník 
a každý predmet na úrovni škôl s využitím nových ve-
domostí, zručností a zapracovania spätnej väzby zo 
stretnutí pedagógov, žiakov, rodičov a odporúčaní 
z odborných seminárov.
O realizácii jednotlivých aktivít projektu 7DEM s, r, o. 
vás budeme priebežne informovať.

Ing. Mária Klimová, Útvar rozvoja mesta, MsÚ

7DEM S, R, O.

V dňoch 11. - 16. 7. 2009 som sa zúčastnil Medzi-
národnej geografickej olympiády pre študentov do 
16 rokov v Mexico City. No a ako to celé prebehlo?
Boli sme privítaní teplým a dusným počasím. Organizá-
tori nám zaplatili skutočne úžasný hotel, aký býva len 
vo filmoch.
Súťaž prebiehala 2 dni. V prvej časti sme súťažili ako 
tím. Odpovedali sme na otázky, boli náročné a zame-
rané skôr na štatistiku (tento štýl učenia sa praktizuje 
na amerických školách). Tretí deň bolo finále, v ktorom 
boli tri najlepšie tímy, a to Poľsko, USA a Kanada.
V Mexico City sme videli hlavné námestie Zócalo, Bellas 
Artes, najstarší mexický mrakodrap Seguros Latino Ame-
ricana, vykopávky Tenochtitlánu a Tlatelolca, svetoznáme 
Antropologické múzeum. Videli sme aj skutočnú chu-
dobu. V okolí nás zobrali na svetoznáme pyramídy Te-
otihuacán (najväčšie archeologické nálezisko Mexika), 
zažili sme plavbu po kanáloch Xochimilca.
Bol to určite nezabudnuteľný zážitok na celý život vidieť 
ľudí z iných krajín a pevne verím, že aj ďalší ročník sa 
Slovensko zúčastní tejto úžasnej ceremónie. No a za 
týmto obrovským úspechom stojí predovšetkým moja 
učiteľka zemepisu PaedDr. Anna Macková, ktorá vo 

mne vzbudila veľký záujem o geografiu. A tak cez rôzne 
kolá a výberové sústredenia som sa mohol zúčastniť aj 
medzinárodnej úrovne. Ďalšie poďakovania patria mojej 
triednej učiteľke Mgr. Zuzane Hricovej, ktorá ma stále 
celých 8 mesiacov tejto driny psychicky podporovala, 
a mojej mamke a dedkovi, ktorí mi vždy pomáhali skĺbiť 
geografickú olympiádu so školou a povinnosťami kaž-
dodenného života.
Podrobnejšie o súťaži na www.spisskanovaves.eu 
v červenej sekcii Občan - Školstvo - Z činnosti škôl 
- ZŠ.  Ľubomír Tekeli,  ZŠ Levočská ulica

CELOSVETOVÉ KOLO GEOGRAFICKEJ 
OLYMPIÁDY V MEXICO CITY

Tlatelolco
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SPRAVODAJSTVO

Je možné, že čas plynie pomalšie? Že nemusíme každý 
deň navštevovať supermarkety a nakupovať potraviny, ale 
bylinky na čaj, jahody, čerstvé maliny, huby do polievky 
si nájdeme na lúke pri dome? Že vegetariánska strava je 
naozaj chutná a výdatná? Že naše srdcia pocítia radosť 
z toho, že stretli ľudí „zeleno“ zmýšľajúcich?
Áno, je to možné. A my sme to zažili.
Žiakov a koordinátorku Zelenej školy na Ul. Ing. Kožu-

cha v Spišskej Novej Vsi vybrali medzi 10 najlepších 
Zelených škôl Slovenska a v dňoch 11. - 16. 7. 2009 
navštívili čisté a krásne prostredie Vzdelávacieho 
centra Zaježová na laze Polomy v blízkosti Zvolena. 
Absolvovali sme množstvo rôznych zážitkových aktivít, 
viedli nás skúsení lektori, získali sme nových priateľov 
a spoznali krásu tamojšieho prostredia. Najväčším zážit-
kom bola pre nás návšteva Ekokomunity Sekier, kde 

sme si chutný obed museli najprv odpracovať jednodu-
chými prácami v záhrade, v lese, na gazdovstve.
Samozrejme, nezabudli sme ani na nové pravidlá Zele-
nej školy a každodennými aktivitami sme si ich pripomínali 
a precvičovali.
Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie, ale naj-
väčšia vďaka patrí organizátorom z OZ Živica. 

p. uč. Daniela, žiaci Lukrécia, Lucia, Ivko

SRDCIA OTVORENÉ PRE EKOLÓGIU

Služby Slovenskej pošty v tesnej blízkosti svojich domovov 
môžu využívať už aj obyvatelia sídliska Západ I. Novú poš-
tovú pobočku tu slávnostne otvorili 3. augusta za prítomnosti 
zástupcov mestského úradu, mestského výboru a Sloven-
skej pošty, a. s. Symbolickú pásku prestrihla p. Agnesa 
Jánošíková (na snímke), ktorá od r. 1983 býva na tomto 
sídlisku v prvej skolaudovanej bytovke na Kováčskej ulici. 
Asistovali jej pri tom primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 
a Ing. Milan Šmehýl, riaditeľ Regionálneho poštového cen-
tra Poprad. Novotou dýchajúce priestory pošty na Hutníc-
kej ulici následne privítali prvých zákazníkov. Tí si pri tejto 
príležitosti domov odniesli i odtlačok príležitostnej poštovej 
pečiatky, ktorú pre tento účel zabezpečilo Mesto Spišská 
Nová Ves.
Zriaďovanie novej pobočky nám priblížila vedúca organizač-
ného oddelenia RNDr. Lívia Brovková, ktorá za Mestský 

úrad v SNV koordinovala celý tento proces: „Mesto začalo 
riešiť problematiku zriadenia poštovej prevádzky na síd-
lisku Západ v apríli 2008. Slovenská pošta, a. s., v au-
guste 2008 zaslala súhlasné stanovisko so zriadením 
Pošty 7 s predpokladom otvorenia v r. 2009. Nasledo-
vali rokovania ohľadom výberu priestorov pre prevádzku 
pošty a podmienok nájomnej zmluvy. Pre potreby pošty 
boli vyčlenené nevyužívané priestory v objekte na Hut-
níckej ulici č. 18, ktorý je vo vlastníctve mesta a správe 
Základnej školy Hutnícka ul. Začiatkom r. 2009 bola 
spracovaná projektová dokumentácia na úpravu týchto 
priestorov, čo zabezpečila Slovenská pošta, a. s. Mesto 
potom realizovalo na vlastné náklady stavebné práce, 
a to v objeme 67 tis. € (2,012 mil. Sk). Práce boli ukon-
čené k 30. 6. 2009. Ich dodávateľom bola tunajšia firma 
Milanko, s. r. o. Upravené priestory Slovenská pošta, a. s., 

následne vybavila zariadením pre potreby samotnej pre-
vádzky.“
V súvislosti so spomínaným rozšírením poštových služieb 
v našom meste dodávame, že okrem Pošty 7 na sídlisku 
Západ I pribudla v našom meste v polovici augusta aj ďalšia 
pobočka, a to Pošta 6 v OC Madaras.

LucK, foto: autorka

Aj v našom meste až do r. 2004 pôsobil vojenský 
útvar zaradený do systému Železničného vojska 
(ŽV) pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
ktorý bol zameraný na výstavbu a obnovu mostných 
objektov. Okrem neho boli do tohto systému v rámci SR 
a ČR zaradené stavebné, mostné a zdeľovacie útvary ŽV 
v Olomouci, Pohořeliciach, Zábřehu na Moravě, Lipt. Mi-
kuláši a Dolnom Kubíne. Tiež i Vojenské železničné uči-
lište Valašské Meziříčí a Vojenská fakulta VŠDS Žilina. Zo 
spomínaných škôl vychádzali mladí práporčíci, dôstojníci, 
stredné odborné kádre, vysokoškolskí vojenskí inžinieri, 
ktorí sa ďalej podieľali na práci a výchove v jednotlivých 
útvaroch ŽV. Títo „mladí“ sú dnes už dôchodcovia.
Spišskonovoveský útvar sa podieľal na stavbách veľ-
kého významu pre celé národné hospodárstvo. Usku-
točnil viac ako 320 stavieb od Karlových Varov až po 
Čiernu nad Tisou. Napr. železobetónový Herzánov most 
v Českej Třebovej znášal za plnej prevádzky a bez jedinej 
minúty výluky na hlavnom ťahu Praha - Košice. V Prahe 

sa podieľal na výstavbe metra, Nuselského premostenia, 
Mostu barikádnikov, ale aj na výstavbe Paláca republiky 
či budovy Federálneho zhromaždenia. Zaisťoval 34 most-
ných objektov medzi Ostravou a Bratislavou. Pracoval 
na diaľnično-železničnom moste v Bratislave, vodnom 
diele Gabčíkovo, ale aj na menších akciách v podstate 
po celom Slovensku. V našom okrese bol pri stavbách 
v Novoves. Hute, Smižanoch, Rudňanoch, Slovinkách, 
Betlanovciach, Spiš. Vlachoch, Štefanskej Hute. V SNV 
montoval a zdvíhal strešnú konštrukciu zimného štadióna, 
staval lávku pre peších pri ZŠ Ing. Kožucha. Napomáhal pri 
riešení vykoľajenia rýchlikov či snehových kalamít. Všetky 
tieto práce si vyžadovali vysokokvalifikovaných odborní-
kov s precíznou presnosťou a zodpovednosťou. Boli nimi 
dôstojníci a práporčíci - profesionálni vojaci, ale aj vojaci 
základnej služby. Drvivú časť svojho času strávili na stav-
bách bez osobného voľna, odlúčení od rodín. V civilnom 
sektore však potom vojaci základnej služby nemali núdzu 
sa zamestnať, lebo železničné vojsko z nich vycvičilo a vy-

chovalo kvalifikovaných rušňovodičov, strojvedúcich, 
výpravcov, signalistov, výhybkárov, posunovačov a pra-
covníkov čierneho remesla. To všetko boli výsledky práce 
profesionálnych vojakov ŽV a útvaru v SNV. Keby nebolo 
Železničné vojsko SR v r. 2004 výnosom ministra dopravy 
zrušené, 1. októbra 2009 by Železničný útvar v SNV slávil 
50 rokov od svojho založenia.
Jubilejné 25. stretnutie pripadlo slovenskej strane. 
Vojenskí dôchodcovia, zamestnanci a sympatizanti, bý-
valí príslušníci železničných vojsk SR a ČR sa stretnú 29. 
septembra 2009 v Hoteli Preveza, aby si opäť zaspo-
mínali na staré dobré časy. Záštitu nad stretnutím prevzal 
primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý účastníkov 
príjme aj v obradnej sieni Radnice. Medzi účastníkmi ne-
budú chýbať ani členovia Klubu vojenských dôchodcov 
v SNV, ktorí sa pravidelne zúčastňujú osláv oslobodenia 
mesta, oslobodenia republiky a osláv SNP.
 Ján Dulaj, predseda Rady klubov 

vojen. dôchodcov, býv. príslušníkov ŽV SR

Pri tejto slávnostnej príležitosti ho začiatkom augusta prijal 
primátor mesta v obradnej sieni Radnice spolu s jeho man-
želkou, priateľmi a kolegami. V príhovore vyzdvihol najmä 
dlhých 36 rokov pôsobenia jubilanta pri Policajnom zbore 

SR (PZ SR), počas ktorých spoznal úskalia práce, ktorú 
prísne sleduje verejnosť. Svojou svedomitosťou a dôsled-
nosťou sa významne pričinil o vysoké percento v odhaľo-
vaní trestných činov v našom okrese. Osobným príkladom 
sa vždy snažil šíriť dobré meno polície, ako aj zabezpečiť, 
aby mali policajti u širokej verejnosti patričnú vážnosť, aby 
im občania verili a obracali sa na nich s dôverou v prípade 
núdze. Primátor mu za jeho doterajšiu zaslúžilú činnosť 
v mene všetkých obyvateľov mesta poďakoval.
JUDr. Vladislav Chroust sa narodil 16. 7. 1949 v Niže-
bohách, okr. Litoměřice (ČR). Absolvoval vysokoškolské 
právnické vzdelanie v Prahe. Od r. 1971 pôsobil pri PZ SR. 
Začínal ako inšpektor dopravnej polície a vyhľadávacieho 
orgánu Obvodného policaj. zboru v Markušovciach. Od 
r. 1980 bol v riadiacich funkciách. Najprv na úseku krimi-
nálnej polície, neskôr pôsobil 8 rokov ako riaditeľ odboru 

poriadkovej polície v základ. útvaroch PZ SR pre SNV, 
Levoču a Gelnicu. V r. 1998 bol menovaný do funkcie 
zástupcu riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ SR v SNV, 
v r. 2002 - 2007 bol jeho riaditeľom. Od r. 2007 je náčelní-
kom Mestskej polície v SNV. Je tiež členom prezídia Zdru-
ženia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 
(ZNOMPS) za Košický kraj. Počas svojho pôsobenia pri 
polícii prešiel hodnosťami od rotného až po menovanie 
za plukovníka v r. 2000. Za svoju prácu bol viackrát oce-
nený rôznymi rezortnými a štátnymi vyznamenaniami, napr. 
„Vzorný pracovník PZ SR“, ale aj tými najcennejšími, ktoré 
udeľuje prezident republiky, a to „Za službu vlasti“ a „Za ob-
ranu vlasti“. I napriek mnohým ponukám ostal verný nášmu 
mestu. S manželkou Evou sú spolu 39 rokov, bývajú v Rud-
ňanoch. Majú syna Ľubomíra a dcéru Klaudiu.

LucK / M. Findurová, foto: LucK

NOVÁ POŠTA UŽ V PREVÁDZKE

STRETNUTIE VOJENSKÝCH DÔCHODCOV ŽELEZNIČIAROV

OSLÁVIL ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Začiatkom augusta v našom meste pribudla dlhoočakávaná poštová pobočka.

Spravidla v septembri sa každoročne konajú stretnutia vojenských dôchodcov, zamestnancov a sympatizantov, bývalých príslušníkov Železničných 
vojsk SR a ČR. Modrá armáda si v tomto mesiaci pripomína svoj deň - Deň železničiarov. 

Okrúhle životné jubileum 60 rokov v júli oslávil JUDr. Vladislav Chroust, náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

Najstaršia obyvateľka sídliska popriala novej pošte, 
aby bola prospešná pre všetkých obyvateľov 
sídliska, ktorí na ňu čakali vyše štvrť storočia.
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KALENDÁRIUM MESTA
DRUHÁ NAJSTARŠIA CHLAPČENSKÁ MEŠTIANSKA ŠKOLA NA SPIŠI

115. VÝROČIE VZNIKU
Začiatkom septembra 1894 bola v našom meste slávnostne otvorená prvá trieda novej školy s 15 žiakmi. V nevy-
hovujúcej budove z 18. storočia, bývalých honvédskych kasárňach, na Levočskej ulici začalo vyučovanie v meštian-
skej chlapčenskej škole, tzv. polgárke, ktorá bola v minulosti považovaná za nepovinný nižší stupeň strednej školy. 
Po kežmarskej škole (vznikla v r. 1843, trvala 11 rokov a obnovená bola v r. 1887) sa stala spišskonovoveská chlap-
čenská polgárka druhou najstaršou svojho typu na území Spiša. Umiestnenie v meste ležiacom na hlavnej trati 
Košicko-bohumínskej železnice predurčilo jej budúcnosť. Škola získala vážnosť v celej Hornádskej kotline, zvlášť 
po vybudovaní a otvorení železničiarskeho internátu v r. 1899 (dnešná budova ZUŠ na Ul. J. Fabiniho).
O vznik školy sa zaslúžil uhorský minister výučby a kultu spišský gróf Albín Čáki, mešťanosta Dr. Július Nosz 
a kráľovský župný inšpektor Dr. Jozef R. Hajnóci. Spočiatku spravovalo školu mesto. V r. 1898 bola poštátnená. 
Predsedom prvého kuratória školy (školskej rady) bol Ing. Koloman Münnich, predseda Iglovskej elektrárne, účas-
tinnej spoločnosti. V čase 15. výročia v r. 1909 školu navštevovalo 180 žiakov - priamo z mesta ich bolo 76, zo Spiša 
60 a z ostatných častí Uhorska 34. Je potrebné poznamenať, že meštianske školy neboli v tom čase koedukačné, t. j. 
neučili sa v nich chlapci i dievčatá spolu. Dievčatá sa mohli vzdelávať v dievčenskej meštianke. Takéto boli v Spišskej 
Novej Vsi pred 1. sv. vojnou dve: evanjelická a rímskokatolícka. Koedukácia bola zavedená až po vzniku ČSR. 
O tom, že chlapčenská meštianka a jej učitelia zohrali dôležitú úlohu v histórii nášho mesta, svedčia viaceré fakty. 
Prvým riaditeľom školy bol Jozef Bačáni, ktorý bol zároveň starostom mesta (1926 - 1930). Pri počiatkoch 
školy stál aj profesor Vojtech (Béla) Hajts (1895 - 1919) - aktívny člen Spišského učiteľského spolku, oživil činnosť 
spišskonovoveského speváckeho spolku, spolu s bratom Ľudovítom v r. 1904 si postavili na svojom dome astro-
nomickú pozorovateľňu s kupolou, jedinú vo svojom období na východnom Slovensku. Profesor Hajts spolu s pro-
fesorom Ľudovítom Procháskom a Michalom Karolínym (vypomáhal na chlapčenskej meštianke) sa venovali 
prírodovedným výskumom v okolí Spišskej Novej Vsi, hlavne v Slovenskom raji.
Po vzniku ČSR sa stala škola miestom slovakizácie pomaďarčeného obyvateľstva a organizovania vzdeláva-
cích kurzov. K významným osobnostiam školy môžeme zaradiť známeho akademického maliara Jozefa Hanulu 
(1919 - 1932), ktorý v r. 1919 spolu so starostom mesta Elemírom Vollayom založil týždenník Tatry, prvé slovenské 
noviny na Spiši, či profesora Adolfa Krcha (1920 - 1937), prvého známeho učiteľa, ktorý si urobil šoférsku skúšku 
v Spišskej Novej Vsi, účastníka kurzu výchovy rozhlasom a medzinárodného kongresu pre hudobnú výchovu v Prahe, 
precestoval Rumunsko, pobudol v Linzi, Salzburgu, Benátkach, Terste, Viedni, Paríži za účelom vzdelávania, neskôr 
riaditeľa Štátnej meštianskej školy v Spišských Vlachoch. František Káčer počas pôsobenia na škole (1920 - 1927) 
písal učebnice slovenského jazyka a metodických sprievodcov, organizoval prednášky o vyučovaní slovenského pra-
vopisu po celom Slovensku. Výpomocný učiteľ na meštianke a riaditeľ župného sirotinca Juraj Kapralčík (známy pod 
pseud. Ďuro Pokuta) písal veršovanky s ľudovou tematikou, známe Spišské klapancie. Riaditeľ František Kapinaj 
(1930 - 1938) bol zároveň predsedom Zväzu slov. učiteľstva, členom komisie expertov pre reformu národných škôl 
pri Ministerstve školstva a národnej osvety. Dlhoročný učiteľ a riaditeľ školy (od r. 1945) Jozef František Bajtoš bol 
predsedom MO Matice slovenskej, zástupcom starostu mesta (1926 - 1936), funkcionárom kultúrnych, športových 
i hospodárskych organizácií a spolkov v Spišskej Novej Vsi. 
Ale aj mnohí ďalší učitelia (Jozefína Tvrdá, Libuša Hanulová, Ľudmila Cyphelyová, manželia Jozef a Angela 
Šimkovci, Ján Polom, Štefan Mitrík, Jozef Maguth, Peter Holec a i.) počas pôsobenia na meštianke rozdávali 
svojim žiakom priehrštia vedomostí, vychovávali ich v Hviezdoslavovom samovzdelávacom krúžku, bohatou osveto-
vou činnosťou písali históriu a upevňovali silu ducha mesta. Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

OZNAMY, POZVÁNKY

Stredná priemyselná škola, 
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
ponúka na prenájom päť voľných miestností

vhodných na kancelárske účely
(každá o výmere 25 m2 vrátane 

sociálneho zariadenia).
Voľné ihneď.

Podrobnejšie informácie 
získate na tel. č.: 053/442 47 44.

ZO SZCH Spišská Nová Ves 
usporiada 

v dňoch 18. - 20. septembra 2009 

6. Spišskú výstavu drobných 
zvierat, spojenú s 3. Regionálnou 

výstavou králikov 
národných plemien a rexov 

a Oblastnou výstavou mladých 
králikov.

Výstava sa uskutoční v areáli 
Strednej združenej školy poľnohospodárskej, 

Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi.

Výstava pre širokú verejnosť bude otvorená:
Piatok: 18. 9. - od 14.00 do 18.00
Sobota: 19. 9. - od 9.00 do 18.00
Nedeľa: 20. 9. - od 9.00 do 14.00

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

Aj v tomto školskom roku sa o váš voľný čas 
postará tím skúsených odborníkov.

ATLETICKÁ PRÍPRAVA, 6 - 26 rokov, 
Mgr. Titus Benko - 0905 797 570
ROZTLIESKÁVAČKY, 6 - 15 rokov, Klaudia Bigošová
MAŽORETKY, 6 - 15 rokov, Klaudia Bigošová
VÝTVARNÝ KLUB, 6 - 15 rokov, Klaudia Bigošová
KARAOKE, 8 - 15 rokov, Klaudia Bigošová
HIP- HOP, 8 - 18 rokov, Klaudia Bigošová 
NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY, Mgr. Michal Buza
DIVADELNÝ KLUB, SŠ, Mgr. Michal Buza
STOLNÝ TENIS, SŠ, 
Mgr. Michal Buza - 0915 932 319
ATLETIKA - GYMNASTIKA, 9 - 10 rokov, 
Mgr. Eva Fabianová
VOLEJBAL, 11 - 12 rokov, Mgr. Eva Fabianová, 
VOLEJBAL - PRÍPRAVKA, 9 - 11 rokov, Mgr. Eva Fabianová
SOFT TENIS, 12 - 14 rokov, Mgr. Eva Fabianová
BEDMINTON, 12 - 14 rokov,
Mgr. Eva Fabianová - 0907 690 394
INTERNET KLUB, 10 - 26 rokov, Mgr. Zuzana Hennelová
KLUB HIER NA PC, 7 - 18 rokov, Mgr. Zuzana Hennelová
FLORBAL, 7 - 15 rokov, Mgr. Zuzana Hennelová
KOLIESKOVÉ KORČULE, 7 - 15 rokov, Mgr. Z. Hennelová 
NEMČINA, pre všetky vekové a vedomostné kategórie, 
Monika Jonasová 
KLUB HVIEZDIČKA, pre deti s mamičkami, 
Mária Kožušková

RELAX. PLÁVANIE, 6 - 7 rokov, Mária Kožušková
BABY AQUA KLUB, od 6 mesiacov, Mária Kožušková
KLOKAN - pohybové aktivity, 3 - 6 rokov, Mária Kožušková
VOLEJBAL, SŠ, Zuzana Košová
BASKETBAL, SŠ, Zuzana Košová
FLORBAL, ZŠ Z. Nejedlého, Zuzana Košová
STEP AEROBIK, od 15 rokov, Zuzana Košová
HERŇA DOMČEK, do 15 rokov, 
Zuzana Košová - 0911 307 468 
KERAMICKÝ KLUB, pre všetky vekové kategórie, 
Ing. Ľudmila Lovasová
TVORIVÁ DIELŇA, 3 - 14 rokov, Ing. Ľudmila Lovasová, 
(vyrezávanie, maľovanie, modelovanie) 
PALIČKOVANIE, pre všetky vekové kategórie, 
Ing. Ľudmila Lovasová - 0903 566 838
STROJOPIS, od 13 rokov, Mgr. Andrea Mlynarčíková
TAE-BO, od 13 rokov, Mgr. Andrea Mlynarčíková
ŠPORT - TANEC - POHYB, 4 - 6 rokov, 
Mgr. Andrea Mlynarčíková
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, 5 - 8 rokov, 
Mgr. Andrea Mlynarčíková
TANEČNÝ KLUB, 12 - 18 rokov, Mgr. Andrea Mlynarčíková
POSILŇOVANIE, od 14 rokov, Mgr. Miloš Pitko
ŠPORTOVANIE V PRÍRODE, od 10 rokov, Mgr. Miloš Pitko
MLADÍ POĽOVNÍCI, od 10 rokov, 
Mgr. Miloš Pitko - 0907 958 082
GITARA A ELEKTR. GITARA, od 8 rokov, 
Radoslav Sedlák - 0905 982 545
INTERNET KLUB, pre všetky vekové kategórie, 
Mgr. Paula Suchá

ŠANCA PK KLUB, pre deti zo sociálne slabších rodín, 
Mgr. Paula Suchá
KURZ STRIHOV A ŠITIA, od 10 rokov, Mgr. Paula Suchá
ŠPORT - TANEC - POHYB, 4 - 6 rokov, Mgr. Paula Suchá
TANEČNÝ KLUB ROMA, od 6 rokov, Mgr. Paula Suchá
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, 5 - 8 rokov, 
Mgr. Paula Suchá
SPOLOČENSKÝ TANEC, 6 - 15 rokov, 
Bc. Katarína Štrauchová
HIP - HOP, 8 - 15 rokov, Bc. Katarína Štrauchová
KARAOKE, 6 - 15 rokov, Bc. Katarína Štrauchová
MAŽORETKY, 6 - 12 rokov, Bc. Katarína Štrauchová
ROZTLIESKÁVAČKY, 12 - 14 rokov, 
Bc. Katarína Štrauchová
CVIČIACI ŠIBALI (hry, pohyb, tanec), 4 - 6 rokov, 
Zuzana Vaňová
COUNTRY TANCE, 6 - 10 rokov, Zuzana Vaňová
RELAX PLÁVANIE, 8 - 10 rokov, Zuzana Vaňová
KLUB HVIEZDIČKA, pre matky s deťmi, Zuzana Vaňová
BABY AQUA KLUB, od 6 mesiacov, Zuzana Vaňová
TVORIVÁ DIELŇA (práca s papierom, drevom, textíliami), 
5 - 10 rokov, Anna Vojtášová
MODELÁRSKY KLUB (papier, plast, balza),
6 - 14 rokov, Daniela Žifčáková
LEGO A MERKUR KLUB, 4 - 10 rokov, Daniela Žifčáková
ŠIKOVNÉ RUKY (práca s papierom, drevom, sklom), 
4 - 10 rokov, Daniela Žifčáková

Skúste aj vy tráviť voľný čas 
zábavne a s kamarátmi :)



11Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2009

KULTÚRA, POZVÁNKY, OZNAMY

Oznámenie o zmene adresy
Slovenský zväz záhradkárov, 

okresný výbor, oznamuje všetkým 
záhradkárom zmenu adresy. 

Nová adresa je 
OV SZZ, Ul. J. Fabiniho 9, Sp. Nová Ves.

• • • • • • • • • • • • •
Oznamujeme členom, že Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, Základná 
organizácia č. 35, sa presťahovala do priesto-

rov na Ul. J. Fabiniho 9, Sp. Nová Ves 
(pri železničnej stanici). Kontakt je zachovaný.

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci september 2009

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

VÝSTAVY: 
ZVRATY A NÁLEZY
Výstava predstavuje tvorbu súčasných vý-
tvarníkov zo Spiša - Pavol Sova, Petra Pet-
ríková, Tomáš Cetera - Janka Huljaková, 
Lukáš Cetera, Amálka Ľudmila Valenčíková 
+ hosť Igor Dutko.  do 13. 9. 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

PRIPRAVUJEME:
ANNA FEDÁKOVÁ - „ZA SVETLOM“ 
Vernisáž 24. 9. 2009 o 16.30 hod. 
Mgr. Art. Anna Fedáková vyštudovala odbor 
maľby a voľnej tvorby v ateliéri Doc. Daniela 
Fischera na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti 
pôsobí v Poprade, svojom rodisku. Jej ob-
razy sú v zbierkach mnohých krajín sveta. 
Okrem maľby sa venuje výchove detí a mlá-
deže, robí semináre aj pre ženy zamerané na 
výtvarnú tvorbu, ale aj pohybovú aktivitu.

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  9.00 - 13.00 hod.
Nedeľa  zatvorené

Vstupné: 
dospelí  1 €/30,13 Sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 Sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 Sk
Akceptujeme kultúrne poukazy.
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Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a v jeho pobočkách.

 „SADNEME SI ZA SINGERKU“
Výstava a tvorivé dielne pre mladších i starších.

Vyskúšajte si krajčírske remeslo na „ručný i nožný“ pohon.
september 2009, výstavná miestnosť Múzea Spiša

MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves
vás pozývajú na stretnutie v rámci cyklu prednášok

k 800. výročiu 1. písomnej zmienky o Spiši 

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE 
DEDIČSTVO SPIŠA

Prezentácia dokumentárnych filmov PIENINY a MÚZEUM 
s úvodným slovom odborných pracovníkov Múzea Spiša.

21. 9. 2009 o 16.00 hod. 
Múzeum Spiša, Letná ul. č. 50

HUDOBNÉ NÁSTROJE V EXPOZÍCII 
KLÁVESOVÝCH HUDOB. NÁSTROJOV, 
 SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Prednáška s výchovným koncertom.
25. 9. 2009 o 10.00 hod.

Koncertná sála letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Koncert v rámci festivalu 

ARS ANTIQA EUROPAE 
IN VIA GOTHICA 2009 
27. 9. 2009 o 18.00 hod.

Koncertná sála letohrádku Dardanely v Markušovciach. 

www.muzeumspisa.com

SEPTEMBER 2009

4. ročník Behu Novoveskou Hutou 
pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného, 
na počesť Dňa baníkov.
Usporiadateľ: Občianske združenie Novoveská Huta
Dátum: 6. september 2009 (nedeľa) o 13.00 hod.
Miesto: pred reštauráciou POĽOVNÍK v Novoveskej Hute
Prezentácia: v deň preteku - v priestoroch štartu 
od 11.30 do 12.45 hod. pre žiactvo. Dorast a dospelí do 14.00 hod.
Štartovné: dospelí: 2,60 €;  dorast: 0,75 €; Prihlášky: pri prezentácii
Informácie: Rudo Mikolaj, Poľná 9235/5, 053 31 Novoveská Huta, 
tel.: 053/441 30 13 po 20.00 hod.
Propozície nájdete na www.novoveskahuta.sk

Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva
Poradňa zdravia
Ul. A. Mickiewicza 6
Spišská Nová Ves 

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa
Štefánikovo nám. 1
Spišská Nová Ves

Hypernova
Sládkovičova ul.
Spišská Nová Ves

MOST
V septembri 2009 bude prebiehať na Slovensku informačno-
edukačná kampaň Mesiac o srdcových témach (MOST), 
organizovaná Slovenskou nadáciou srdca a Slovenskou 
kardiologickou spoločnosťou pod záštitou ministra 
zdravotníctva SR.
Počas tejto kampane bude Poradňa zdravia pri RÚVZ Spišská 
Nová Ves v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou Spišská Nová Ves
dňa 25. 9. 2009 (piatok) v čase od 11.00 do 17.00 hod.
v budove Hypernovy Spišská Nová Ves realizovať pre záujemcov 
bezplatné merania cholesterolu, krvného tlaku, obsahu telesného tuku 
a antropometrických ukazovateľov (BMI a WHR indexy). 

Klientom bude poskytnuté odborné poradenstvo k rizikovým faktorom 
kardiovaskulárnych chorôb a k zdravému spôsobu života.

Jazdecké preteky CENA SPIŠA
Dňa 20. septembra 2009 (nedeľa) usporiada

Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves jazdecké preteky „Cena Spiša“.
Začiatok súťaží je o 10.00 hod.

Vyvrcholením tohto športového podujatia je skok stupňa „S“ 
O cenu primátora mesta Spišská Nová Ves v popoludňajších hodinách.

Jazdecké preteky sa budú konať v jazdeckom areáli pri Ferčekovciach.
Tešíme sa na vašu účasť.

vedenie JK Slávia



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

12 SEPTEMBER 2009

KRÍŽOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. septembra 
na adresu redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v októbrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. časť 1. tajničky: súsošie; 
2. časť 1. tajničky: ukrižovania; 1. časť 2. tajničky: strieborná; 2. časť 2. tajničky: monštrancia. Výhercom minulomesačnej krížovky sa stáva Ladislav 
GAJAN, Spišská Nová Ves, ktorý získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - Provinčný dom
Možno málokto vie, že dnešné Múzeum Spiša sa nachádza v budove, ktorá bola sídlom Provincie XIII a neskôr XVI spišských miest. Tu boli zriadené jej administratívne i súdne 
orgány. Budova sama osebe je však oveľa staršia. Už v roku 1443 tu vraj bol uzavretý mier medzi kráľom Jagelonským a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Presnejší popis z roku 
1734 nám vraví, že na prízemí boli štyri izby, kuchyňa, väzenská miestnosť a izba pre dozorcu. Na poschodí bola veľká zasadačka mestskej rady a sedem ďalších miestností. 
V r. 1723 prerobili poschodie radnice na divadelnú sálu. V podstate dnešnú podobu dostala budova pri prestavbe v rokoch 1763 - 1765. Najcennejšou a veľmi zaujímavou je 
predná fasáda budovy. Prízemie je po výtvarnej stránke strohé a jednoduché. Naľavo sa nachádza tzv. Levočská brána. Uprostred oblúka nad podjazdom je do (1. tajnička) 
Provincie XVI spišských miest. Vpravo od brány je prechod pre chodcov, zopár okien a vchod do múzea. S jednoduchosťou prízemia kontrastuje priečelie prvého poschodia. 
Bohatá rokoková štuková výzdoba pochádza z konca 18. stor. a v r. 2002 bola reštaurovaná. Priestor medzi siedmimi oknami vypĺňa šesť krásnych kartuší, ktoré symbolizujú 
cnosti, ktoré majú mať úradníci miestnej správy. Pod kartušami sú stuhy s pozláteným latinským nápisom. Pod prvou kartušou, kde je žena s váhami a zaviazanými očami, je 
nápis PONDERE SOLO - Len podľa váhy. Druhá kartuša so skríženými ramenami s mečom a vencom má stuhu s nápisom UTQUIS MERETUR - Ako si kto zaslúži. Tretie 
vyobrazenie predstavuje provinčný dom pred prestavbou s nápisom SUUM CUIQUE - (2. tajnička). V ďalšej kartuši sú dva kopce, na ktorých je hrad a stromy. Nad nimi je „oko 
Božie“ a nápis DIE NOCTUQUE - Vo dne aj v noci. V predposlednej kartuši leží spiaci strážca so zástavou a erbom Provincie pod hradom a nápis nám prezrádza IN SOMNIS 
CUSTOS - Strážca aj v snách. V poslednej kartuši je podobná žena s váhami ako v prvej kartuši, lenže pod ňou je na kamennej dlažbe stolík s otvorenou knihou a listinou. 
Nápis HINC OCULOS NUSQUAM - Odtiaľ oči nikam. Tieto vyobrazenia teda symbolicky vyjadrujú potrebné vlastnosti funkcionára mesta alebo provincie: Zvolený funkcionár 
sa pri výkone svojho úradu musí riadiť len morálnou a materiálnou podstatou veci a bez ohľadu na akékoľvek okolnosti ho ani vo sne nesmie napadnúť myšlienka nepridržiavať 
sa litery zákona. Isto uznáte, že tieto normy sú aktuálne stále a aj pre dnešných zástupcov mesta. 

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac september 2009 „Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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Piatok, 18. 9. o 16.00 hod.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
NOVEJ HERNE MC DIETKA

S radosťou vám oznamujeme, že MC Dietka má 
nové priestory. Na ich slávnostné otvorenie spojené 
s občerstvením pozývame všetkých rodičov a deti, 
aktívnych členov, sympatizantov a fanúšikov.
Viac informácií na tel. č.: 0905 938 774.

Kde: Šafárikovo námestie 3, Zdravotné stredisko, 
sídl. Mier, (na poschodí, bývalé priestory nízkopra-

hového centra). Vstup voľný.

Sobota, 26. 9. o 10.00 hod.

ANGLICKÝ KLUB BATOLIAT 
- ÚVODNÁ HODINA

Záujemcov o Anglický klub batoliat pozývame 
na úvodnú informatívnu hodinu. 
Klub je určený pre deti od 2 rokov.
Výučba anglického jazyka bude prebiehať hravou 
formou pod vedením skúsenej lektorky 

Márie Klimovej.
Viac informácií 

na tel. č.: 0904 887 239.

Kde: nová herňa MC Dietky (Šafárikovo námestie 3, 

Zdravotné stredisko, sídl. Mier)

STÁLA PROGRAMOVÁ PONUKA:

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

KINO BANÍK

1. - 2. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VO ŠTVORICI PO OPICI
Režisér filmu Starsky a Hutch prichádza 
s komédiou o rozlúčke so slobodou, ktorá 
dopadla veľmi, veľmi zle. USA, 2009, ko-
média, 100 min., MP-15, ST, Continental-
film.

DŇA 3. 9. 2009 NEPREMIETAME

4. - 7. 9. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk, 
dňa 7. 9. 2009 vst.: 1,7 €/51,51 Sk
DOBA ĽADOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUROV
Hrdinovia blokbasteru Doba ľadová sa vra-
cajú v treťom pokračovaní. USA, 2009, 
animovaná rodinná komédia, 94 min., MP, 
slovenský dabing, Tatrafilm.

4. - 7. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

BRATISLAVA FILM
Prvý slovenský film, kde sa ukazuje sloven-
ský hip-hop, ktorý funguje na našej scéne 
už viac ako desaťročie. Slovensko, 2009, 
hraný dokument, 78 min., MP-15, Conti-
nentalfilm.

8. - 10. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 1,8 €/54,23 Sk

ŽENY MÔJHO MUŽA
Film je výpoveďou o živote v stredoeuróp-
skej metropole, z ktorej sa v dôsledku upo-
náhľaného životného štýlu vytráca ľudskosť 
a duchovné hodnoty. Slovensko/Česká 

republika/Maďarsko, 2009, krimi dráma, 
82 min., MP-12, SPI International.

11. - 13. 9. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VZBURA V SEATTLI
V roku 1999 otriaslo svetom päť dní, po-
čas ktorých sa tisícky ľudí vydalo do ulíc 
Seattlu na protest proti Svetovej obchodnej 
organizácii. USA/Kanada/Nemecko, 2007, 
akčná dráma, 99 min., MP-12, ČT, Palace 
Pictures.

11. - 13. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

V MENE KRÁĽA
Píše sa 13. storočie. Oldřich z Chlumu, 
správca kráľovského hradu Bezděz, odchá-
dza na zásnuby, ktoré majú uzmieriť dva 
znepriatelené rody z Dubé a Vartemberku. 
Cestou na hrad narazí na mŕtvolu okradnu-
tého kupca. Česká republika, 2008, histo-
rický, 77 min., MP-12, MAGICBox.

14. – 17. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk, 
dňa 14. 9. 2009 vst.: 1,7 €/51,51 Sk

BRŰNO
Nerád hovorím sám o sebe und aj tak už 
asi všetci viete, že ich bin najväčšia rakúska 
gay celebrita od Arnolda Schwarzenegera. 
USA, 2009, komédia, 83 min., MP-15, ST, 
Tatrafilm.

18. - 20. 9. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2,4 €/72,30 Sk

KRVAVÉ POBREŽIE
Príbeh sa začína v roku 208 n. l. v období 
vlády dynastie Han. I keď Číne vládne je-
den cisár – Han Xiandi, krajina je rozde-
lená do mnohých proti sebe bojujúcich 
štátov. Čína, 2009, historická dráma, 
147 min., MP-12, ČT, Tatrafilm.

18. - 21. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

32 A STÁLE SLOBODNÁ
Mladá a ambiciózna manažérka Lucy Hill 
(Renée Zellweger), miluje život slnečného 
veľkomesta, svoje lodičky, auto a prácu 
a v snahe o povýšenie sa dostáva do ma-
lého mesta v Minnesote. USA, 2009, ro-
mantická komédia, 97 min., MP-12, ČT, 
SPI International.

22. - 24. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

PIATOK TRINÁSTEHO
Jedenásť dielov kultového hororu Piatok tri-
násteho si vybralo svoju daň v podobe živo-
tov mnohých tínedžerov. USA, 2009, horor, 
98 min., MP-15, ČT, Tatrafilm.

25. - 27. 9. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

HANNAH MONTANA
Miley Stewart zápasí so školou, priateľmi 
a svojou tajnou druhou identitou – popo-
vou hviezdou menom Hannah Montana. 
USA, 2009, hudobná romantická komé-
dia, 104 min., MP, slovenský dabing, Sa-
turn.

25. - 28. 9. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk, 
dňa 28. 9. 2009 vst.: 1,7 €/51,51 Sk

POSLEDNÝ DOM NAĽAVO
Mari Collingwoodová prišla s rodičmi strá-
viť prázdniny na ich letné sídlo utopené 
uprostred hlbokých lesov. Idyla sa stratí 
ihneď po príjazde, kedy Mari vyrazí po-
zdraviť dávnu kamarátku Paige a spoločne 
vojdú do cesty z väzenia utekajúcemu psy-
chopatovi Krugovi a jeho kumpánom. USA, 
2009, horor, 109 min., MP-15, ČT, Tatra-
film.

29. 9. - 1. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

PREDČÍTAČ
Mrazivý príbeh o pravde a odpustení, o tom, 
ako sa jedna generácia vyrovnáva so zlo-
činmi tej predchádzajúcej. USA/Nemecko, 
2008, dráma, 123 min., MP-15, ČT, Pala-
cePictures.

Pripravujeme na október:
Na povale alebo kto má dnes narode-
niny? – animovaná rozprávka • Stiahni 
ma do pekla – horor • Zack a Miri točia 
porno – romantická komédia • JÁNOŠÍK 
– historický • G. I. JOE – akčný • Únos 
metra 123 – akčný thriller • Nehanební 
bastardi – akčný/vojnový • HORE (UP) 
– animovaný • Chceš ma, chcem ťa – 
romantická komédia • Sirota – myste-
riózny horor

Viac informácií na www.dksnv.sk

Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
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.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
1. 9. o 19.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej ani-
movanej komédie, tentoraz medzi dino-
saurami. USA, r. 2009, 100 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

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

GOMORA
Brutálne surová freska až neuveriteľne vý-
stižne vykresľuje, akými spôsobmi ovláda 
neapolská vetva mafie zvaná Camorra 
všedný život ľudí. Politický, gangsterský, 
české titulky, 137 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

5. - 7. 9. o 19.00, vst.: 1,7 €/51,21 Sk 
VŠETKY MOJE EX

Connor Mead (Matthew McConaughey) je 
povestný starý mládenec, ktorý nemá prob-
lém rozísť sa s viacerými priateľkami naraz 
počas konferenčného hovoru. Romantická 
komédia, USA, 100 min., r. 2009, sloven-
ské titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

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

PREDČÍTAČ
Príbeh filmu začína v povojnovom Ne-
mecku. Tínedžerovi Michaelovi príde zle 
a dostať sa domov mu pomôže neznáma 
tridsiatnička Hanna (Kate Winslet). USA, 
r. 2009, 123 min., české titulky, nevhodné 

pre vekovú skupinu do 15 rokov. 

11. 9. o 17.00, 12. - 13. 9. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

PIATOK 13
Desať dielov kultového hororu Piatok tri-
násteho si vybralo svoju daň v podobe 
životov mnohých tínedžerov, ktorí boli v ne-
správny čas na nesprávnom mieste. Horor, 
USA, 97 min., české titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
17. 9. o 19.00, vst.: 4 €/120,50 Sk

KAMENE VO VRECKÁCH 
Výťažok z predstavenia bude venovaný 
Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. 
Réžia: Klaudyna Rozhin. Hrajú: Peter Čiž-
már a Miki Macala.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
18. - 20. 9. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej ani-
movanej komédie, tentoraz medzi dino-
saurami. USA, r. 2009, 100 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

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

NADINE
NADINE je nezávislá, bezdetná, pracovne 
úspešná žena krátko po štyridsiatke a jej 
životom prešlo niekoľko mužov. Teraz je 
opäť sama a jej biologické hodiny tikajú 
stále hlasnejšie, až ju privedú k zúfalému 
činu: únosu dieťaťa. Dráma, Holandsko/
Belgicko, české titulky, 105 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

19. - 20. 9. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk
BRATISLAVA FILM

Je to prvý slovenský film, kde sa ukazuje 
slovenský hip-hop, ktorý funguje na našej 
scéne už viac ako desaťročie. SR, r. 2009, 
78 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.  

21. 9.  – 25. 9. 2009 
RÓMSKY FILMOVÝ FESTIVAL 

MARTINA SLIVKU - KALO ČANGALO
 

Realizované s finančnou podporou Úradu 
vlády SR v rámci Akčného plánu pred-
chádzania všetkým formám diskriminá-
cie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom intolerancie a Úradu 
splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, 
Mesta Spišská Nová 
Ves, MKC SNV.

22. 9. o 19.00 
Spišské divadlo
Slávnostné otvorenie 
festivalu 

22. 9. o 20.00 pred Spišským divadlom 
CINKA PANNA

 
23. 9. o 19.00, 
vstupné: 1 €/30,13 Sk

POSLEDNÁ MARINGOTKA
Réžia: Peter Beňovský, r. 2008, 64 min.

24. 9. o 19.00,
vstupné: 1 €/30,13 Sk

OTEC NA SLUŽOBNEJ CESTE
Réžia: Emir KUSTURICA, dráma, r. 1985, 
135 min.
 
25. 9. o 19.00,
vstupné: 1 €/30,13 Sk

CINKA PANNA 
„Kady čhajori hin le Devlestar“ 

(Toto dievča je od Boha)
Réžia: Dušan Rapoš, hudobný film, r. 2008, 
122 min.

26. - 28. 9. o 16.30, vst.: 2 €/60,25 Sk 
HARRY POTTER 

A POLOVIČNÝ PRINC
Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi 
čarodejníkov aj Muklov získava čoraz väč-
šiu moc. Rokfort už nie je ani zďaleka taký 
bezpečný ako predtým. USA/VB, r. 2009, 

slovenský dabing, 143 min.

26. - 28. 9. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
PRÍPAD NEVERNEJ KLÁRY

Luca (Claudio Santamaria), mladý talento-
vaný taliansky hudobník, žije v Prahe so svo-
jou snúbenicou Klárou (Laura Chiatti), na 
ktorú vytrvalo a bláznivo žiarli. Dráma/komé-
dia, ČR/Taliansko, česká verzia, 97 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

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

PREMENY
Štyria ľudia, ktorí spolu nemajú nič spo-
ločné. Štyri osudy, ktoré sa stretli. Štyri ži-
voty, ktoré sa majú zmeniť. ČR/Taliansko, 
dráma, 78 min., r. 2009, česká verzia, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
3. - 4. 10. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej ani-
movanej komédie, tentoraz medzi dino-
saurami. USA, r. 2009, 100 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

3. - 5. 10. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
32 A STÁLE SLOBODNÁ

Predstaviteľka Bridget Jonesovej v novej 
romantickej komédii. Romantická komédia, 
USA, 97 min., slovenské titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

Pripravujeme: Kliatba mesačného údo-
lia, Dom obesenca, Návrh, Jánošík, 
Únos metra

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
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

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

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

Ján ULIČIANSKY: Veveričky. Rozprávkový príbeh 
o chlapcovi Vinckovi na vozíčku a jeho kamarátke veveričke 
Veronke. Priateľstvo, ktoré pôsobí ako zázračný liek - poma-
ličky uzdravuje boľačky na tele aj na duši.
Cornelia FUNKE: Atramentové srdce. Kto z nás by si 
neželal, aby ožili jeho obľúbené postavy z knihy? Celosvetový 
bestseller, v ktorom sa tento sen stane skutočnosťou. Hlavní 
hrdinovia však za to zaplatia vysokú cenu.
Barbara NEWMAN: Baletné príbehy. Päť pôvabných ba-
letných príbehov. Najznámejšie scény, tanečné sóla z jed-
notlivých baletov, svetoznámi tanečníci, divadelné zákulisie, 
kostýmy, baletné pózy. To všetko doplnené krásnymi ilustrá-
ciami a fotografiami.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Andreas WILHELM: Projekt Sakkara. Historik a archeo-
lóg sa rozhodnú odhaliť svedectvá o múdrosti a mysticizme 
starých čias. Ich expedícia vyvolá záujem tajnej spoločnosti, 
ako aj pochybnej sekty.
Daniel SILVA: V tieni Moskvy. Legendárny agent a reš-
taurátor plní nariadenie izraelskej tajnej služby. Odchádza 
do Moskvy zistiť informácie o hroziacom nebezpečenstve 
krajinám západného sveta.
Dominik DÁN: Noc temných klamstiev. Dvojica zná-
mych detektívov rieši vraždu prominentnej prostitútky, do 
ktorej sú zapletení vysokopostavení ľudia.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Joseph MURPHY: Pravdy, ktoré zmenia váš život. 
Kniha objasňuje čitateľovi jednoduché techniky, pomocou 
ktorých nájde optimistický životný postoj a ktoré mu pomôžu 
vniesť do života radosť a hojnosť.
John Lewis GADDIS: Studená vojna. Americký histo-
rik studenej vojny vykresľuje zložité historické témy, ponúka 
nové uhly pohľadu na staré spory a nový spôsob myslenia.
Jitka GRUNTOVÁ: Málo známe zločiny SD ve východ-
ních Čechách. Publikácia sprostredkováva pohľad do na-
cistického okupačného systému. Rozoberá vznik, úlohu 
a poslanie bezpečnostnej služby SD v systéme nacistic-
kého režimu.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

PRE DETI

Evelyne KREBS: Moje najmilšie 5-minútové roz-
právky a príbehy. Pôvabné príbehy a veselé básničky 
o ježkovi, ktorý chcel schudnúť, o poslednej bosorke, o fa-
lošnom zajacovi...

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Garry DISHER: Hľadanie raja. Fascinujúci príbeh o láske 
a zrade z exotického prostredia severovýchodnej Austrálie.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Petr ŠÍDA: Lovci mamutov. Pútavá kniha postupne zo-
znamuje čitateľov s obdobím pred viac ako 25 000 rokmi, 
keď popri riekach Morava a Váh tiahli obrovské stáda ma-
mutov.

6. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2,5 € (75,32 Sk)
Štefan Kasarda

MARTINKO KINKAŠ PREMIÉRA
Štefan Kasarda - známy rozhlasový autor, dramatik, dramaturg - napísal pre súbor Spišského divadla dramatizá-
ciu známeho rozprávkového príbehu škriatka Martinka. Dramatizátor však nevychádzal z Dobšinského rukopisu, 
ale z prózy Boženy Němcovej, ktorá hľadala v studnici našich rozprávok. V spišskonovoveskom stvárnení Mar-
tinka Kinkaša výrazne dominuje hudobno-inscenačná zložka a najmä pesničky oslovujúce publikum všetkých 
vekových i generačných vrstiev.

10. 9. (štvrtok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O ŽENÁCH 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej 
druhej. M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. Dobro-
srdečne, no s citom pre realitu sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

11. 9. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O ŽENÁCH 
  
13. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Štefan Kasarda 

MARTINKO KINKAŠ II. PREMIÉRA
  
18. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk) 
Miro Gavran 

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

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

BRÁNA SLNKA 
Ako si môže nesmelý Indián získať srdce tej, o ktorú sa uchádzajú mnohí bojovníci so stanmi plnými kožušín 
a sušeného mäsa? A ako môže priniesť znamenia boha Slnko, keď po ne treba ísť tam, odkiaľ sa ešte nikdy nikto 
nevrátil? Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť 
indiánskou hudbou, potom práve vám je určená táto rozprávka. Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia 
výprava v rozprávkovej inscenácii! 

25. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € (150,63 Sk)
Anton Nikolajevič Ostrovskij 

BANKROT PREMIÉRA
Jeden z klasikov politickej ekonómie povedal, že kde končí kapitál, nastupuje bankrot... Často ju počúvame 
v dnešných časoch svetovej hospodárskej krízy, z ktorej sa stala výhodná psychologická „mantra“. Neustále 
vyvoláva v našich životoch nové vlny strachu a neistoty, tie nás ochromujú a neraz vedú aj k zúfalstvu. Slávna 
klasická ruská komédia A. N. Ostrovského Bankrot je síce zasadená do kupeckého prostredia 19. storočia 
cárskeho Ruska, ale svojím dramatickým príbehom, situáciami a postavami nepôsobí ako niečo dávno minulé, 
naopak, ako nám všetkým dôverne známe. 

Pripravujeme:
Spišské divadlo pre vás pripravuje v dňoch 22. - 26. 10. 2009 
I. ročník festivalu komorných inscenácií „Divadelný Spiš 2009“.
Program: 22. 10. 2009 Divadlo Jonáša Záborského Prešov „VORVÁŇ“
 23. 10. 2009 Slovenské komorné divadlo Martin „A BUDEME SI ŠEPKAŤ“
 24. 10. 2009 Štátne divadlo Košice „ZOZNAMKA“
 25. 10. 2009 Divadlo Jána Palárika v Trnave „TAJOMSTVO GRETY GARBO“
 26. 10. 2009 Divadlo Actores Rožňava „GUPKA“

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetkých Spišskonovovešťanov na koncert 

AKORDEÓNOVÉHO SÚBORU Z HAVLÍČKOVHO BRODU,
ktorý sa uskutoční

7. 9. 2009 o 17.00 hod. v koncertnej sieni Reduty.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Vstupné ľubovoľné.

KULTÚRA, OZNAMY, POZVÁNKY

7. 9. 2009 (pondelok) o 19.00 hod., Spišské divadlo, RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

TO NAJLEPŠIE Z RND
Réžia: Juraj Nvota. Hudba: Ján Melkovič.
Divadelno-hudobno-filmová koláž najúspešnejších scén a piesní z tvorby Radošinského naivného divadla. 
Celým večerom sprevádza a zároveň v scénkach účinkuje zakladateľ a principál divadla Stanislav Štepka.
Vstupné: 9; 8; 7 €

17. 9. 2009 (štvrtok) o 19.00 hod., Kino Mier
Divadlo Kontra (Dosky 2007 – Objav sezóny 2006/2007, Prekvapenie Novej Drámy 2007)
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves a Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
srdečne pozývajú na charitatívne gala predstavenie
Marie Jones

KAMENE VO VRECKÁCH
Réžia: Klaudyna Rozhin. Hrajú: Peter Čižmár, Miki Macala.
Príď na hitovú komédiu, čím zároveň pomôžeš svojej ZOO v meste! 
Výťažok z predstavenia bude venovaný Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. 
Filmový štáb, hollywoodske hviezdy, lokálni írski komparzisti a dvaja mladí smelí rojkovia odhodlaní stať sa 
veľkými aktérmi – to všetko stvárnia dvaja herci, ktorí odohrajú 13 postáv! „Kamene vo vreckách“ je komé-
dia, ktorá zabaví, vzruší a poteší všetky vekové kategórie! Vtipná, zábavná a okorenená prekvapivými dotykmi 
ozajstnej dojímavosti, mnohokrát ocenená hra „Kamene vo vreckách“ je ohromné írske divadlo.
Vstupné: 4 €, predpredaj vstupeniek: Kino Mier, TIC 

24. 9. 2009 (štvrtok) o 18.00 hod., Evanjelický kostol a. v., Spišská Nová Ves

MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL IVANA SOKOLA

MAREK ŠTRBÁK - SR
Recitál spišskonovoveského rodáka venovaný 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Spiši.

26. a 27. 9. 2009 (sobota a nedeľa), PODJAZD NA LEVOČU
Mesto Spišská Nová Ves a Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves vás pozývajú na

II. ROČNÍK GRAFFITI SPIŠ 2009
Graffiti arts: SK, CZ, TALIANSKO

27. 9. 2009 o 19.00 (nedeľa), Koncertná sála Reduty
XIV. ročník Medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS

MARIÁN VARGA A MOYZESOVO KVARTETO

Pripravujeme v mesiaci október:
14. 10. 2009 (streda) o 18.00 hod., Kino Mier 

REPETE „NÁVRATY“ 
Účinkujú: Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková, Dušan Grúň. Galaprogram, v ktorom známi interpréti predsta-
via nezabudnuteľné hity ako Starý rodný dom, Júlia si čarovná, Malvína, Butterfly, Biele margaréty, Nečakaj 
ma už nikdy…
Vstupné: 4 €

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

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej, 
Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves sa venuje ta-
lentovaným deťom v oblasti dramatického ume-
nia. Vyučovanie je rozdelené do vyučovacích 
blokov so zameraním na tvorivú dramatiku, báb-
kové divadlo, tvorivé písanie, umelecký prednes 
a rétoriku. Dňa 14. 9. 2009 od 15.00 do 
17.00 hod. v priestoroch Divadelného štúdia 
na Zimnej ul. č. 68 sa uskutoční konkurz pre 
deti od 7 do 8 rokov. Srdečne vás pozývame!
Zároveň oznamujeme všetkým študentom DŠ, 
že úvodné stretnutie do novej divadelnej sezóny 
sa uskutoční dňa 11. 9. 2009 o 15.00 hod.

Iva Liptáková, DŠ pri DMS

KONKURZ 
DO DIVADELNÉHO 

ŠTÚDIA

Rada klubov vojenských dôchodcov,
zamestnancov a sympatizantov

Železničných vojsk
Slovenskej republiky a Českej republiky

v spolupráci
s Klubom vojenských dôchodcov

Spišská Nová Ves
vás pozývajú na 25. stretnutie,
ktoré sa uskutoční pod záštitou

primátora mesta Spišská Nová Ves
dňa 25. 9. 2009 od 16.00 hod.
v Hoteli Preveza v Sp. Novej Vsi.

Betezda, n. o., 
Letná 35,  
052 01 Spišská Nová Ves

POĎAKOVANIE 
ZA 2 % DAŇ

Opatrovateľská služba Betezda, n. o., poskytu-
júca sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách, sa chce poďakovať 
občanom nášho mesta, ktorí prispeli na našu 
neziskovú organizáciu 2 %-mi dane z príjmov fy-
zických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
Tento finančný príspevok bude poskytnutý pre 
občanov nášho mesta, u ktorých je nami po-
skytovaná opatrovateľská služba v domácnos-
tiach. Vyjadrujeme presvedčenie, že starať sa 
o človeka je najväčší prejav ľudskosti a kresťan-
skej cnosti.
Ešte raz Vám ďakujeme, 
Božie požehnanie nech je s Vami.

Mgr. Jaroslav Matys

zborový farár

Účelové zariadenie cirkevného zboru ECAV, 
Spišská Nová Ves

Tel./fax: 053 446 51 25 
e-mail: betezda@ecavsnv.sk 

http://www.ecavsnv.sk/sucasnost/diakonia

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetkých Spišskonovovešťanov na koncert

AKORDEÓNOVÉHO SÚBORU Z HAVLÍČKOVHO BRODU,
ktorý sa uskutoční

7. 9. 2009 o 17.00 hod. v koncertnej sieni Reduty.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Vstupné ľubovoľné.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

16 SEPTEMBER 2009

ŠPORT
Š

P
O

R
T

 V
 S

K
R

A
T

K
E MARATÓN: Poslednú júlovú sobotu sa 5-členná 

skupina maratóncov zo SNV zúčastnila 6. ročníka 
eXtrém maratónu Košice - Furča. Trať mala klasickú 
maratónsku dĺžku 42 195 metrov, avšak extrémnosť 
tohto maratónu spočívala v absolvovaní 4 kôl o dĺž-
ke 10,55 km s celkovým prevýšením trate 1 200 m. 
Na štart sa postavilo 49 maratóncov z ČR, Maďar-
ska a SR. S časom 2:55:54 h zvíťazil vytrvalec Ru-
dolf Lorenčík z Košíc. Aj Spišiakom sa na ťažkej trati 
darilo, umiestnili sa nasledovne: Peter Hus (BK Cyk-
losun Plus) v celk. poradí 4. miesto a v hlavnej kat. 
3. miesto, Ondrej Chabada (MK Tatran) v celk. poradí 
5. miesto a 2. miesto v kat. M40, Július Smolár (MK 
Tatran) 2. miesto v kat. M60. V kat. žien skončila Eva 
Hatalová na 3. a Eva Berníková na 4. mieste (obe BK 
Cyklosun Plus SNV). 
LETNÁ PRÍPRAVA: V pondelok 3. 8. začali bas-
ketbalisti BK 04 AC LB SNV po dovolenkách letnú 
prípravu na ďalší ročník extraligy. Do športovej haly 
v ten istý deň „naklusali“ i volejbalistky VK SNV, kto-
ré sa tiež vrhli do prípravy na volejbalovú extraligovú 
sezónu 2009/2010. Basketbalisti extraligu začnú 
30. 9. 2009 v Nitre, následne 3. 10. 2009 doma pri-
vítajú Svit. Volejbalistky majú prvý zápas naplánovaný 
na 3. 10. 2009 doma proti Žiaru nad Hronom.
BEH: V sobotu 15. 8. sa po viacročnej pauze konal 
39. ročník Klasického behu po Tatranskej magistrále 
a úplne nový pretek Tatra Ultra Magistrala Run. Tohto 
náročného vysokohorského behu, ktorého štart 
a cieľ bol na Popradskom plese, sa zúčastnili aj 2 
novoveskí bežci. Na kratšej 33 km trati vedúcej cez 
hrebeň Ostrvu na Sliezsky dom, Tatranskú Polianku, 
Vyšné Hágy a Štrbské Pleso si naša Eva Berníková 
(BK Cyklosun Novoveská Huta) vo vyše 50-člennom 
štartovom poli vybojovala časom 5:03:15 h celkovo 
44. miesto a medzi ženami skončila deviata. Ultrama-
ratónska 60 km trasa viedla tiež cez hrebeň Ostrvu 
na Sliezsky dom, potom na Hrebienok, Skalnaté ple-
so do Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca, cez 
Vyšné Hágy a Štrbské Pleso do cieľa na Popradskom 
plese. Medzi 20 odvážlivcami extrémne náročného 
behu bola i 1 žena. Výborne si počínal náš Ondrej 
Chabada (MK Tatran SNV). Časom 7:27:22 h dobe-
hol na celk. 4. mieste a v kat. veteránov - muži nad 
40 r. si vybojoval pekný bronz.
STREĽBA: V polovici augusta sa v športovom stre-
leckom areáli Domaniža pri Žiline konali 2-dňové 
Majstrovstvá Slovenska v streľbe z guľových zbraní. 
Popredné miesta si tu medzi stovkou účastníkov vy-
strieľali aj dvaja strelci zo SNV. V kat. rýchlopalnej piš-
tole 2 x 30 zvíťazil náš Peter Mlynarčík (RD SNV), na 
2. mieste sa umiestnil náš Lukáš Daniel (S ŠŠR MV 
SR). V kat. veľkokalibrová pištoľ L. Daniel získal bronz 
a v kat. štandardná pištoľ 3 x 20 obsadil 4. miesto.

Martin, len včera (17. 8. 2009) si sa vrátil z Nórska. 
Ako sa Ti tam darilo?
„Bol som tam na Majstrovstvách Európy vo vodnom 
lyžovaní za člnom do 21 rokov, ktoré sa odohrávali 
v Skarnes veľmi blízko Oslo. V kombinácii som vo fi-
nále skončil druhý. Obhajoval som titul majstra Európy 
z minulého roku. Bolo to tesné, snažil som sa, ale bo-
hužiaľ mi titul majstra unikol o vlások.“
Čo všetko si v tejto sezóne okrem toho absolvoval?
„Toto leto som nebol na mnohých pretekoch. Zameral 
som sa predovšetkým na tréning. Mal som trošku aj 
zdravotné problémy. Zúčastnil som sa hlavne väčších 
pretekov. V júli som štartoval na VIII. Svetových hrách 
v neolympijských športoch v Taiwane v Kaohsiung, 
kde som v kombinácii získal bronz.“
Kde si sa pripravoval na súťaže?
„Leto som trávil tu na Slovensku na priehrade Ružín. 
Tam som trénoval aj počas posledných rokov. O pár 
dní odlietam naspäť do školy v Louisiane (USA), kde 
študujem už 2 roky obchodnú informatiku a programo-
vanie finančných softvérov a kde jazdím za školu.“
Aké máš plány na najbližšie obdobie?

„Čaká ma veľa školských pretekov. Keďže dostávam 
štipendium za vodné lyžovanie, musím sa ich zúčast-
ňovať. Najbližšie sa ale budem chystať na Majstrovstvá 
sveta do 21 rokov, ktoré budú v októbri v Mexiku. V USA 
budem pravdepodobne celú jeseň a jar, budúce leto 
by som sa mal vrátiť trénovať opäť na Slovensko.“
Za koho momentálne štartuješ?
„Za školu štartujem na spomínaných univerzitných 
pretekoch, ktoré mávame hlavne na jeseň. Tie potom 
vrcholia Majstrovstvami USA. Na všetkých medziná-
rodných pretekoch štartujem za Slovensko.“
Zaznamenal svet vodného lyžovania v poslednej 
dobe nejaké novinky?
„Technika lyžovania ide v dnešnej dobe neskutočne 
dopredu. Lyže sa menia, minimálne každý rok je na 
trhu nový model v podstate na každú disciplínu. Nie je 
ľahké držať krok s týmito trendmi. Jedna trikovka stojí 
cca 500 - 600 €, skočky oveľa viac, tie však nemením 
často. Trikovky a slalomku, ktorá stojí cca 1 000 €, me-
ním však takmer každý rok. Je to finančne dosť ná-
ročné a nie je jednoduché vybrať práve taký model, 
ktorý mi naozaj sadne, aby za tie peniaze aj priniesol 
želaný efekt. Náročné je to aj z časového hľadiska. 
Všetky lyže treba dlhodobo skúšať, na každých sa ly-
žuje trochu inak, niektoré sadnú lepšie, iné horšie. Mo-
mentálne práve skúšam nové lyže.“
Spomínal si blížiace sa Majstrovstvá sveta. Ako by si 
chcel na nich obstáť?
„Ťažko je o tom rozprávať, sú predo mnou ešte 2 me-
siace. Človek nevie, ako to pôjde so zdravím, formou, 
snáď mi dovtedy vydrží. Určite existujú šance na pó-
diové umiestnenia. Budú to moje posledné MS do 
21 rokov. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Ako sa hovorí, 
veľa záleží aj od športového šťastia.“
Martinovi prajeme, aby mu spomínané športové šťastie 
hralo do karát a prinieslo ako reprezentantovi nášho 
mesta a krajiny v novej sezóne ďalšie úspechy.

Za rozhovor ďakujú V. Ivančík a L. Kormošová

BARTALSKÝ VICEMAJSTROM EURÓPY
Spišskonovoveský vodný lyžiar Martin Bartalský (20) opäť potvrdil svoje kvality. Kým v auguste odces-
toval naspäť do USA, porozprávali sme sa s ním o jeho najčerstvejších úspechoch.

AKROBATICKÝ 
ROCK AND ROLL

Vážení rodičia, aj v škol. roku 2009/2010 môžete 
prihlásiť svoje dieťa vo veku 

8 - 14 rokov do Klubu akrobatického 
rock and rollu. Zápis sa uskutoční v utorok 

8. septembra 2009 od 17.00 - 18.00 hod. 
v telocvični ZŠ Nad Medzou. 
Bližšie informácie získate na

www.rockandroll.szm.sk alebo 
na mob. č.: 0905 650 181. 
Otázky môžete posielať aj na 

rokec@centrum.sk.

Vynovený zimný štadión, nové sedadlá, nová informačná 
tabuľa (kocka) nad ľadovou plochou, šatne atď. - to všetko 
bude pripravené do začiatku extraligy, ktorá sa rozbehne 
1. kolom už 11. septembra 2009. Hráči Hokejového 
klubu Spišská Nová Ves budú hrať 1. extraligové stret-
nutie doma proti HC Slovan Bratislava. 
Záujem divákov je obrovský. Permanentky na extra-
ligu, dokonca na konkrétne sedadlo v hľadisku, v cene 
50 € si môžete zarezervovať na t. č. 053/446 10 86 
alebo osobne na sekretariáte Hokejového klubu SNV na 
Ul. T. Vansovej č. 1. Prehľad voľných a už rezervovaných 
miest nájdete na www.hk-snv.sk.

Medzičasom odohrali naši hokejisti prípravné zápasy 
a tvrdo trénujú. Výsledky:
(4. 8.)  HC Košice - HK SNV  9 : 6
(7. 8.)  HK Poprad - HK SNV  6 : 3
(11. 8.)  HK SNV - HK Janów (Poľsko)  7 : 2
(14. 8.)  MHK 32 Lipt. Mikuláš - HK SNV  4 : 3
(18. 8.)  HK SNV - HC Košice  4 : 2

Prinášame vám rozlosovanie extraligy do konca ka-
lendárneho roka 2009 (číslo kola):
(1.)  11. 9. 2009:  SNV - Slovan
(2.)  13. 9. 2009:  SNV - Zvolen
(3.)  15. 9. 2009:  Skalica - SNV
(4.)  18. 9. 2009:  SNV - Martin
(5.)  20. 9. 2009:  Košice - SNV

(6.)  25. 9. 2009:  SNV - Žilina
(7.)  27. 9. 2009:  Nitra - SNV
(8.)  2. 10. 2009:  SNV - Trenčín
(9.)  4. 10. 2009:  B. Bystrica - SNV
(10.)  6. 10. 2009:  SNV voľno
(11.)  9. 10. 2009:  SNV - SR 20
(12.)  11. 10. 2009:  Poprad - SNV
(13.)  16. 10. 2009:  SNV - L. Mikuláš
(14.)  18. 10. 2009:  SNV - Slovan
(15.)  23. 10. 2009:  Zvolen - SNV
(16.)  25. 20. 2009:  SNV - Skalica
(17.)  27. 10. 2009:  Martin - SNV
(18.)  30. 10. 2009:  SNV - Košice
(19.)  1. 11. 2009:  Žilina - SNV
(20.)  13. 11. 2009:  SNV - Nitra
(21.)  15. 11. 2009:  Trenčín - SNV
(22.)  17. 11. 2009:  SNV - B. Bystrica
(23.)  20. 11. 2009:  SNV voľno
(24.)  22. 11. 2009:  SR 20 - SNV
(25.)  27. 11. 2009:  SNV - Poprad
(26.)  29. 11. 2009:  L. Mikuláš - SNV
(27.)  4. 12. 2009:  Slovan - SNV
(28.)  6. 12. 2009:  SNV - Zvolen
(29.)  8. 12. 2009:  Skalica - SNV
(30.)  11. 12. 2009:  SNV - Martin
(31.)  22. 12. 2009:  Košice - SNV
(32.)  29. 12. 2009:  SNV - Žilina

V. Ivančík

HOKEJ: EXTRALIGA SA BLÍŽI
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
LETNÉ KÚPALISKO 
OTVORENÉ 1. 9. 2009 OD 9.00 DO 19.00 HOD.
OD 2. 9. 2009 ZATVORENÉ.

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 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 135 €/4 067,00 Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €/5 121,40 Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 70 €/2 108,80 Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 85 €/2 560,70 Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/1 054,40 Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

Nedeľa  6. 9. 11.00 a 13.15
SNV - Podbrezová „B“, 
ST/ML/DORAST, 2. LIGA

Nedeľa  6. 9. 16.30 SNV - Humenné, 2. LIGA

Sobota 12. 9. 10.00 a 12.00 SNV - Snina, ST. ŽIACI „A“ a „B“, 1. LIGA

Sobota 12. 9. 13.30 SNV - Jaklovce, DORAST „B“

Sobota 12. 9. 14.00 SNV - Harichovce, ŽIACI „C“

Nedeľa 13. 9. 10.00 a 11.45 SNV - Michalovce, ML. ŽIACI „A“, „B“ ,1. LIGA

Nedeľa 13. 9. 15.00
SNV - Sp. Tomášovce, 
DOSPELÍ „B“, 2. TRIEDA

Utorok 15. 9. 15.30 SNV - Slovinky, DOSPELÍ „B“, 2. TRIEDA

Sobota 19. 9. 15.00 SNV - Dukla Banská Bystrica, 2. LIGA

Nedeľa 20. 9. 10.00 a 12.15 SNV - Poprad, ST/ML/DORAST, 2. LIGA

Nedeľa 20. 9. 15.00 SNV - Bystrany, DOSPELÍ „B“, 2. TRIEDA

Sobota 26. 9. 10.00 a 12.00
SNV - Prešov „B“, 
ST. ŽIACI „A“ a „B“, 1. LIGA

Sobota 26. 9. 14.00 SNV - Margecany, ŽIACI „C“

Nedeľa 27. 9. 15.00 SNV - Richnava, DOSPELÍ „B“, 2. TRIEDA

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk

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

Basketbalový turnaj mužov - 4. ročník memoriálu Vladimíra Jasenčáka, 4. - 6. 9. 2009

Piatok  4. 9. 16.30 BK Turow Zgorzelec - Salgotarján

Piatok  4. 9. 19.00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Kolín

Sobota  5. 9. 16.30 Salgotarján - Kolín

Sobota  5. 9. 19.00
BK Turow Zgorzelec 
- BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Nedeľa  6. 9. 10.00 Kolín - BK Turow Zgorzelec

Nedeľa  6. 9. 12.30
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
- Salgotarján

Piatok 11. 9. 14.00 - 20.00 Basketbalový turnaj juniori

Sobota 12. 9.  8.00 - 20.00 Basketbalový turnaj juniori

Nedeľa 13. 9.  8.00 - 13.00 Basketbalový turnaj juniori

Sobota 19. 9. 10.00 - 19.00
Volejbalový turnaj ženy 
(ŠG Nitra, UKF Nitra, Žiar nad 
Hronom, Hnúšťa, Miškolc, SNV)

Nedeľa 20. 9.  9.00 - 14.00
Volejbalový turnaj ženy 
(ŠG Nitra, UKF Nitra, Žiar nad 
Hronom, Hnúšťa, Miškolc, SNV)

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

Utorok 1. 9. 17.00 SNV - L. Mikuláš, prípravný zápas „A“

Piatok  4. 9. 17.00 SNV - Poprad, prípravný zápas „A“

Piatok 11. 9. 17.00 SNV - Slovan Bratislava, extraliga

Sobota 12. 9. 14.00 SNV - Skalica, dorast

Nedeľa 13. 9. 10.30 SNV - Trenčín, dorast

Nedeľa 13. 9. 17.00 SNV - Zvolen, extraliga

Piatok 18. 9. 17.00 SNV - Martin, extraliga

Nedeľa 20. 9. 10.30 SNV - Košice, juniori

Piatok 25. 9. 17.00 SNV - Žilina, extraliga

Sobota 26. 9. 14.00 SNV - Trnava, dorast

Nedeľa 27. 9. 10.30 SNV - Slovan Bratislava, dorast

KOLKÁREŇ 

Nedeľa  6. 9. 10.00
Tatran dorci - Tatran dorky, 
dorastenecká liga východ

Sobota 12. 9. 10.00
MKK Svit - NK Hesta Prešov, 
1. liga muži východ

Sobota 12. 9. 14.00 Tatran - Podbrezová „A“, extraliga muži

Nedeľa 20. 9. 10.00
Tatran dorci - Vrútky, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 20. 9. 12.30
Tatran dorky - Sučany, 
dorastenecká liga východ

Sobota 26. 9. 10.00 MKK Svit - Veľký Šariš „B“

Nedeľa 27. 9. 10.00
Tatran dorci - Fiľakovo, 
dorastenecká liga východ

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - HLAVNÁ PLOCHA
Sobota  5. 9. 18.00 - 19.30

Sobota 12. 9. 18.00 - 19.30

Sobota 19. 9. 18.00 - 19.30

Nedeľa 20. 9. 18.00 - 19.30

Sobota 26. 9. 18.00 - 19.30

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Otvorená 1. 9. 2009 od 9.00 do 19.00 hod.

Od 2. 9. 2009 do 11. 9. 2009 zatvorená.

Prevádzková doba krytej plavárne od 12. 9. 2009
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 15.00 - 20.30

Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Sobota  9.00 - 20.30

Nedeľa  9.00 - 20.30

Cenník: Celodenný vstup 1 hod. pred ukon-
čením 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 

SAUNA T.: 053/442 62 18

Sauna od 1. 9. 2009 do 11. 9. 2009 zatvorená.

Prevádzková doba sauny od 12. 9. 2009
Sauna s ochladzovacím 

bazénom
Sauna bez ochladzovacieho 

bazéna
Pondelok sanitárny deň  sanitárny deň

Utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Sobota  7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa  7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

CERAGEM - masážne stoly
Ceragem od 1. 9. 2009 do 11. 9. 2009 zatvorené.
Prevádzková doba CERAGEM od 12. 9. 2009

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 19.00

Nedeľa 8.00 - 19.00

Pondelok sanitárny deň

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 9.00 - 19.00
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Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves
ŠKI SNV zameraný na triatlon a plávanie 

hľadá šikovné deti, 
ktoré sa neboja pohybu a radi súťažia. 

Prihlásiť sa môžu plavci aj neplavci 
(plávať naučíme). Taktiež organizujeme 

plavecký výcvik od 3 rokov a plavecký krúžok.
Informácie: tel. č.: 0949 519 371, 

e-mail: stankovaelena@post.sk

Predsedníctvo Okresnej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
v Spišskej Novej Vsi

oznamuje, že sa uskutoční

3. ročník okresného

ŠPORTOVO-KULTÚRNEHO 
STRETNUTIA ČLENOV
dňa 4. 9. 2009 o 9.00 hod. 

v priestoroch Čardy 
v Krompachoch.

Súťažiacim želáme úspešné 
športové výkony!

Slovenský pohár
V utorok 4. 8. 2009 odštartoval 41. ročník Slovenského 
pohára 2009/2010 vo futbale. V stredu 5. 8. 2009 hrali 
Spišiaci na domácom ihrisku 1. kolo proti MFK Zemplín 
Michalovce. Stretnutie skončilo nerozhodne 1 : 1. Na 
pokutové kopy vyhrali naši 4 : 2 a postúpili do 2. kola.

II. liga skupina Východ
V ročníku 2009/2010 štartuje v II. lige v skupine Vý-
chod 16 mužstiev. Futbalisti FK SNV hrali 1. 8. 2009 
v 1. kole na pôde MFK Lokomotíva Zvolen, s ktorým 

remízovali 2 : 2. 
V sobotu 8. 8. 2009 sa hralo 2. kolo. Spišskonovo-
veskí hráči vyhrali na domácom trávniku nad MFK Go-
ral Stará Ľubovňa 1 : 0. 
3. kolo bolo na programe 15. 8. 2009 vo Vranove nad 
Topľou. Výsledok: MFK Vranov n/T. - FK SNV 4 : 1. 
Menej sa našim darilo aj v 4. kole, keď doma 22. 8. 
2009 prehrali proti 1. FC Tatran Prešov „B“ 0 : 3.
Futbalový klub Spišská Nová Ves reprezentuje v II. lige 
tento káder mužstva (na snímke). Veríme, že hráči budú 
pokračovať v dobrých výkonoch. V. Ivančík

ŠTART FUTBALISTOV ÚSPEŠNÝ

Štyri disciplíny tohto špecifického preteku aj tento rok 
preverili fyzické i psychické sily extrémistov od Bratislavy 
po Košice, medzi ktorými boli i dve ženy a po niekoľkých 
rokoch tiež pretekár z Českej republiky. Počasie, ktoré 
minulý rok ničilo pretekárov vytrvalým dažďom, tohto roku 
vyšlo v ústrety vyššími teplotami.
Najchladnejšia vodná nádrž na Slovensku Palcmanská 
maša na Dedinkách bola prívetivá k pretekárom a po 
800 m plávania v 20-stupňovej vode prvý vyplával Tomáš 
Jurkovič v novom rekorde 11 min. 20 sek. 
Nasledovalo 1 200 m prevýšenia na 42 km dlhej trati 
horského bicykla s náročnými výšľapmi do sedla Čertova 
hlava, na Vojtechovu samotu, Kráľovský prameň, cez Čer-
tovu dolinu do sedla Medvedia hlava a cez Košiarny brie-
žok na Džurkovec. Trať bola taktiež veľkou previerkou pre 
horské bicykle. Pretekári opravovali až 8 defektov, lesné 
cesty po ťažbe a prívaloch vôd sú v dezolátnom stave. Naj-
rýchlejším cyklistom bol taktiež Tomáš Jurkovič. 
Bežecká časť bola 14 km dlhá s 350 m prevýšenia. 
Viedla z Džurkovca Prielomom Hornádu na Letanovský 
mlyn, hore na Kláštorisko a potom cez Čertovu sihoť 
na Biely potok a Tomášovský výhľad. Najrýchlejším bež-
com bola po prvýkrát v histórii preteku žena - Kristína La-
pinová.
Na Tomášovskom výhľade čakala pretekárov záverečná 
časť - lezenie. Tri náročné cesty Komín - klasifikácie 4, 
Fickov nárek 5 a Bombardér 6 boli po 4 - 8 hodinách tvr-
dého výkonu poslednou previerkou zvyšných síl preteká-
rov. Najrýchlejším lezcom sa stal Peter Gebura.
Celkovo zvíťazil Tomáš Jurkovič z Tri klubu VTVŠ Bra-
tislava pred Dolnokubínčanom Petrom Geburom a po 

vynikajúcom výkone na treťom mieste sa umiestnila Kris-
tína Lapinová z T.A.T. Martin. Podrobnejšie výsledky 
a fotografie z priebehu preteku môžete nájsť na www.
kvadratlon.szm.sk.
Škoda, že aj po dvanástich rokoch sa nájdu „ľudia“, ktorí 
na trati horského bicykla ukradnú alebo premiestnia sme-
rové faborky. Táto nízka pohnútka spôsobí orientačné 
problémy, pády, úrazy a často zmarí úsilie pretekárov 
na tomto ťažkom preteku, ktorý robí dobrú reklamu ce-
lému regiónu Slovenského raja. 
Poďakovanie patrí Správe NP Slov. raj, ktorá vyšla 
v ústrety organizátorom, všetkým pomocníkom na trati 
i v cieli (25 ľudí) a tiež sponzorom, bez ktorých by bola 
filozofia preteku - žiadne štartovné a malá odmena pre 
každého - veľmi ťažko zrealizovateľná.
Pretek podporili: Stavebniny GIZI, Procont, CORAgeo, 
Benesport, Exes, Penco, Arnox, Valentín Griger, Horská 
služba na Slovensku, Sport 2000 Urbanovič, Unitrek 
bike shop, Prestige real, Geodesy, geodeti Ing. Kostel-
ník a Ing. Kandrík, Sport Rysy, Uranpres, Solitéra, Cyklo-
Špak, Podtatranské noviny, Conet servis, Ján Baron, 
Obec Spišské Tomášovce a Galéria M.  M. H.

12. ROČNÍK KVADRATLONU 
V SLOVENSKOM RAJI
Horolezecký klub James klub Spiš, Záchranná horská služba Slovenský raj s podporou Horolezeckého 
klubu Horec zo Spišskej Novej Vsi usporiadali v sobotu 1. 8. 2009 XII. ročník jedného z najťažších pre-
tekov na Slovensku - horského KVADRATLONU v Slovenskom raji.

Horný rad zľava: Radoslav Sirko (asistent trénera), Marián Jančár, Tomáš Čekovský, Lukáš Stanislav, Marián 
Maxim, Tomáš Šoltés, Lukáš Horváth, Karol Sedláček, Rudolf Pavlík, Maksym Stadnyk, Daniel Tokoly, Marek 
Petruš (tréner mužstva). Dolný rad zľava: Peter Duľa, Lukáš Kiššák, Lukáš Augustin, Lukáš Kováč, Novica 
Čomič, Jozef Kandráč, Juraj Hamráček, Branislav Ondáš, Pavol Jurčo (vedúci mužstva).

Ako už vieme, kolkári TJ Tatran SNV budú hrať v kolkár-
skej extralige ročníka 2009/2010. „A“ mužstvo, kto-
rého základ tvoria Mikuláš Klubert, Vladimír Pešta, 
Igor Tokarčík, Rastislav Bajtoš, Alexej Novotný, Ju-
raj Bezák, Dávid Klubert, Martin Kvasnička a Michal 
Dubiňák tvrdo trénujú a hrajú prípravné zápasy. Extraliga 
vyžaduje komplexnú prípravu každého hráča.
Prípravou na extraligu prešla aj kolkáreň v Madaras parku 
(na snímke). Dráhy, podlaha a ďalšie vybavenie sú vyno-
vené. Prostredie pre divákov bude veľmi príjemné. 
Extraliga začína 5. septembra 2009 prvým kolom. Naši 
kolkári v rámci neho vycestujú a sily si zmerajú s kolkármi 
ŠK Modranka „A“. Skutočný sviatok kolkárskeho športu 
v našom meste nás čaká v 2. kole. Už 12. septembra 
2009 o 14.00 hod. hostia kolkári TJ Tatran SNV na 
domácich dráhach lídra extraligy ŽP Šport a. s. Pod-
brezovú „A“, za ktorú štartuje absolútna slovenská 
špička doplnená o dvoch majstrov sveta zo Srbska, 
ktorí vyhrali májové Majstrovstvá sveta v Nemecku. 
Naši kolkári veria, že ich prídete povzbudiť. Čaká vás 
pekný a hodnotný športový zážitok.

V. Ivančík, foto: LucK

SVIATOK KOLKÁRSKEHO 
ŠPORTU V NAŠOM MESTE
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OZNAMY, INZERCIA, POZVÁNKY

Ponúka v mesiaci september jazykové kurzy:
Anglický jazyk • Nemecký jazyk  

Španielsky jazyk • Francúzsky jazyk • Ruský jazyk             
Každé ponúkané jazykové vzdelanie je v 50 hodinách, 
po 150 hodinách je možnosť získať certifikát AV akredi-
tovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Taktiež ponúka kurzy: 
• Podvojné účtovníctvo
• Mzdové účtovníctvo
Tieto kurzy sú v 88 hodinách. Získanie certifikátu AV 
akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky.

Viac informácií na:  
Adresa:  Akadémia vzdelávania, 
 Zimná 48, Spišská Nová Ves
Telefón:  053/442 19 80, 0908 835 150
E-mail:  av1@stonline.sk

Od 1. 9. 2009 bude krčno-nosno-ušná (ORL) 
a foniatrická (naslúchacie aparáty) 

ambulancia
MUDr. A. PAULÍNYOVÁ

poskytovať svoje nezmenené služby na novej adrese:
Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 1

052 01  Spišská Nová Ves
Tel.: 053/41 66 104

(za Lidlom, za Panorámou - bývalá budova Villa Pharm)

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Henrieta HOLLOVÁ

je od 1. 9. 2009 presťahovaná z priestorov 
Detskej polikliniky na Zimnú ul. 55, SNV, 

vedľa lekárne Harmónia. Tel.: 053/442 30 93

ÚZEMNÝ SPOLOK SLOVENSKÉHO 
ČERVENÉHO KRÍŽA 

„SPIŠ“ v Spišskej Novej Vsi
oznamuje širokej verejnosti, 

že od 1. augusta 2009 
má zriadenú webovú stránku

www.cerveny-kriz-snv.sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Spišská Nová Ves

2. 9. 2009 (streda)
Turistická vychádzka: Slovinky - Slovinská skala

Odchod osobným vlakom o 7.35 hod. 
smer Krompachy.

16. 9. 2009 (streda)
Prehliadka mesta Levoča so sprievodcom 

Odchod autobusom SAD o 8.25 hod. 
z autob. nástupišťa.

23. 9. 2009 (streda)
Turistická vychádzka: Poráč - Závadka

Odchod autobusom SAD o 9.00 hod. 
z autob. nástupišťa. 

JAZYKOVÁ ŠKOLA, 
JAVOROVÁ 16, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
- vzdelávací subjekt oprávnený 

MŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky a certifikovaný 
spoločnosťou IES s právom vydávania medzinárodných 

certifikátov svojim absolventom oznamuje 
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

2009/2010

DETSKÉ KURZY
všetky ročníky - 2. september 2009 o 13.00 hod.

KURZY PRE DOSPELÝCH
1. ročníky - 3. september 2009 o 16.00 hod.

Poslucháči budú zadelení do kurzov 
a stretnú sa s vyučujúcim.

2. - 7. ročníky a konverzačné kurzy 
- 4. september 2009 o 16.00 hod.

Otvorenie školského roka má informatívny charakter. 
Zoznamy poslucháčov zaradených do kurzov a časový 

rozvrh kurzov budú prístupné vo vestibule školy. 
Na zozname každého kurzu bude 

uvedený termín 1. hodiny, ktorý je záväzný. 
Prípadné zmeny v kurzoch sa budú riešiť na 1. hodine.

Noví poslucháči sa môžu zapísať 
do 7. septembra 2009.

Viac informácií na www.jssnv.sk

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 14. 9. 2009 
(pondelok) na Levočskej ul.
Privítame aj nových členov.
Tešíme sa na vás. 
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Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

31. 8. - 6. 9. 2009
NA ZÁPADE, Hutnícka 22, tel.: 053/44 321 00 

7. 9. - 13. 9. 2009
NA LETNEJ, Letná 27, tel.: 053/44 251 32

14. 9. - 20. 9. 2009
NA MIERI, Šafárikovo nám. 3, tel.: 053/44 659 37 

21. 9. - 27. 9. 2009
STATIM, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/44 282 77                        

28. 9. -  4. 10. 2009
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/44 675 68

Súkromná ambulancia pre akupunktúru, 
odvykanie fajčenia a pľúcne choroby 

Liečba akupunktúrou: 
• bolestivé stavy (chrbtica, kĺby, poúrazové stavy)

• alergie
• funkčné poruchy organizmu 

(dysfunkcie dýchania, trávenia, vylučovania)

Management odvykacích programov fajčenia.
Inhalačná liečba ochorení dýchacích ciest.

Adresa: MUDr. Soňa ŠIMKOVÁ, 
Zimná 67, Spišská Nová Ves 

Informácie na: www.mudrsimkova.zzz.sk
alebo tel. č.: 053/446 47 32, 0902 243 495
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 1. 7. 2009 rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, mam-
kou, babkou a sestrou Erikou KEŠELÁKOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 67 rokov.
S láskou a úctou manžel a deti 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 2. 7. 2009 prišli rozlúčiť s pani 
Margitou KOVÁČOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou spomínajú sestra Oľga a ostatná smútiaca rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým za pre-
javenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na pohrebe našej drahej 
Anny JOPPOVEJ, rod. Ďorďovej, ktorá nás opustila vo veku 56 
rokov.
S láskou a úctou spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 17. 7. 2009 prišli rozlúčiť s mojím manže-
lom, naším otcom a dedkom Františkom GARČÁROM, ktorý nás 
opustil vo veku 62 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková.
manželka a deti s rodinami

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamičkou, 
dcérou, nevestou, sestrou, švagrinou a tetou Jankou VALLOVOU 
- HUDZÍKOVOU, ktorá nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opus-
tila dňa 15. 7. 2009 vo veku nedožitých 46 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a Pohrebným službám R. Findura.
S láskou a úctou spomína manžel Ľubomír, dcéry Zuzana a Kata-
rína, rodičia, svokra, brat Miroslav s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina.

Tak veľa plánov si ešte mal, lež Tvoj život príliš krátky bol.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dňa 22. 7. 2009 
prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho milovaného manžela 
a otca Františka RUMANA a tým sa snažili zmierniť náš hlboký 
žiaľ.
manželka, dcéry, syn a celá smútiaca rodina

Nikto a nič nepretrhne silu a puto našej lásky. Navždy Ťa bu-
deme milovať.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 23. 7. 2009 rozlúčiť s naším milovaným 
Marekom KUCHÁROM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
mamka, bratia Pavol a Miro, priateľka Erika so synmi Erikom a Da-
nielom, krstná mama s rodinou

S bolesťou v srdci a hlbokým žiaľom ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 29. 7. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, 
naším otcom a dedkom Ladislavom KOLLÁROM, ktorý nás opustil 
vo veku 81 rokov.
manželka Mária, synovia Jozef, Ladislav, Dušan a dcéra Vlasta s ro-
dinami

S bolesťou v srdci a hlbokým žiaľom ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 11. 8. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, 
naším otcom, dedkom, švagrom, svokrom Jozefom DULOVIČOM, 
ktorý nás náhle opustil vo veku 70 rokov.
smútiaca rodina

Odišla ticho, nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije spo-
mienkami.
Dňa 25. 8. 2009 uplynulo 20 rokov, čo nás opustila naša drahá 
mamka, babka, svokra Mária VAŠTÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku, lebo v našich 
srdciach žije stále.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚLI OSLÁVILI
92 rokov
Jakub Frankovič

91 rokov
Aurelia Székelyová

85 rokov
Mária Piatnicová
Emília Baranová
Margita Gajdošová
František Lapšanský
Mária Čuchranová
Anna Glabová
Anna Schlesingerová
Mária Hrošárová

80 rokov
Mária Mačáková
Ján Potok

Mária Blahutová
Ing. Pavol Krajňák
Libuša Kormanová
Rozália Klempárová
MUDr. Anna Vyparinová
Mária Štiavnická
Vlasta Kosíková

75 rokov
Hedviga Balážová
Antónia Poradová
Mária Hrenyová
Alžbeta Markovičová
Albína Hamaliarová
Mária Lešková
Jozef Krestian
Josefa Brovková
Mária Rešovská

Anna Bezáková
Eduard Mišenda
Milan Bryndza
Cecília Prostejovská

70 rokov
Viliam Čonka
Mária Beňová
Margita Gavroňová
Milan Sučanský
Marta Petrášková
Anna Bartková
Anna Hanzelyová
Pavlína Lučivjanská
Mária Mrovčáková
Marta Mikolajová
Anna Dzurillová
Anna Šefčíková

Jozef Staš 1912
Štefan Fábera 1913
Cecília Dubiňáková 1916
Štefan Janica 1918
Jozef Varga 1921

Jozef Vaverčák 1924
Anna Jánošíková 1925
Karol Jankovič 1928
Ladislav Kollár 1928
Irena Kostelničáková 1929

Štefan Bednárik 1930
Mária Petriková 1931
Mária Hagovská 1932
Mária Bednárová 1932
Juraj Čipkala 1935

Františka Jankovičová 1935
Helena Oelschlägerová 1937
František Brandt 1945
František Garčár 1947
Veronika Slebodníková 1948

František Bakoš 1949
Anna Joppová 1953
Janka Vallová 1963
Marek Kuchár 1981
Damián Makula 2007

V JÚLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Radoslav Žiga

Sofia Hanková

Jarmila Pušková

Linda Tabáková

Lukáš Kotlár

Emma Pastvová

Dávid Cvengroš

Lukáš Šimunek

Martin Loy

Samuel Vojtáš

Jakub Horváth

Timea Kokyová

Alex Hangala

Liana Hanigovská

Marek Macko

Lukáš Mních

Róbert Kotlár

Erika Horváthová

Matúš Hecko

Peter Kočtuch

Alexandra Lauková

Karolína Pechová

Samuel Benčurík

Jakub Blahut

Marko Čegiň

Nikolas Majerník

Nina Revajová

Petra Slebodníková

Natália Kočíková

Silvio Lacika

Marek Jurčišin

Maddox Roderick Macala

René Valiga

Timea Slivošová

Ivana Horváthová

Dominik Harman

Katarína Harviščáková

Laura Kačírová

Kristián Horváth

Nella Murdžáková

Sophia Topercerová

Alexandra Nováková
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Čas plynie, ale spomienky zostávajú. 
Dňa 25. 8. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka Helena SERVÁTKOVÁ,vo veku 82 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Jozef, dcéra Marta, dcéra Milka s Ľu-
bom a vnuci Adam a Marián.

Tvoje zlaté srdce zostane navždy s nami, bude nám žehnať na 
ceste, ktorou kráčame teraz už len sami.
Dňa 1. 9. 2009 uplynuli 2 roky od tragickej smrti nášho milovaného 
Pavla MEDVECA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Elena, syn Marek a dcéra 
Katarína s rodinou.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Dňa 1. 9. 2009 uplynulo 15 rokov, keď nás opustil môj manžel, 
otec, dedo Jozef ŠTEFÁNIK.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, deti Jozef, Ján, Milan 
a Ľubka s rodinami.

Odišla si od nás, my ostali sme v bôli a žiali, no navždy budeš 
v srdciach tých, čo Ťa milovali. 37 rokov si tu s nami žila a pred 
rokom si nás tak náhle opustila. V neznámy svet si išla spať, za-
plakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 3. 9. 2009 si s úctou a láskou budú spomínať na našu drahú 
sestru, dcéru a mamku Elenu PODHORÁNYOVÚ sestry Alica, Má-
ria, mamka, bratia, synovia a ostatná smútiaca rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Dňa 4. 9. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustila naša 
milovaná manželka, mamka, babka Oľga KUBÁŇOVÁ, rod. Šu-
bová zo Smižian.
Ani čas nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa milo-
vali.
manžel Vladimír, syn Vladimír a dcéra Oľga Mária s rodinami

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 5. 9. 2009 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej 
manželky a mamky Emílie ONDREJČÍKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína manžel Stanislav a dcéry Jarka 
s priateľom Igorom a deťmi, Zdenka s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina.

Zavrela si oči, utíchol Tvoj hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. Tak túžila si s nami žiť, no srdce, ktoré tak milovalo, pre-
stalo už biť.
Dňa 7. 9. 2009 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila milovaná man-
želka, dcéra, mamička, svokra a babička Ľubomíra BEŇOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno, ti-
cho. Tvoje telo v spokojnom spánku odpočíva, ale v srdciach 
našich nám bolesť ostala.
Dňa 8. 9. 2009 si pripomenieme 5. výročie smrti nášho milovaného 
manžela, ocina a starého otca Milana KOLÁRČIKA.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

 
Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 8. 9. 2009 si pripomenieme 20. výročie úmrtia Jána 
ADAMČÍKA.
S láskou na Teba spomínajú a nezabúdajú manželka Irena, dcéry 
Vierka s rodinou, Ika s rodinou, syn Ján s rodinou a ostatná smú-
tiaca rodina.

Dňa 13. 9. 2009 si pripomenieme 25. výročie, čo nás bez slova 
rozlúčky opustil manžel, otec, dedko a svokor Milan ŠOLC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, syn Vladimír a dcéra Dáša s rodinami

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj 
keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 19. 9. 2009 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, svokry a starej mamy Magdalény LEHOTSKEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra, zať, nevesta, vnúčatá a pravnú-
čatá.

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, my ostali sme v bôli a žiali, no 
navždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 19. 9. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás opustil môj manžel, náš 
otec, dedko a brat Ján GÄRTNER.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a ne-
zabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá, sestra s ro-
dinou a brat.

Odišiel si, ostali spomienky...
19. septembra pred 25-timi rokmi nás navždy opustil vo veku 60 ro-
kov náš starostlivý manžel, otec a dedko Ing. Jozef GROBARČÍK.
S vďakou a úctou spomínajú manželka a deti.

Dňa 23. 9. 2009 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, dedka a pradedka Milana GARČÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Gabriela, deti s rodinami

Kto ostáva v srdci, neumiera.
Dňa 24. 9. 2009 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás opustila 
naša drahá mamička, manželka a starká Magdaléna TALÁROVÁ, 
rod. Mazúrová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
manžel, dcéra Eva s rodinou, synovia Peter a Martin

Odišli, už nie sú medzi nami, ale žijú v srd-
ciach nás, ktorí sme ich mali radi.
Dňa 25. 9. 2009 uplynie rok, keď nás na-
vždy opustila naša drahá mamka, babka Anna
PETROVIČOVÁ a dňa 20. 10. 2009 uplynú 
2 roky od smrti nášho brata Jozefa PETROVIČA, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 35 rokov.
Za tichú spomienku v modlitbách ďakuje rod. 
Petrovičova.

Dňa 25. 9. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, dedko, svokor Ján TOPOLI.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka a dcéry s rodinami

I po rokoch si v našich spomienkach, ani čas nedovolil zabud-
núť.
Dňa 26. 9. 2009 uplynie 10 rokov od smrti nášho otca Martina 
ZEMANA.
S láskou spomínajú dcéra Renáta s manželom, syn Róbert s man-
želkou, vnúčatá a ďalší príbuzní a známi. 

Dňa 26. 9. 2009 si pripomenieme 2. výročie, čo nás náhle a ne-
čakane navždy opustila naša drahá milovaná manželka a matka 
MUDr. Regina GULOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali a neza-
budli na ňu vo svojich mysliach tak, ako aj ona na vás všetkých určite 
myslí tam hore v nebíčku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Viliam a synovia Martin 
a Števo.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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 PREDÁM - PRENAJMEM

 Dám do prenájmu plne zariadený kozmetický sa-
lón a nechtový design v centre mesta. Podrobné in-
formácie na t. č.: 0905 853 170, 0911 853 170

 Dám do prenájmu 3-izbový byt s balkónom na sídl. 
Tarča. Možný dlhodobý prenájom. Cena 350 €/me-
siac. T.: 0910 350 280

 Garáž do prenájmu, sídl. Západ I - Duklianska ul. 
Cena dohodou. T.: 0907 105 624

 Predám biolampu zn. BIOPTRON (ešte v záruke). 
T.: 0905 369 583

 Ponúkam v Sp. Novej Vsi do dlhodobého prená-
jmu 1-izbový nezariadený byt v centre mesta na Go-
razdovej ul. Cena dohodou. T.: 053/446 35 16, 
0902 684 112

 Predám 3-izbový rodinný dom na Kalinčiakovej ul. 
v Sp. Novej Vsi. T.: 0948 513 311

 Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve na sídl. 
Mier, Tr. 1. mája v SNV. Zvýšené prízemie, v pôvodnom 
stave, aj na hypotekárny úver. Voľný ihneď. Cena doho-
dou. T.: 053/446 20 59, 0904 525 909

 Prenajmem v SNV 1-izbový zariadený byt. 
Cena 200 €. T.: 0910 154 009 - len vážny záujem.

 Predám 3-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Mier, 
Z. Nejedlého v Sp. Novej Vsi. Obytná plocha 76 m2, 
1. poschodie, čiastočne upravený. T.: 0910 444 244

 Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt v SNV na 
Západ I s možnosťou bývania od 1. 10. 2009. 
T.: 0904 936 369

 Prenajmem dom v Levoči pri autobusovom nástupišti, 
vhodný na kancelárie, ambulancie, predajne, ubytova-
nie. T.: 0903 607 179

 HĽADÁM

 Hľadám prácu ako predavačka, chyžná, príp. do piz-
zérie. T.: 0905 369 583

 Hľadám firmu alebo súkromníka na menšie rekon-
štrukčné práce a maľovanie v byte - v SNV. 
T.: 0902 604 240
 
 PRÁCA

 Práca v zahraničí. Čašník/čka, chyžné, umý-
vači riadu. OPATROVANIE CHORÝCH A STARÝCH 
v Anglicku. MÄSIARI / VYKOSŤOVAČI aj bez zna-
losti AJ. PICKERI s dobrou úrovňou AJ. APPRIME 
agency. 

T.: 052/478 29 09 alebo 0911 172 278.
 Atraktívna práca vo wellness štúdiu. 

T.: 0911 890 388
 Kurz „NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY“ 

s následným umiestnením v hosťujúcich rodi-
nách v Rakúsku a v Nemecku. Začiatok kurzu 
10. 9. 2009. Rýchlokurz „ANGLIČTINA NA PREŽI-
TIE“ – začiatok kurzu 14. 9. 2009. 
Bližšie info: GWA, s. r. o., Letná 47, SNV. 
T.: 053/44 10 467, 0903 638 034, 
0904 930 524

 RÔZNE

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ AKCIA!!! 
NOVINKA! - modelovanie na typy Russia Stiletto - 
exkluzívne špicaté typy / modeláž gélom s kal-
ciom na prírodné a poškodené nechty - 18,59 €, 
porcelánové nechty prémium - 18,59 € / gélové 
nechty 15,93 € / živicové nechty 15,60 € / zdo-
benie - rôzne druhy a techniky / klas. manikúra 
+ parafín ZDARMA / príležitostné nechty (svadby...). 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 
4, SNV. 

 Doučím anglický jazyk pre ZŠ a SŠ. 
T.: 0902 645 327 

 STUDIO ES - formovanie postavy kavitačným 
systémom ultra sonic (ultrazvuk) * odbúranie tu-
kov a úprava celulitídy * parafangové a kryo zábaly 
* vibraplate - prístroj na spevnenie svalovej hmoty. 
Smižany, Nám. M. Pajdušáka 32. 
Objednávky - 0903 048 467.

 Ponúkam opatrovanie detí vo veku od 6 mesiacov. 
T.: 0911 196 516

 PRESTAVUJEM bytové jadrá, kúpeľne, WC, kom-
plet rekonštrukcie bytov a domov. Vyrezávame 
otvory do panelu a betónu - búračské práce, všetky 
vodárenské práce. Za rozumné ceny. 
T.: 053/444 02 52, 0903 277 634

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

 VYUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK pre začiatočníkov, 

pokročilých, maturantov, dospelých a konverzá-
ciu. Flexibilita a ústretovosť. T.: 0915 932 319, 
e-mail: kernten@centrum.sk

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Trinásty intenzívny 50-hodinový KURZ NEM-

ČINY PRE OPATROVATEĽKY A OŠETROVATEĽKY 
otváram 10. septembra 2009. Dlhoročná tradícia, 
uplatnenie v práci, skriptá k téme grátis. 
T.: 0915 932 319

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ ponúka všetko pre zdra-
vie vašich nôh - klasická mokrá pedikúra, korekcia 
zarastajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, od-
straňovanie otlakov a kurích ôk, lakovanie aj fran-
cúzske, zdobenie, modeláž špeciálnym gélom 
PEDI, parafín - najúčinnejšia výživa pre pokožku 
a nechty. AKCIA!!! - pri aplikácii parafínu na nohy 
20 % zľava na klasickú pedikúru. T.: 0902 891 534. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV.

 VÝROBA KĽÚČOV & ZÁHRADKÁR. Akcia sep-
tember - 50 % zľava na vybrané druhy semien pri 
kúpe visiaceho zámku + výroba kľúčov nad 10 ks 
3 % zľava. Predaj cibuliek kvetov, prijímame ob-
jednávky ovocných stromov. Zimná 59 (poniže OD 
Spišan), Letná 46 (bývalá Sazka - športka). 
T.: 0907 259 489

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

 HOBBY KREATÍV - potreby pre vašu tvorivosť: 
farby, papiere, lepidlá, plátna, polystyrén. Tva-
rovky, drevené výrobky, servítky, drôtiky, korálky, 
formy... Ponúkame tiež potreby pre modelárov 
- farby a lepidlá Rewell, modely na objednávku. 
Organizujeme tvorivé kurzy pre deti i dospelých. 
Letná 59 (vedľa rím.-kat. fary), v bráne, SNV. 
T.: 0918 994 867, 
e-mail: hobbykreativ@zoznam.sk

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

 POZOR - ponúkame PRESTAVBU BYTOVÉHO 
JADRA za výhodné ceny. Vybúranie jadra s odvo-
zom, nové rozvody vodo, elektro, vymurovanie, 
upratanie po stav. prácach, obklady podľa výberu 
zákazníka, dodávame komplet materiál. Celá pre-
stavba 8 dní. Záruka na prácu. T.: 0905 282 678

 Latinsko-americké tance SALSA, ME-
RENGUE, BACHATA... so skúseným mexic-
kým tanečníkom Miguelom. Tanečný kurz 
pre mierne pokročilých aj pre začiatočníkov. 
Levočský Gastrodom (levočák), Námestie Maj-
stra Pavla 35, Levoča. Cena: celý kurz 30 €. 
Trvanie kurzu: 2 mesiace - každý štvrtok, od 
3. septembra 2009 v čase od 17.15 hod. (trvanie 
1 hod.). Individuálna hodina 5 €. Tanečný partner 
nie je podmienkou! T.: 0903 703 201, 
e-mail: salsalevoca@centrum.sk

 Doučím slovenský jazyk, príprava na monitor a prijí-
macie skúšky. T.: 0908 385 281

 JŠ pri Dome Matice slovenskej otvára jazykový 
kurz pre záujemcov o nemecký jazyk pre začia-
točníkov a mierne pokročilých. Taktiež pre deti 
a budúcich maturantov z NJ. Kurz je 5-mesačný 
(september - január), 2 hod. týždenne. Cena 60 €. 
Informácie: 0904 527 819. 
Zápis v Dome Matice slovenskej, Zimná 68, SNV 
7. 9. 2009 o 16.30 hod.

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

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

Marián Schmidt

Jesenný kurz 
spoločenských tancov 

pre dospelých od 16. 9. 2009

(manželské páry, slobodní páni i dámy)

Obmedzený počet párov – individuálna výučba

v ZŠ Levočská ul. každú stredu od 19.30 do 20.30 hod.

 Informácie aj zápis telefonicky 
na t. č. 0904 459 110.

TANEČNÁ ŠKOLA v SNV organizuje

KURZY TANCA
pre:

• deti od 4 do 7 r.

• deti a mládež od 7 do 18 r.

• dospelých od 18 r.

• budúcich manželov

na Markušovskej 1, SNV.

Zápis 4. 9. 2009 od 15.00 - 17.00 hod.

Kto má chuť, ten príde a tancuje :)

info: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

GMITALIS - gym shop
Novootvorená predajňa 
(v budove bývalej baníckej školy)

od septembra 2009

• poradenstvo,
• výživové doplnky, 

• proteíny, karnitíny a pod.
Aj na telef. objednávku - 0949 729 483

Zľava pri nákupe:
do 33 € - 5 %; nad 33 € - 10 %
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INZERCIA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO, Sp. Nová Ves, Duklianska 38
tel./fax: 053 44 21 321, mob.: 0902 780 300, e-mail: plex@plex.sk, www.plex.sk

k realizáciiod projektu
núkame

Na predajnej ploche 500 m2 ponúkame:

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

Koľko jazykov  
ovládaš...

. . .  toľkokrát 
je tvoj život 

pestrejší!

všetky vekové 
kategórie

ANGLIČTINA
NEMČINA

TALIANČINA
ŠPANIELČINA

FRANCÚZŠTINA

jazyková 
škola

všetky úrovne

Štefánikovo námestie 21
(bývalá Banícka škola)

Spišská Nová Ves
Mgr. Ján Sarňák: 0908 380 456 

w w w. a n d a n t i n o . s k

ZÁPIS
1. - 4. a 7. - 9. september

od 15.30 do 18.00

AKCIAAKCIA  

NA NA 

PANELOVÉPANELOVÉ  

OKNÁOKNÁ



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
a objednajte sa online na www.pkosnv.sk

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

ŠkodaOctavia Tour a Tour Combi
s parádnou výbavou za perfektnú cenu
+ rádio s CD a MP3 zadarmo

ŠkodaOctavia Tour pri využití
značkového financovania na 1/3

už od 3 909 € /117 762,53 Sk s O% navýšením.
Prvú tretinu zaplatíte teraz, druhú o rok a tretiu o dva.

Extra výbava zdarma:
- klimatizácia
- centrálne uzamykanie
- elektrické ovládanie predných okien
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané

vonkajšie spätné zrkadlá

ZA FANTASTICKÉ CENY
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ!!!

ZA MÁLO PEŇAZÍ
VEĽA MUZIKY

AUTOVESAUTOVES A  A SHELLSHELL VÁM VYMENIA OLEJ VÁM VYMENIA OLEJAKCIA 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.sk
Konverzný kurz: 1€= 30,1260 Sk. Ilustračné foto.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia Tour/Combi: 5,10 - 8,10 l/100 km, 135 - 194 g/km.


