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blížime sa k miliarde
Spišská Nová Ves sa môže tešiť z externých zdrojov, ktoré poputujú do rozvoja bývania, skvalitnenia verejného osvetlenia,  
zníženia kriminality v meste a na kultúrne podujatia.

Popri zložitej ekonomickej situácii spôsobenej do-
padmi hospodárskej a finančnej krízy má naše mesto 
predsa len dôvody na radosť. Externé zdroje prúdia 
do Spišskej Novej Vsi aj naďalej. Vďaka nim sa darí 
realizovať rôzne investičné („tvrdé“) aj neinvestičné 
(„mäkké“) projekty, ktorých celková hodnota sa 
v starej mene už blíži k jednej miliarde korún.
V apríli Ministerstvo životného prostredia SR ozná-
milo nášmu mestu schválenie projektu „Inžinierske 
siete - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený 
jarok v Spiš. N. Vsi“, kde mesto pripravuje individu-
álnu bytovú výstavbu (147 rodinných domov). Výška 
schváleného nenávratného finančného príspevku 
(NFP) na projekt zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 
v rámci Operačného programu Životné prostredie 
predstavuje sumu 2 347 481,41 €, čo je 95 % 
z celkových výdavkov na projekt. Zvyšných 5 % bude 
spolufinancovaných na základe zmluvy o združení fi-
nančných prostriedkov s investorom a stavebníkmi 
rodinných domov. Za celkovo 2 471 033,06 € tak 

bude v lokalite Červený jarok zabezpečené zásobo-
vanie budúcich obyvateľov pitnou vodou z verejných 
vodovodov a odvádzanie komunálnych odpadových 
vôd.
Zelenú od Ministerstva hospodárstva SR dostal ďalší 
projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia mesta Spiš. N. Ves - námestie“. 
Na jeho realizáciu sme v rámci Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast získali z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja NFP vo výške 248 360 €. Mesto projekt zo 
svojich prostriedkov - podľa schváleného rozpočtu 
projektu - dofinancuje vo výške 13 072 €. Popri ďal-
šej etape regenerácie nášho námestia (Zimná ul. od 
sochy gen. J. Nálepku po Radnicu), ktorá sa spustí 
čochvíľa, sa tak skvalitní technická infraštruktúra 
a tiež zníži energetická náročnosť verejného osvet-
lenia na Zimnej, Letnej a Levočskej ulici. Predpokla-
daný termín ukončenia projektu je v r. 2011.
Ďalšia dobrá správa prišla od Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality - podporila projekt našej Mest-
skej polície SNV s názvom „Nový prístup k preven-
cii kriminality mladých Rómov: Organizovaným 
športom bližšie k zodpovednosti za seba“. Na 
jeho realizáciu poskytla zo štátneho rozpočtu dotá-
ciu 8 000 €. V rámci projektu budú v r. 2010 od-
borníci a peer aktivisti pracovať so skupinou 20-tich 
žiakov ZŠ Ing. Kožucha, ktorí sú vekom na hranici 
trestnoprávnej zodpovednosti (13 - 14 r.) a žijú v so-
ciálne málo podnetnom prostredí troch rómskych 
osád v meste. Cieľom projektu je motivovať mladých 
Rómov prostredníctvom športu a voľnočasových ak-
tivít k aktívnej účasti na vzdelávaní zameranom na 
zvýšenie ich právneho vedomia a vytvárať tak pred-
poklady na zníženie nárastu podielu maloletých pá-
chateľov z tejto komunity na evidovanej kriminalite 
v meste. Projekt je pokračovaním dvoch už úspešne 
realizovaných projektov zameraných na prevenciu 
kriminality v cieľovej skupine mladých ľudí v meste.

(pokračovanie na 3. strane)

Park pri Redute, Spišská Nová Ves
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Do ateliéru akad. sochára Štefana Kovaľa sa po 
troch mesiacoch opäť vrátili zástupcovia nášho 
mesta, aby sa oboznámili so štádiom obnovy 
spišskonovoveského Mariánskeho morového 
stĺpa s Immaculatou a štyroch sôch evanjelistov, 
ktoré tu renovujú od decembra. Od prvého kon-
trolného dňa reštaurátori v prácach značne pokro-
čili a prispelo k tomu aj dobré počasie, ktoré im 
umožnilo realizovať časť prác aj v exteriéri.
Originál sochy Immaculaty je zrenovovaný 
a dokončená až na pár detailov je aj jeho kó-
pia. Kópia je od originálu na nerozoznanie, no 
predsa sa v čomsi odlišujú. „pôvodná socha 
nepoškvrnenej panny márie z neznámych dô-
vodov nemala pod sebou celistvú zemeguľu. 
na kópii bola chýbajúca časť zemegule po 
konzultácii s pamiatkarmi doplnená a tým pá-
dom je asi o 30 centimetrov vyššia. Doplnené 
budú i chýbajúce hviezdy na svätožiare. to, že 
tam pôvodne hviezdy boli, dokazujú prázdne 
miesta na ich uchytenie na origináli,“ vysvetlil 
nevyhnutné úpravy Štefan Kovaľ.
Do pozornosti reštaurátorov sa dostal aj mo-
rový stĺp, na ktorom bola socha umiestnená.  

Postupne analyzujú stav jeho architektúry. Po-
trebné práce realizujú tak, aby bola do budúcna 
zachovaná nielen historická hodnota stĺpu, ale i ži-
votnosť materiálu, z ktorého je zhotovený.
Výrazný pokrok nastal od februára i v rekonštruk-
cii sôch apoštolov. Niekdajšiu podobu už nado-
budli všetky štyri sochy. „Bola to značne ťažká 
úloha, keďže sme mali v podstate k dispozícii 
iba jednu serióznu podhľadovú fotografiu his-
torickej podoby priečelia cintorína v spišskej 
novej vsi. táto jediná fotografia bola podkla-
dom, na základe ktorého sme domodeláciu 
značne poškodených torz sôch realizovali,“ 
ozrejmil komplikovaný priebeh ich renovácie so-
chár. V apríli už boli pri ateliéri pripravené aj veľké 
kamenné bloky. Do nich budú postupne vytesané 
kópie sôch svätcov. Tie budú inštalované na prie-
čelie nášho cintorína.
Kontrolnému dňu predstaviteľov nášho mesta 
predchádzala kontrola zo strany Krajského pa-
miatkového úradu v Košiciach, ktorý vyjadril spo-
kojnosť s prebiehajúcimi prácami. Potešiteľná 
bola aj informácia z úst Š. Kovaľa, že vynovené 
pamiatky sa pravdepodobne vrátia do nášho 

mesta skôr, ako sa plánovalo.
Záujemcovia aj naďalej môžu prispievať do dob-
rovoľnej zbierky na rekonštrukciu Mariánskeho 
morového stĺpa so sochou Immaculaty, a to 
prostredníctvom účtu č. 3400427074/5600 
v Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka SNV, 
alebo vkladom do pokladne Mestského úradu, 
Štefánikovo nám. 1 v SNV. K 15. 5. 2010 sa po-
darilo vyzbierať už vyše 10 000 €.

ing. lucia kormošová
foto: autorka

Ministerstvo kultúry SR tiež v rámci grantového 
programu Európske hlavné mesto kultúry 2013 
- Košice poskytlo 2 000 € na podporu realizácie 
projektu „Graffity Spiš 2010“. Tretí ročník tohto 
podujatia, ktoré je zamerané na prezentáciu ume-
nia mladých na verejnom priestranstve, sa uskutoční 

v septembri t. r.
V roku 2009 Košický samosprávny kraj podpo-
ril konanie Trhu ľudových remesiel sumou 
6 000 €. V tomto roku poslanci vyššieho územného 
celku schválili jeho zaradenie medzi trvalo pod-
porené podujatia KSK. Pre tento rok vyčlenili na 
jeho konanie finančnú čiastku vo výške 4 000 €. 

I keď táto suma je len zlomkom celkových nákladov 
na Dni mesta, v rámci ktorých sa trh koná, určite 
pomôže k pestrej ponuke sprievodného kultúrneho 
programu celého podujatia. Spišskonovovešťania 
i návštevníci mesta sa tak môžu tešiť aj na Luciu Bílú 
a „česko-slovenskú superstar“ Martina Chodúra.

ing. lucia kormošová

SPRAVODAJSTVO

blIžIME SA K MIlIARDE
(dokončenie z 1. strany)

Opäť NA KONTROlE
Vo Vyšných Ružbachoch sa 26. apríla konal druhý kontrolný deň v rámci prebiehajúcich rekonštrukčných prác na našich pamiatkach.

V rámci rozširovania počtu divákov, ktorí sledujú Televíziu Reduta 
prostredníctvom internetu, prichádza televízia s ponukou novej mož-
nosti sledovať jej program cez internet. V spolupráci so spoločnos-
ťou Media Planet môžu diváci na stránke www.respublica.sk sledovať 
rôzne spravodajské televízie. V rámci projektu je prenos vysielania  
livestream, t. j. naživo. Takto okrem regionálnych televízií už dnes je 

zabezpečený prenos napríklad z Európskeho parlamentu s voľbou slo-
venských tituliek. Pripravuje sa aj prenos z rokovania Národnej rady SR, 
ďalej on-line vysielanie TA3 a ČT24.
Veríme, že diváci privítajú možnosť nájsť si na uvedenej web stránke in-
formácie v reálnom čase.

marcel blahut, vedúci TV reduta

žIVé ON-lINE VySIElANIE TV REDuTy

Rovnako ako vlani, i tento rok súčasťou podu-
jatia „Otvorenie letnej turistickej sezóny“ okrem 
množstva kultúrnych akcií a atrakcií v parku pri 
Redute bol aj pokus o vytvorenie slovenského 
rekordu. Kým vlani sa na našom námestí poda-
rilo vytvoriť najväčšiu obloženú bagetu, tento krát 

to bola najväčšia mozaika z cestovín, doposiaľ 
jediná svojho druhu na Slovensku.
Na maxi mozaike pred budovou Radnice v pia-
tok 30. apríla už od rána pracovalo 7 študentov 
SOŠ drevárskej v SNV. Za niekoľko hodín sa im na 
dlažbe podarilo vytvoriť obrazec s motívom To-
mášovského výhľadu v Slovenskom raji. Spot-
rebovali naň 537,5 kg cestovín troch farieb, čo 
je asi 383 929 ks. Ako uviedol prítomný komisár 
Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, študen-
tom sa podarilo vytvoriť zaujímavý nový ustano-
vujúci rekord, nakoľko mozaikou z cestovín sa 
o vytvorenie rekordu v SR ešte nikto nepokúšal. 
Komisár po zmeraní obrazca a uznaní rekordu 
odovzdal predstaviteľom nášho mesta Certifikát 
o vytvorení slovenského rekordu. Spišskonovo-
veská mozaika sa medzi slovenských rekordma-
nov zapísala dĺžkou 10,48 m a šírkou 6,3 m, 
teda celkovou plochou 66 m2. 

Slovenský rekord sa podaril i vďaka neobvyklej 
ústretovosti výrobcu cestovín MPC CESSI, a. s., 
SNV, Mestu SNV, Centra voľného času ADAM, 
SŠ klubu Niké, SOŠ drevárskej.
Obyvatelia a návštevníci mesta si maxi mozaiku 
z cestovín mohli po celý deň pozrieť z balkóna 
Radnice, ako aj z najvyššej kostolnej veže na Slo-
vensku, na ktorú bol vstup zdarma. Cestoviny po-
užité na mozaiku putovali k opusteným psíkom 
v útulku.
predošlé slovenské rekordy zo SNV: Najväčšia 
snežná stavba - Snežný hrad (1/2006), Najdlh-
šia papierová reťaz (10/2008), Najvyššia kos-
tolná veža (10/2008), Najdlhšia obložená bageta 
(4/2009), Najdlhšia kresba na chodník - Kres-
lený vlak (6/2009), Najväčšie stretnutie vozidiel 
značky VW (8/2009).

ing. lucia kormošová
foto: autorka

pADOl ďAlŠí SlOVENSKý REKORD
Spišská Nová Ves si pripísala na svoje konto už siedmy slovenský rekord.
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REGISTER ObNOVENEj EVIDENcIE pOzEMKOV - ROEp 
INFORMÁcIA pRE úČASTNíKOV KONANIA O NÁMIETKAch K NÁVRhu

STANOVISKO VEDENIA STEz K pOTREbE 
REKONŠTRuKcIE SKEjTpARKu

V roku 1995 NR SR schválila zákon č. 180/1995 
Z. z., ktorým boli určené opatrenia na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom. 
Podľa § 4 ods. 1 tohto zákona bola Správou katastra 
Spišská Nová Ves dňa 20. 10. 2004 zriadená pre 
katastrálne územie Spišská Nová Ves komisia na 
obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov 
k nim (ďalej len komisia ROEp). V zmysle zákona 
predsedom tejto komisie je zástupca určený mestom, 
v našom prípade je to prednosta Mestského úradu 
v Spišskej Novej Vsi.
Katastrálny úrad ako vecne príslušný správny orgán 
podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona v predchádzajúcom 
období vykonal práce potrebné k zostaveniu re-
gistra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len 
ROEp) a podľa § 7 ods. 1 zákona dňa 29. 3. 2010 
uverejnil návrh registra na verejné nahliadnutie 
na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi (konkrétne 
na Oddelení správy majetku mesta) a zároveň v sú-
lade s § 7 ods. 1 zákona vyhlásil konanie o námiet-
kach k návrhu ROEp v katastrálnom území Spišská 
Nová Ves. zákonodarca v rámci zákona zároveň ur-
čil, že všetci účastníci ROEp sa budú čiastočne 
podieľať aj na nákladoch súvisiacich s týmto pro-
cesom.

Občanom mesta, ktorí sa na základe vyššie uvede-
ného stali účastníkmi tohto konania (občanom, ktorí 
sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi pozemkov 
v katastrálnom území Spišská Nová Ves), Správa 
katastra Spišská Nová Ves cestou tunajšieho Mest-
ského úradu zaslala „upovedomenie“. V ňom 
sa uvádza, že po ukončení námietkového kona-
nia v rámci mesta, schválení registra ROEP a  jeho  
následnom zápise do katastra nehnuteľností bude 
účastníkom konania zaslaná výzva na zaplatenie 
príspevku na finančné zabezpečenie nákladov 
konania podľa § 10 ods. 2 zákona, a to paušálnych 
3,30 €.
ďalší príspevok bude účastníkom konania určený 
podľa § 10 ods. 3 zákona v znení novelizácie podľa 
zákona NR SR č. 419/2002 Z. z., pričom jeho výška 
bude vypočítaná v závislosti od výmery parciel, 
a to nasledovne:
• 3,30 € za každých začatých 5 000 m2 (v súčte) 

poľnohospodárskych pozemkov alebo lesných 
pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastava-
ného územia obce, ak majú výmeru väčšiu ako 
5 000 m2 (za pozemky do výmery 5 000 m2 sa prí-
spevok nevyberá),

• 3,30 € za každých začatých 400 m2 stavebných 

pozemkov alebo pozemkov nachádzajúcich sa 
v zastavanom území obce (za pozemky do vý-
mery 400 m2 sa príspevok nevyberá).

V súvislosti s obsahom „Upovedomenia“ si dovoľu-
jeme poznamenať, že Mesto Spišská Nová Ves 
je v uvedenom procese iba prostredníkom me-
dzi katastrálnym úradom a (spolu)vlastníkmi po-
zemkov. Ako je vyššie uvedené, práce súvisiace 
so zostavením registra obnovenej evidencie 
pozemkov - ROEp - vykonal katastrálny úrad 
ako vecne príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 
2 písm. a) zákona, preto - hoci na „Upovedomení“ 
je podpísaný prednosta Mestského úradu v Spišskej 
Novej Vsi - Mesto Spišská Nová Ves nezodpovedá 
za prípadné rozdiely zistené účastníkmi ROEp 
(vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi pozemkov) 
medzi údajmi uvedenými vo vlastnených doku-
mentoch a v doručenom návrhu ROEp. 
Konkrétne hodnoverné informácie k zis-
teným rozdielom je možné si vyžiadať na 
Správe katastra Spišská Nová Ves, Markušov-
ská cesta 1, ktorá v tejto veci zastupuje vecne prí-
slušný správny orgán. 

ing. Peter Petko, prednosta
mestský úrad v sNV

Dňa 29. 4. 2010 požiadali na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva zástupcovia Klubu mládežníckych 
športov a poslanec Adnan Akram o schválenie fi-
nančných prostriedkov vo výške 15 tis. € z rozpočtu 
Mesta Spišská Nová Ves na rekonštrukciu skejt-
parku, ktorý je umiestnený v areáli futbalového šta-
dióna. Stanovisko Správy telovýchovných zariadení 
(STEZ) Spišská Nová Ves ako správcu tohto areálu 
bolo a je, že návrh schváliť iba uvedené financie 
nie je riešením. 
Členom Klubu mládežníckych športov, ktorí najviac 
využívajú tento skejtpark, bolo podľa ich návrhu vy-
hovené v roku 2008, keď sme im poskytli 450 tis. 
Sk, aby na bývalom hokejbalovom ihrisku vybudo-
vali prekážky, ktoré budú vyhovovať ich predstavám 
a bezpečnostným predpisom. Žiaľ, musíme konštato-
vať, že v súčasnom období skejtpark po dvojročnom 

využívaní nevyhovuje parametrom na súťaže a bez-
pečnostným predpisom, keďže niektoré prekážky 
sa rozpadávajú a pod. Z uvedeného dôvodu sme 
dali vypracovať projektovú dokumentáciu rieše-
nia celého areálu futbalového štadióna, kde je 
zahrnutý aj nový a bezpečný skejtpark s takými 
parametrami, aby sme ho o ďalšie dva roky nemu-
seli opäť rekonštruovať. Skúsenosť z roku 2008 nám 
potvrdila, že aj na takúto možno na pohľad nená-
ročnú stavbu sa treba pripraviť nielen finančne, 
ale aj projekčne.
Veríme, že spoločne s mladými skejtbordistami sa 
nám podarí zabezpečiť financie nielen z mestského 
rozpočtu, ale aj od sponzorov a rôznych iných fon-
dov tak, že v roku 2011 budeme môcť rekonštrukciu 
skejtparku realizovať. 

Ján magdoško, riaditeľ sTeZ

Vilo Rozboril z relácie „Modré z neba“ neočakávane 
navštívil prvákov počas vyučovania priamo v škole. 
Stretnutie s ním bolo príjemné, milé a zaujímavé nielen 
pre Tomáša. Spolužiaci mu vysnívali sen - cestu do 
Manchester united priamo na futbalový zápas, o kto-
rom veľakrát rozprával a veľmi sa naň tešil. V neformál-
nom rozhovore sa Vilo bližšie dozvedel o Tomášovom 
ochorení, jeho zdravotnom stave i o tom, ako ho vníma 
okolie. Zároveň pozval celú triedu na natáčanie relá-
cie.Tomáška prišli do štúdia podporiť nielen spolužiaci  
a pedagógovia, ale aj primátor Ján Volný.
Veríme, že Tomáš mal nezabudnuteľný futbalový záži-
tok.

ing. Jarmila Tatarková
spojená škola stojan 1, sNV

„TOMÁŠ jE NÁŠ“
Dňa 4. mája 2010 sa splnil sen žiakov 1.E 
triedy, ktorý vysnívali pre svojho kamaráta 
Tomáša Macka. 

tomáš macko so spolužiakmi z 1. e a v. rozborilom 

hARMONOGRAM 
ODSTÁVOK

TEPELNýCh ZARIADENí 
EMKOBEL, A. S.,

SPIŠSKá NOVá VES 
V LETNOM OBDOBí 2010

PANORáMA 1. 6. - 4. 6. 

ZIMNý ŠTADIÓN 1. 6. - 4. 6. 

J. FABINIhO 7. 6. - 11. 6. 

BANíCKA 7. 6. - 11. 6. 

ZáPAD 2 - Duklianska 14. 6. - 18. 6. 

ZáPAD 3 - Kolárska 14. 6. - 18. 6. 

RáZUSOVA 21. 6. - 25. 6. 

hURBANOVA 21. 6. - 25. 6. 

MIER 1 - Komenského 28. 6. - 2. 7. 

MIER 2 - Wolkerova 9 28. 6. - 2. 7. 

VýChOD 1 - Fraňa Kráľa 6. 7. - 9. 7.

MIER 3 - Trieda 1. mája 12. 7. - 16. 7. 

MIER 4 - Štúrovo nábrežie 12. 7. - 16. 7. 

MIER 5 - Trieda 1. mája 19. 7. - 23. 7.

MIER 6 - Wolkerova 26 19. 7. - 23. 7.

TARČA 1 - Agátová 26. 7. - 30. 7. 

ZáPAD 1 - Kováčska 2. 8. - 6. 8. 

TARČA 3 - Topoľová 2. 8. - 6. 8. 

Termíny odstávok tepelných zariadení ŠOlTéSOVEj, 
MESTSKý úRAD, VýchOD 2 - Slovenská, TARČA 
2 - Dubová, lEVOČSKÁ, hVIEzDOSlAVOVA budú 
z dôvodu investičných prác oznámené dodatočne.

NÁzOV TEpElNéhO 
zARIADENIA

TERMíN 
ODSTÁVKy
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OZ činnosti PZ SR v SNV
Obvodné oddelenie PZ SR v SNV 9. 5. 2010 okolo 
20.40 hod. zadržalo na sídl. Tarča 36-roč. Petra zo 
SNV, ktorý v priebehu 15 minút poškodil pred objektom 
Družba a na Dubovej ul. štyri zaparkované motorové vo-
zidlá odkopnutím spätných zrkadiel. Poškodil tiež skle-
nú výplň výťahu v panelovom dome. Predbežne svojím 
konaním spôsobil škodu vo výške 1 400 €. Poverený 
policajt začal trestné stíhanie pre prečin poškodzovania 
cudzej veci, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody v trvaní do 1 roka.

10. 5. 2010 bolo po 22.30 hod. prijaté na linku 158 
oznámenie o lúpežnom prepadnutí 57-roč. čašníčky na 
sídl. Tarča, ktorej doposiaľ neznámy páchateľ pod hroz-
bou použitia noža ukradol tržbu v hodnote cca 1 000 €. 
Úrad justičnej a kriminálnej polície v tejto súvislosti začal 
trestné stíhanie vo veci zločinu lúpežného prepadnutia, 
za ktorý v prípade vypátrania páchateľa tomuto hrozí 
trest odňatia slobody do 12 rokov. 

12. 5. 2010 boli povereným policajtom OO PZ SR v SNV 
obvinení z prečinu krádeže podľa § 212/1 Trestného zá-
kona 24-roč. Marián K., 20-roč. Tomáš K., obaja z háji-
ka a 29-roč. Daniel K. z Podskaly, ktorí 4. 2. 2010 okolo 
14.00 hod. po spoločnej dohode vykonali krádež vláma-
ním do súkromného objektu, z ktorého odcudzili 60 ks 
nerezových vaní, čím spôsobili škodu vo výške 1 685 €.

Okresné riaditeľstvo PZ SR v SNV v spolupráci s Cen-
trom voľného času Adam pripravilo rad podujatí za-
meraných na prevenciu pred dopravnými nehodami 
s ochranou najmä najmladších účastníkov cestnej pre-
mávky. 13. 5. 2010 zorganizovalo okresné kolo súťaže 
„Na bicykli bezpečne“, ktorého sa zúčastnilo celkovo 
14 družstiev zo ZŠ v okrese SNV. 1. miesto obsadilo 
družstvo ZŠ Z. Nejedlého (SNV), ktoré bude nomino-
vané na krajskú súťaž v Košiciach. O deň neskôr bola 
vykonaná preventívna akcia s názvom „Zebra“, kde deti 
ZŠ Nad Medzou rozdávali chodcom vlastné kresby s do-
pravnou tematikou a za pomoci policajtov dopravného 
inšpektorátu v SNV ich usmerňovali k zvýšeniu disciplíny 
a preventívnym aktivitám na prechodoch pre chodcov. 
Zároveň rozdávali letáky s radami, ako sa správať ako 
chodec na cestách.

Cez víkend od 15. 5. 2010 od 12.00 hod. do 17. 5. 
2010 do 7.30 hod. došlo v SNV na Ul. Fraňa Kráľa ku 
krádeži vozidla zn. Škoda Fabia 1.9 TDI striebornej farby 
s českým evid. č. 3S6 3400, kde krádežou bola poško-
denému občanovi ČR spôsobená škoda vo výške asi 
10 000 €. PZ SR vyhlásil tiež pátranie po ukradnutom 
evidenčnom čísle SN 430 BT, ktoré neznámy pácha-
teľ ukradol na sídl. Tarča v rovnakom čase. Akékoľvek 
informácie k neznámej trestnej činnosti môžete podať 
anonymne telefonicky na č. 158. 

Z činnosti MsP v SNV
21. 4. 2010 o 1.10 hod. hliadka MsP na základe hliadko-
vacej činnosti na Kamennom obrázku zistila poškodenie 
oplotenia výbehu koní, ktoré sa pohybovali po cestnej 
komunikácii SNV - Novov. huta. O zistenej skutočnosti 
bol vyrozumený zodpovedný pracovník, ktorý kone na-
hnal späť a zabezpečil opätovnú opravu oplotenia.

Telefonicky 27. 4. 2010 o 1.30 hod. oznámil anonym, že 
po Letnej ul. smerom od sídl. Východ k Levočskej bráne 
trojica mladíkov poškodzuje reklamné zariadenia a z bu-
dovy Štátneho archívu strhla vlajku SR. hliadka MsP sto-
tožnila mladíkov zo SNV podozrivých z priestupku proti 
verej. poriadku. Bol vykonaný záznam kamer. systému 
a fotodokumentácia poškodených vecí. hliadka našla 
aj vlajku SR, ktorú jeden z mladíkov zahodil po tom, čo 
zbadal mestských policajtov. Priestupok v riešení MsP.

1. 5. 2010 o 00.10 hod. spozorovala hliadka MsP na 
Sládkovičovej ul. pri OD hypernova zjavne podnapitého 
muža, ktorý nasadol do osobného motorového vozidla 
zn. Chevrolet Aveo a viedol ho po Ul. J. Fabiniho, až 
kým ho hliadka pred železničnou stanicou nezastavila. 
Muž nemal pri sebe žiadne doklady. Vec bola oznámená 
OO PZ SR v SNV, ktorého hliadka zistila totožnosť muža 
a dychovou skúškou u neho potvrdila jazdu pod vplyvom 
alkoholu (1,08 mg/l). Vec prevzalo OO PZ SR k ďalšej 
realizácii.

zO zASADNuTIA MESTSKéhO 
zASTupITEľSTVA

Vo štvrtok 29. apríla sa opäť stretli poslanci Mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) na svojom 27. riadnom 
zasadnutí.
Ako prvú MsZ prerokovalo Správu o výsledku kon-
trol, vykonaných hlavnou kontrolórkou a jej útvarom, 
ktoré boli zamerané na: splnenie uznesení prijatých 
MsZ v r. 2009; vymáhanie pohľadávok za miestne 
dane a poplatky za r. 2007 - 2009; príjmy z prenaja-
tých budov, priestorov a objektov za r. 2009.
Nasledovala voľba prísediacich Okresného súdu 
v SNV. Do tejto funkcie boli na najbližšie 4 roky vy-
menovaní Mgr. Jolana Prochotská, Viliam Andráš, 
Ing. Eva Brezovská a František Šafrán.
MsZ vzalo na vedomie Správu o zahraničných slu-
žobných cestách v r. 2009, ako aj Správu o vý-
sledku ročnej inventarizácie majetku Mesta SNV 
za r. 2009.
Schválilo tiež nové právne normy. Prvou je VzN 
č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie sta-
rých vozidiel z verej. priestranstva katastrálneho 
územia mesta SNV. Na základe neho je Mestská polí-
cia v SNV oprávnená vydať príkaz na odstránenie „sta-
rého vozidla“ (definované vo VZN) z cesty alebo iného 
verej. priestranstva, ak ho jeho majiteľ po predošlej 
výzve neodstránil v zákonnej lehote 30 dní, príp. ak 
sa nepodarilo zistiť majiteľa a vozidlo je na pozemku 
odstavené viac než 30 dní a tým porušuje, ohrozuje 
životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad 
mesta či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 
V takom prípade bude vozidlo odtiahnuté na tzv. „ur-
čené parkovisko“ v areáli Kovozberu na Radlinského 
ul. 28 v SNV. Náklady spojené s odstránením starého 
vozidla je povinný uhradiť jeho majiteľ, pokiaľ je známy. 
Ten, kto napriek výzve neodstráni v lehote staré vozi-
dlo, sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta 
až do výšky 165 € (FO), resp. 6 638 € (PO a FO živ-
nostník).
Do platnosti vstúpilo aj VzN č. 2/2010 o vyhra-
dení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na území mesta SNV. 
Na tento účel budú slúžiť panely pred budovami Letná 
ul. 45 - 50.
Dopady hospodárskej krízy sa prejavili prijatím Do-
datku k VzN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zria-
dených na území mesta SNV, ktorým sa znížila výška 
poskytnutej dotácie pre súkromné školské zariadenia 
v meste o 20 %.
Z úst predsedu predstavenstva Ing. Mariána Bogu od-
znela Informácia o situácii v a. s. hotel Metropol, 
v ktorej má Mesto SNV 41,82 %-ný akcionársky po-
diel. Spoločnosť dlhodobo nedosahuje kladný hos-
podársky výsledok, pričom za r. 2009 vykázala stratu 
269 tis. €. Kapacita hotela, ktorý si žiada modernizá-
ciu, bola vlani vyťažená len na 24 %. V tejto súvislosti 

padli úvahy o odpredaji podielu Mesta SNV v tejto ak-
ciovke. 
MsZ vzalo na vedomie aj Informáciu o stave prác a fi-
nancovania rekonštrukcie piatich základných škôl 
a návrh riešenia financovania prác navyše. Vedúci 
odb. výstavby, územ. plán. a dopravy Ing. Jozef Gonda 
poslancom vysvetlil, že pri podávaní žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu škôl 
bolo Mesto SNV v zmysle výzvy limitované sumou  
70 tis. Sk na žiaka. Preto z podávaných projektov mu-
seli byť vyňaté niektoré práce, ktoré obsahovali pô-
vodné projektové dokumentácie. Niektoré z prác je 
však nutné dofinancovať z mestských prostriedkov kvôli 
komplexnosti rekonštrukcie, s čím súhlasili aj poslanci 
a určili komisiu, ktorá bude posudzovať nevyhnutnosť 
ich realizácie a navrhne spôsob ich financovania.
Prerokované boli podmienky spolufinancovania vý-
stavby garážových boxov na sídl. Mier. Zámer po-
staviť tu 98 garáží odprezentoval RNDr. Peter Kavuľa, 
konateľ spol. Expo-Credit Košice, ktorá už v minulosti 
vybudovala garáže aj na sídl. Západ I. V súčasnosti 
firma eviduje 360 záujemcov o garážovanie na Mieri. 
Náklady na technickú vybavenosť stavby predstavujú 
sumu cca 500 tis. €. 50 % z toho vyfinancuje investor, 
zvyšných 50 % Mesto SNV v troch splátkach (2010 - 
70 tis. €, 2011 - 100 tis. €, 2012 - 80 tis. €).
záverečný účet Mesta SNV za r. 2009 konštato-
val, že rozpočet mesta (schválený ako vyrovnaný vo 
výške 28 350 263 €) bol v priebehu r. 2009 zmenený 
trikrát na konečných 30 957 770 €. K 31. 12. 2009 
sa podarilo dosiahnuť plnenie celkových príjmov na 
102,4 % a výdavkov na 97 %. Rozdiel (vrátane finanč-
ných operácií) predstavuje prebytok 1 679 218,52 €. 
Na účtoch mesta ku koncu roka ostali k dispozícii 
voľné finančné prostriedky vo výške 1 228 628,62 €, 
ktoré sa previedli do rezervného fondu. Rozdiel me-
dzi výnosmi a nákladmi mesta za r. 2009 predstavuje 
zisk 2 263 100 €. Úverová zaťaženosť mesta je 22 %, 
dlhová služba 1,5 %.
MsZ sa venovalo i tohtoročnému hospodáreniu mesta. 
Schválený bol Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta 
SNV na r. 2010, ktorým sa pôvodný rozpočet vo výške 
43 438 532 € zvýšil o 788 220 €. Pri 1. rozpočto-
vej zmene MsZ odkleplo aj použitie zostatku financií  
z r. 2009 na vybrané investičné akcie mesta.
V rámci vysporiadania vlastníctva nehnuteľností po-
slanci podporili zámer súkromného investora, ktorý 
v lokalite vedľa záhradkárskej osady pri letisku chce 
vybudovať slnečnú elektráreň. Na tento účel mu 
Mesto SNV prenajalo pozemok o rozlohe 14 000 m2 
na dobu 15 rokov.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva - MsZ.
 ing. lucia kormošová

Nové všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje podmienky odťahovania starých vozidiel 
(vrakov) z verejných priestranstiev. záverečný účet zhodnotil vlaňajšie hospodárenie mesta. 
Schválená bola 1. zmena rozpočtu mesta na tento rok. Mesto podporilo výstavbu garáží na 
sídlisku Mier a slnečnej elektrárne pri letisku.

pOzOR NA KRÁDEžE bIcyKlOV!
Policajný zbor SR v SNV upozorňuje obyvateľov mesta 
na zvýšený nápad krádeží bicyklov v meste SNV a Smi-
žanoch, ku ktorým dochádza v rôznych zastavaných 
častiach v priebehu dňa, napr. pri ich uzamknutí na sto-
janoch pri nákupných centrách, návšteve plavárne, 
ale aj v priebehu nočnej doby pri vykrádaní pivníc či 
spoločných chodbových priestorov.

Obvodné odd. PZ SR v SNV vykonalo kontrolu jednotli-
vých častí mesta, pričom na Vilčurni bolo zaistených až  
5 bicyklov, kde vzniklo podozrenie, že pochádzajú 
z trestnej činnosti. Bicykle budú stotožňované majiteľmi 
a zároveň prebieha ďalšie vyšetrovanie k preukázaniu zod-
povednosti konkrétnych osôb. 

plk. JUdr. Jaroslav dulík, riaditeľ Or PZ sr v sNV
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Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa šiestaci 
na zŠ na lipovej ul. vďaka projektu „bojuj-
me spolu“ snažili na hodinách etickej výchovy 
o problematike drog, ale i šikanovania a gam-
blerstva dozvedieť čo najviac. Nápomocní im pri 
tom boli žiaci 7. ročníka, peer aktivisti. Práve oni 
si pre spolužiakov najprv pripravili prezentácie 
na spomínané témy, prostredníctvom ktorých 
ich podrobnejšie oboznámili s daným problé-
mom. Nasledovala práca v tvorivých dielňach. 
Výsledkom boli portfóliá a plagáty, v ktorých žia-
ci vyjadrili svoj negatívny postoj k spomínaným 
otázkam.

15. 4. hostila Základná umelecká škola na Ul.  
J. Fabiniho 6. ročník Súťažnej prehliadky 
v hre na klavír. V štyroch vekových kategóri-
ách sa predstavilo vyše 70 mladých klaviristov. 
Darilo sa aj žiakom ZUŠ, šesť sa ich umiestnilo 
v zlatom pásme a traja v bronzovom.

Embraco Slovakia je jedinou firmou sídlia-
cou na východnom Slovensku, ktorá sa do-
stala medzi TOp 10 zamestnávateľov za 
rok 2009/2010. Vyplýva to zo štúdie Best 
Employers (Najlepší zamestnávatelia), ktorú aj 
v SR uskutočnila hewitt Associates, svetová 
poradenská spoločnosť pre riadenie ľudských 
zdrojov. Výsledky vyhodnotila 22. 4. Štúdia  
v 43 prihlásených firmách hodnotila motiváciu 
zamestnancov a mieru ich súladu so zamest-
návateľom, teda mzdy, benefity, právomoci, 
možnosť vzdelávať sa, spôsob pochvaly a ne-
formálneho uznania, prístup nadriadených, 
spokojnosť s atmosférou v podniku či mieru ich 
lojality a to bez rozdielu veľkosti firmy. Výsledný 
rebríček TOP 10: 1. Imperial Tobacco Slovakia, 
2. AstraZeneca AB, org. z., 3. Microsoft Slo-
vakia, 4. Roche Slovensko, 5. Sandoz, org. z.,  
6. Grupo Antolin Bratislava, 7. Medeko Cast, 
8. Allianz - Slovenská poisťovňa, 9. Crown Pac-
king Slovakia, 10. Embraco Slovakia.

Divadelný krúžok pri združení na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím v SNV - DSS 
„Náš dom“ začal svoju činnosť v r. 2005. Odvte-
dy svojich divákov potešil nejedným milým pred-
stavením. Aj tento rok pripravuje dramatizá-
ciu slovenskej ľudovej rozprávky „pamodaj 
šťastia lavička“. Projekt sa uskutoční vďaka 
programu Kultúra bez bariér Nadácie Oran-
ge. Je zameraný na všestranný rozvoj osobnos-
ti detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym  
postihnutím s prihliadnutím na spoznávanie kul-
túrneho dedičstva našej krajiny.

23. 4. uviedlo Spišské divadlo pri príležitos-
ti osláv 30. výročia svojho znovuzaloženia 
premiéru veselohry „Krása krás“ z pera Boženy 
Slančíkovej Timravy. Zaujímavosťou je, že túto 
veselohru po prvýkrát uviedli na divadelných 
doskách Reduty ochotníci už v roku 1929.

V dňoch 23. a 24. 4. 2010 študenti Gymnázia 
na Školskej ul. po víťazstve v regionálnom kole 
sa zúčastnili celoslovenskej Vedomostnej 
súťaže o olympizme stredných škôl v Nová-
koch. Trojčlenné družstvo tvorili Martin Olejár, 
júlia lengvarská a Miloš Dzurilla, ktorí svo-
jou usilovnosťou obsadili krásne 3. miesto. Pre 
študentov z celého Slovenska bol okrem súťaže 
pripravený dvojdňový zaujímavý program ako 
napr. beseda s olympionikmi, vodné pólo na 
vysokej úrovni a iné aktivity pod vedením Slo-
venského olympijského výboru.

V dňoch 23. - 25. 4. sa v Tatranskej Lesnej ko-
nalo celoštátne kolo Geografickej olympiá-
dy pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Na súťaži 
sa stretlo 48 žiakov z celého Slovenska, medzi 
nimi aj žiaci zo SNV. Súťažiaci museli v nároč-
ných testoch preukázať svoje vysoko odborné 
znalosti v teoretickej aj praktickej časti, a to nie-

10:00 Začiatok nonstop benefi čného behu na páse
10:05 Reprodukovaná hudba, moderátorské vstupy, 
 rozhovory, informácie pre verejnosť
11:00 ŠTART - nesúťažný beh pre verejnosť
12:00 Vystúpenie talentovaných detí 
 z detských domovov
14:00 Prezentácia prihlásených účastníkov   
 súťažného večerného behu
14:15 Vystúpenie hudobnej skupiny Dilemma
15:00 ŠTART - súťažné mládežnícke kategórie
16:00 Vystúpenie hudobnej skupiny Heľenine oči
16:40 Prezentácia osobností, rozhovory, 
 autogramiáda
17:00 ŠTART - súťažné hlavné kategórie
17:05 Vyhlasovanie víťazov mládežníckych kategórií
17:30 Dobeh prvých účastníkov hlavnej kategórie 
 do cieľa
17:45 Tombola pre všetkých účastníkov 
 VSE CITY RUN - VEČERNÉHO BEHU 
18:00 Ukončenie maratónu na bežeckom páse 
 a vyhlásenie výsledkov
18:05 Odovzdanie charitatívneho daru
18:10  Záverečný koncert podujatia 
18:30 Vyhlásenie víťazov hlavných kategórií 
 a záver podujatia

  9:00 Krúťme pesničkou svet - program CVČ Adam SNV          
10:00 O siedmich kozliatkach - príbeh o nezbedných  
 bračekoch, ktorí neustále vystrkujú rožky  
10:00 Znovuotvorenie detského dopravného ihriska
  - súťaže pre deti                                                                       
13:00 Do spevu a do tanca - program ZUŠ SNV                                                                     
15:00   Kúzelník Melies - magic show pre deti i dospelých
16:00 Cisárove nové šaty - rozprávka H. Ch. Andersena  
 v podaní divadla CLIPPERTON Banská Bystrica
18:00   KRISTINA - víťazka slovenskej súťaže 
 Eurosong 2010 

14:00 Peter Cmorik * Laci Strike * Funkiez
• skvelé dynamické ukážky práce príslušníkov Ozbrojených 

síl SR, Vojenskej polície SR, Policajného zboru SR,    
Hasičského a záchranného zboru SR

• statické ukážky výzbroje a výstroja ozbrojených zborov SR
• práca členov Slovenského Červeného kríža
• stredoveké súboje medzi vojakmi a zbojníkmi

4. 6. 2010

5. 6. 2010

MESTO DEŤOM

DEŇ S OZBROJENÝMI SILAMI 
A ZBORMI SR

www.spisskanovaves.eu
www.cityrun.sk

Park pri Redute, Spišská Nová Ves
MESTO PLNÉ DETÍ

VSE CITY RUN Spišská Nová Ves
2. 6. 2010

SpIŠSKé 
ŠpORTOVé 
hRy 2010
Mesto Spišská Nová Ves, Školský úrad, Oddelenie škol-
stva, mládeže a športu v spolupráci s Centrom voľného 
času Adam, OZ Kalokagatia, školami mesta Spišská 
Nová Ves aj tento rok pripravujú Spišské športové hry 
detí a mládeže. Je to ich 14. ročník.
Napriek tomu, že mnohí zdôvodňujú svoju nečinnosť krí-
zou, nedostatkom financií, pracovníci Školského úradu 
oslovili mestá a obce regiónu Spiš, pozvali mladých 
športovcov a športovkyne základných a stredných škôl, 
aby sa stretli v športových súbojov v jedenástich dis-
ciplínach individuálnych i kolektívnych športov.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 4. júna 2010 
o 9.00 hod. na futbalovom štadióne. Jednotlivé sú-
ťaže budú prebiehať na športoviskách mestských škôl.
Všetkých srdečne pozývame! -šš-

Upozornenie
V súvislosti s organizovaním podujatí 

„Mesto plné detí“ upozorňujeme na 
úplnú uzávierku cestných komunikácií 

v centre mesta Spišská Nová Ves.
Zimná ul. a Konrádova ul.

2. 6. 2010 (streda)  - od 8.00 do 20.00 hod.
4. 6. 2010 (piatok)  - od 4.00 do 24.00 hod. 
5. 6. 2010 (sobota) - od 00.00 do 11.00 hod. 
   (od sochy gen. Nálepku 
   po OD Spišan)
 - od 00.00 do 18.00 hod. 
   (od OD Spišan  
  po budovu Reduty)

Letná ul. 
(od budovy Reduty po križovatku na Školskej ul.) 
2. 6. 2010 (streda)  - od 8.00 do 20.00 hod. 
4. 6. 2010 (piatok)  - od 7.00 do 18.00 hod.
5. 6. 2010 (sobota) - od 13.00 do 18.00 hod.
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Ylen z učiva pre ZŠ. Naši žiaci obstáli veľmi dob-
re. Marek Koňak zo zŠ Nad Medzou v kat. 
siedmakov získal 2. miesto a ľubomír Tekeli 
zo zŠ levočskej sa v kat. deviatakov umiestnil 
na 3. mieste. Odmenou im za úspech bola aj 
exkurzia na Zamkovského chatu, ktorú absolvo-
vali po vyhlásení výsledkov všetci súťažiaci.

Koncom apríla sa v Domove dôchodcov na 
Brezovej ul. rozbehli tvorivé dielne s hlinou 
pod názvom „Ako byť čulý“. Dvojdňové bez-
platné keramické workshopy v apríli a máji pre 
seniorov z domovov dôchodcov v SNV, Starej 
Ľubovni a Poprade zorganizovalo občianske 
združenie Annogallery. Počas tvorivých dielní 
si seniori vyskúšali prácu s hlinou, naučili sa 
zvládnuť základné pracovné postupy a vytvorili 
si vlastné keramické výtvory, ktoré boli násled-
ne vysušené a vypálené v keramickom ateliéri.

29. 4. sa klienti z Domova sociálnych služieb 
„Náš dom“ pri ZPMP v SNV vybrali na výlet do 
Slovenského raja. Počas výletu, ktorým si pri-
pomenuli Deň Zeme, nielen obdivovali krásy prí-
rody, ale aj zbierali odpadky, ktoré po sebe 
nechali neporiadni turisti na trase lesnica 
- ďurkovec. Popritom sa zastavili aj na chate 
horskej záchrannej služby Slovenský raj, kde 
im záchranári porozprávali o svojej práci a pred-
viedli techniku a prístroje, s ktorými pracujú.

30. 4. sa v Obradnej sieni našej Radnice usku-
točnilo slávnostné prijatie účastníkov pracov-
ného výjazdového zasadnutia turistických 
a mestských informačných centier na území 
Košického samosprávneho kraja (KSK). Výjaz-
dové zasadnutie sa konalo v našom meste pri 
príležitosti blížiacej sa letnej turistickej sezóny 
2010. Pracovníci informačných centier pod ve-
dením p. Aleny Didykovej z Referátu cestovné-
ho ruchu KSK deklarovali svoju pripravenosť na 
tohtoročnú letnú sezónu a prognózovali jej vývoj. 
Na území KSK pôsobí v súčasnosti 12 celoroč-
ných a 5 sezónnych informačných centier.

Prvý májový deň sa v našej zOO niesol v duchu 
osláv čínskeho Roka tigra. „Tigrovité šelmy“ 
sa dali stretnúť na každom kroku, pravda nie tie 
ozajstné, lež boli nimi deti, ktoré si nechali na-
maľovať tigra na tvár alebo tie, ktoré už prišli do 
ZOO v tigrej maske a okrem voľného vstupu tak 
boli zaradené aj do zlosovania o pekné ceny. 
Na návštevníkov v tento deň čakalo v zoologic-
kej záhrade okrem nových zvieracích prírastkov 
aj množstvo atrakcií, pekných podujatí a súťaží. 
A že sa v ZOO oslavovalo, ako sa patrí, dokazuje 
aj fakt, že jej bránami prešlo v tento deň okolo 
2 500 ľudí. Okrem programu v ZOO bol pre náv-
števníkov pripravený aj tradičný prvomájový 
program v amfiteátri Madaras parku, tento 
krát v podaní FS Čačina a ľudového rozprávača 
Jožka Jožku.

2. 5. Miestny odbor Matice slovenskej v SNV 
usporiadal v našom meste už po tretíkrát Deň 
Milana Rastislava Štefánika.

Dôvod na radosť má Stredná priemyselná 
škola v SNV. Podarilo sa jej splniť víziu prepojiť 
teoretické vzdelávanie svojich študentov s pra-
xou, a to vďaka spoločnosti Ludovika Energy, 
s. r. o. Zástupcovia spoločnosti prišli študen-
tom a pedagógom predstaviť zameranie svojej 
činnosti a možnosti uplatnenia absolventov ško-
ly v radoch jej zamestnancov. Pri tejto príležitos-
ti zároveň odovzdali škole finančný dar vo výške 
4 000 €, za ktorý škola nakúpi novú výpočtovú 
techniku.

V máji - mesiaci lásky sa v Spišskej Novej Vsi 
začala písať nová tradícia organizovania vý-
stav so svadobnou tematikou. Prvá sa konala 
v hoteli Metropol a o týždeň neskôr ďalšia aj 
v Dome kultúry.

SPRAVODAJSTVO

DIéTNE STRAVOVANIE pRE DETI 
MATERSKých A zÁKlADNých 
ŠKôl MESTA
Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára 
je možnosť v školských jedálňach pri materských a zá-
kladných školách zabezpečovať diétne stravovanie 
pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje oso-
bitné stravovanie.
Rodičia, ktorí majú záujem o diétne stravovanie pre 
svoje deti, môžu nahlásiť svoju požiadavku vedúcej 
školskej jedálne v materskej alebo základnej škole, ktorú 
dieťa navštevuje, alebo MsÚ - Školský úrad a oddelenie 
školstva, mládeže a športu, tel. č.: 053/415 22 34.

V prípade záujmu o diétne stravovanie zo strany rodi-
čov (minimálne 10 detí na príslušnú diétu), bude v rámci 
mesta vyčlenená základná a materská škola, kde sa 
budú diétne jedlá variť. Budú sa variť 3 druhy diét:  
diabetická, šetriaca, bezgluténová.
príspevok od rodičov za 1 obed pri diétnom stravo-
vaní bude cca o 20 % vyšší ako u bežného jedla.

ing. eva Vargová
Školský úrad a odd. školstva, 

mládeže a športu, msÚ

Z jedenástich prihlásených a piatich vybraných súborov 
z celého Slovenska získal prvenstvo divadelný sú-
bor hviezdoslav pri MKc Spišská Nová Ves s insce-
náciou Koperdani (Odvrhnuté deti) od autora Štefana 
Šimka. hru režírovala Iveta Liptáková.
Okrem diplomu a zlatej medaily Jána Palárika si sú-
bor vybojoval aj nomináciu na divadelný festival 

DIDA 2011 v pivnici (Srbsko). Zároveň cenou za naj-
lepší ženský  herecký výkon spolu so striebornou 
medailou Jána Palárika bola ocenená členka tohto sú-
boru Anna Kačírová. Odborná porota zložená z reno-
movaných divadelných umelcov chválila dramatickú 
odvahu, štylizáciu, scénu, scénickú hudbu a herecké 
výkony, ale zároveň ponúkla návrhy na zvýšenie čita-
teľnosti príbehu a vzájomné prepojenie postavených 
minipríbehov.
Divadelný súbor hviezdoslav sa tejto prehliadky zúčast-
nil už po deviaty raz (prvýkrát v roku 1975) a celkovo 
2 x víťazne, 1 x tretie miesto a herci svojimi výkonmi 
získali 7 cien.
Vedenie divadelného súboru hviezdoslav i touto ces-
tou ďakuje svojmu zriaďovateľovi MKC Spišská Nová 
Ves, vedeniu mesta, Domu Matice slovenskej i svojim 
sponzorom za účinnú podporu, ktorá umožnila súboru 
prezentovať svoje umenie na uvedenom fóre.

Peter könig, predseda ds Hviezdoslav

VíťAzNí hVIEzDOSlAVOVcI
Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slo-
venskej dramatickej tvorby pod názvom pAlÁRIKOVA RAKOVÁ sa uskutočnila koncom apríla 
2010 už po 43. krát na Kysuciach v Čadci a Rakovej – v rodisku jána palárika.

VEľKý úSpEch 
SpIŠSKONOVOVESKéhO hIp hOpu
V dňoch 6. - 8. mája 2010 sa v Liptovskom Mikuláši 
konali Majstrovstvá Slovenska v hip hope a Dance 
Show. Zorganizovala ich Slovenská tanečná organi-
zácia disciplín IDO. Na majstrovstvách úspešne re-
prezentovali naše mesto tanečníci z bDSK Dance 
centre Spišská Nová Ves, ktorí sa vo svojich kategó-
riách pretancovali až do finále. Okrem 7 medailových 
umiestnení získali až 12 nominácií na Majstrovstvá 
Európy IDO v hip hope (10. - 13. 6. 2010, Amster-
dam) a Majstrovstvá sveta IDO v hip hope (29. 9. -  
3. 10. 2010, Bochum).

Nominovaní finalisti z BDSK:
DETSKÁ VEK. KAT. - hIp hOp
•  Sólo dievčatá: 1. m. - Nataša Kucirková
juNIORSKÁ VEK. KAT. - hIp hOp
•  Sólo dievčatá: 8. m. - lucia lapšanská
•  Sólo chlapci: 2. m. - Filip Oláh
•  Duo: 2. m. - lucia lapšanská a Filip Oláh,  

6. m. - Katarína Kucírková a Alexandra Dugasová
•  Skupina: 3. m. - „Mravce“
• Formácia: 3. m. - „Mravce“
hlAVNÁ VEK. KAT. - hIp hOp
•  Sólo dievčatá: 1. m. - Nikola lehocká
•  Sólo chlapci: 4. m. - Martin Kapusta,  

5. m. - ján Dunka

•  Duo: 4. m. - Nikola lehocká a Vanda Walla-
chová

hlAVNÁ VEK. KAT. II (31 r. +) - hIp hOp
•  Slovenský pohár - Choreografia: 1. m. - Renáta 

Vojtášová, Roxana Wallachová, Anna chme-
ľová, Martina Kucharovičová, Viera hradiská, 
Alena poradová, ľudmila Sumerlingová

Porota a vedenie STO IDO sa zhodli v tom, že tanečníci 
BDSK urobili oproti minulému roku vo všetkých veko-
vých kategóriách obrovský pokrok, čo bolo vidieť aj na 
ich umiestneniach. Už 9. júna 2010 pocestujú „BDSK-
áci“ do Amsterdamu. Držíme im palce!

r. Hanák, m. dugasová, bdsk d. C.
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kladoch obchodov na námestí opäť objavili aj 
tablá stredoškolákov. Študenti pri ich tvorbe 
znovu poriadne popustili uzdu svojej fantázii 
a tak sa bolo na čo pozerať. Pozornosť okoloi-
dúcich pútalo najmä jedinečné tablo Oktávy b 
z Gymnázia javorová umiestnené vo výklade 
na Letnej ulici. Jeho unikátnosť spočívala v tom, 
že statické fotky študentov nahradila veľká plaz-
ma s pohyblivými obrázkami. Tablo pre spolu-
žiakov vytvoril šikovný Michal Toporcer, ktorý 
od jesene bude študentom odboru animovaná 
tvorba na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave.

7. 5. sme si spomienkovou slávnosťou spojenou 
s kladením vencov na námestí pri Pamätníku 
oslobodenia pripomenuli 65. výročie ukonče-
nia II. svetovej vojny.

Klub dôchodcov lipa na Ul. J. Fabiniho 11. 5. 
v Koncertnej sieni Reduty oslávil 15. výročie 
intenzifikácie svojej činnosti. Súčasťou osláv 
bol aj Letecký deň s ukážkami súbojov z II. sve-
tovej vojny. Vyvrcholením bohatého programu 
bolo majstrovské vystúpenie špičkového akro-
bata svetového mena Zoltána Vereša.

12. 5. sa v poľskom meste bielsko - biala 
uskutočnila vernisáž výstavy „Farebný svet“ 
z tvorby výtvarníka Miloslava Dvoráka zo 
Spišskej Novej Vsi. Výstava, konaná v tunaj-
šej Mestskej knižnici, bola slávnostne otvorená 
za účasti riaditeľky Slovenského inštitútu vo 
Varšave heleny Jacošovej a riaditeľa knižnice 
Bohdana Kocurka. Knižnica pravidelne ponúka 
svoje výstavné priestory pre rôznych sloven-
ských umelcov. Špecifikom umelca Miloslava 
Dvoráka je, že tvorí popri svojom pôvodnom 
povolaní lekára - neurológa. Jeho tvorba je 
bohatá farebnosťou a zachytáva živú aj neživú 
krásu, miesta, rôzne zážitky a vnútorné pocity 
autora. Účastníci výstavy jeho tvorbu prirovnali 
k obrazom Marka Chagalla. Výstava z Poľska 
poputuje do Padiny, centra insitných maliarov 
v Srbsku.

13. 5. si v Obradnej sieni Radnice mnohoná-
sobní bezpríspevkoví darcovia krvi slávnost-
ne prevzali od Slovenského Červeného kríža  
9 bronzových, 10 strieborných a 6 zlatých pla-
kiet prof. MUDr. Jana Janského. 

V dňoch 13. - 16. 5. sa štvorčlenná delegácia 
nášho mesta vedená PhDr. Semešom, PhD., 
zástupcom primátora zúčastnila na základe 
pozvania primátora Thierry Pinota osláv tisíc-
ročnice partnerského mesta L’Aigle vo Fran-
cúzsku. V rámci pripraveného programu sa 
Spišskonovovešťania stretli s predstaviteľmi 
L’Aiglu, zúčastnili sa slávnostného sprievodu 
mestom a výstavných trhov s názvom „Štyri dni 
v l’Aigli“. Popri absolvovaní rôznych podujatí 
a stretnutí sa zástupcovia SNV s francúzskymi 
partnermi dohodli aj na zintenzívnení vzájomnej 
komunikácie a spolupráce. Francúzov privítame 
najbližšie u nás v júli počas Spišského trhu.

14. 5. bola v Galérii umelcov Spiša otvorená 
výstava výtvarných prác s názvom „Maľuje-
me srdcom“, ktorú organizuje Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SNV. 
Výstava je spojená s výtvarnou súťažou, do kto-
rej sa zapojili klienti DSS „Náš dom“ a členovia 
združenia. Zároveň je tiež sprievodným podu-
jatím Dňa krivých zrkadiel, ktorý si pripomína-
me 12. júna. Výstava potrvá do 12. 6. 2010.

O niečo príjemnejšiu cestu domov majú oby-
vatelia sídliska Mier vďaka zrenovovanému 
mostu pre peších pri Panoráme. Most je na-
tretý peknou modrou farbou, vymenený je aj 
plášť na nosnej konštrukcii, jednoducho vyzerá 
takmer ako nový. Radosť cezeň prejsť.

DIVADLO KONTRA’S 3.5TH BIRTHDAY

THEATRE FORUM
11. jún 20.00 h. Conor McPherson RUM A VODKA Divadlo Kontra - Dom Matice slovenskej

Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. už si to skúšal? Vyskúšaj ešte raz!!!

12. jún 20.00 h. Mark O‘Rowe TERMINUS Divadlo Letí (ČR - Praha) - Spišské divadlo - Malá scéna 
Dráma o jednej noci v Dubline a troch ľuďoch, ktorí sa ocitli vo fantastickom svete sériových vrahov, anjelov pomsty a láskou 
posadnutých démonov. Najnovšia hra Marka O‘Rowea (autora howie a Rookie) je veľmi temná, znekľudňujúca a krutá, ale 
tiež plná čierneho humoru. po prvýkrát na Slovensku!!!

13. jún 20.00 h. Mark O‘Rowe HOWIE A ROOKIE Divadlo Kontra - Dom Matice slovenskej
Prvá - legendárna - produkcia Divadla Kontra, ktorú zhliadli tisíce divákov nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Čechách, 
Anglicku a tiež na Edinburgh Fringe 2007. Ocenená prestížnou cenou kritikov Dosky 2007 Objav sezóny, ale aj prekva-
penie Novej drámy a cenami Literárneho fondu za herecké výkony.

18. jún 20.00 h. Samuel Beckett SMIECH V TEMNOTE Divadlo Kontra - Dom Matice slovenskej
Divadelný večer s Beckettom, v ktorom nechýba humor ani sarkazmus, ale tiež ani vážne otázky o zmysle existencie.  
„To bolo vždy moje nešťastie: nešťastný, ale nie dosť nešťastný.” divadelný fragment!

19. jún 20.00 h. Marie Jones KAMENE VO VRECKÁCH Divadlo Kontra - Dom Matice slovenskej
Preslávená na celom svete, mnohokrát ocenená, zábavná, dojímavá a očarujúca komédia z pera belfastskej autorky. Príbeh 
tichej írskej komunity a jej premeny po príchode obrovského hollywoodskeho filmového štábu. Ak si videl - príď ešte raz, 
ak nie - kúp si lístok už dnes! Najnovšia správa!!! cena za herecké výkony na festivale v Kopřivnici (ČR) apríl 2010!!!

20. jún 20.00 h. Owen McCafferty MOJO MICKYBO La Fayette (PL - Szczecin) - Dom Matice slovenskej
Príbeh o priateľstve dvoch chlapcov: Mojo a Mickybo, na pozadí nepokojov v Belfaste 70-tych rokov. Vo svete nenávisti, 
zrady a násilia sa pokúšajú uchrániť si svoj svet detskej citlivosti. Nie je to príbeh o vstupe do dospelosti, ale o chvíli, keď 
dospelosť brutálne vstupuje do nášho života. Uchránia si Mojo a Mickybo, obkľúčení politickými rozdielmi, svoje priateľstvo? 
Alebo ako dvaja pištoľníci utečú do krajiny voľnosti? Bravúrna hra, okamžité prechádzanie z postavy do postavy. Na prázdnej 
scéne vzniká celý kozmos a lavína meniacich sa situácií nedovoľuje divákovi ani na chvíľu odpútať sa od gest, hry slov, zmien 
farby hlasov. herecká extratrieda!!! po prvýkrát na Slovensku!!!

WORKSHOPY

7. jún 12.00 h. Vzájomnost’ a partnerská spolupráca na javisku - Esztella levko, Kasárne Kulturpark, Košice

17. jún 14.00 h. Umenie storytellingu - Klaudyna Rozhin, Kasárne Kulturpark, Košice

Vstupné na každé z predstavení Divadelného fóra - 3 €. Permanentka na všetky predstavenia (6 predstavení) - 9 €.
REZERVÁCIA LÍSTKOV: 0907 908 986

SMALL FORMS 
MALÉ FORMY

BIG ISSUES 
VEĽKÉ TÉMY

HUGE IMPACT
OBROVSKÝ ZÁSAH

EMKObEl VRAcIA SVOjIM 
ODbERATEľOM zA TEplO 443 821 € 
EMKOBEL, akciová spoločnosť Spišská Nová Ves, vra-
cia svojim odberateľom vo vyúčtovaní za dodávku tepla 
a teplej úžitkovej vody za rok 2009 spolu 443 821 eur.
EMKOBEL, akciová spoločnosť Spišská Nová Ves, je 
obchodná spoločnosť s komunálnou kapitálovou účas-
ťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je 
Mesto Spišská Nová Ves.
Spoločnosť sa rozhodla zúčtovať svojim odberateľom 
finančné náklady vynaložené za dodávku tepla a teplej 
úžitkovej vody a vrátiť rozdiely podľa skutočných nákladov 
už po skončení prvého regulačného roka 2009, aj keď 
podľa platnej legislatívy má túto povinnosť až po skončení 
roku 2011, teda v termíne do 31. marca 2012.
Cena tepla je dvojzložková a skladá sa z variabilnej a fix-
nej zložky. Do variabilnej zložky vstupujú náklady, ktoré 
závisia od množstva skutočne vyrobeného tepla (napr. 
náklady na palivo, t. j. zemný plyn). Výrobca tepla fak-
turuje variabilnú zložku ceny len na základe skutočne 
odobratého tepla, ktoré sa zistí odpisom určených me-
radiel.
Do fixnej zložky ceny vstupujú len náklady, ktoré ne-
závisia od množstva vyrobeného tepla. Sú to náklady, 
ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobe-
nej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla 
sa odvodzuje od novej veličiny - regulačného príkonu. 
Regulačný príkon je podielom aritmetického priemeru 
množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu 

teplej úžitkovej vody v rokoch 2005 - 2007 v kWh do 
odberného miesta a počtu hodín 5 300. Takto stano-
vený regulačný príkon je nemenný na celé regulačné 
obdobie 2009 - 2011. Počas tohto obdobia ho už nie 
je možné meniť.
Zníženie variabilnej zložky ceny tepla bolo spôsobené 
znížením cien zemného plynu. Akciová spoločnosť EM-
KOBEL zaplatila v roku 2009 Mestu Spišská Nová Ves 
zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté tepelné zaria-
denia vo výške 775 111 eur. Z toho Mesto Spišská Nová 
Ves preinvestovalo do modernizácie tepelného hospo-
dárstva 540 537 eur.
Naša spoločnosť má na obdobie od 1. 1. do 31. 12. 
2010 schválenú variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 
pre domácnosti vo výške 0,0449 eur/kWh a variabilnú 
zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a koneč-
ných spotrebiteľov okrem domácností 0,0507 eur/kWh 
a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným zis-
kom vo výške 89,6356 eur/kW. Uvedené ceny sú bez 
DPh. Na porovnanie uvádzame fixné zložky maximálnej 
ceny tepla s primeraným ziskom napríklad v CZT Ru-
žomberok 252,8123 eur/kW, Dalkia Žiar nad hronom 
200,6593 eur/kW, hOLD, s. r. o., Banská Bystrica 
175,7467 eur/kW a Dalkia Lučenec, a. s., 126,2011 
eur/kW. ing. Peter brziak

riaditeľ spoločnosti emkObel, a. s., 
spišská Nová Ves
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Pro-
síme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpovede	
tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.		 Ďakujeme!	
 
„páči sa mi, ako mesto polepilo rozbitú cestu na ryb-
ničnej ulici, po ktorej zvážajú drevo poľské preťažené 
kamióny, ktoré mestu určite dobre platia. to myslíte 
vážne? Fuj...“

anonym, 12. 4. 2010
 
Poškodenie Rybničnej ulice je po tohoročnej zime roz-
siahle a nedá sa bežnou formou vysprávok opraviť. Mest-
ská rada (MsR) na svojom zasadnutí dňa 15. 4. 2010 
uložila prerokovať na správnej rade spoločnosti Lesy 
mesta Spišská Nová Ves podmienky financovania opráv 
poškodenej Rybničnej ulice z prostriedkov spoločnosti. 
Kým sa tieto administratívne veci doriešia, rozhodli sme 
sa vykonať dočasné vysprávky miestnej komunikácie. 
S opravou Rybničnej komunikácie to myslíme naozaj 
vážne a som presvedčený, že za našu prácu si to vaše 
„fuj“ nezaslúžime!

Ing. jozef Gonda, vedúci odb. výstavby,
územ. plán. a dopravy, Msú 

„Dom opatrovateľskej služby na levočskej ul. 16 má 
asi 39 rokov. Žiaľ, ani jedenkrát nebol opravený ani 
zrenovovaný ako dom určený na bývanie s opatrova-
teľskou službou pre starých a chorých ľudí. títo ľudia, 
ktorí vytvárali hodnoty pre naše mesto a ktorých deti 
sú pokračovateľmi, sa dožadovali obnovy celého ob-
jektu celých 6 rokov. vymenili sa všelijaké stranícke 
garnitúry, nebola finančná kríza, ale bez výsledku. ne-
bola ochota ani snaha. v bytoch mali obyvatelia zimu 
aj napriek vysokým poplatkom za teplo. pomery sa, 
ale zmenili. máme nové plastové okná, cez ktoré už 
nefúka a máme až ukážkovo zateplený dom vďaka pra-
covníkom firmy Bobor a ich precíznej práci. obyvate-
lia to už pocítili, že mali v bytoch viac tepla. posledné 
úpravy sa skončili 21. apríla a my sa za snahu o po-
chopenie starých ľudí, aj keď s tým bolo veľa práce 
a starostí, chceme poďakovať predstaviteľom mesta 
a hlavne p. ing. j. Gondovi, ktorý sa za tento projekt 
výmeny plastových okien a zateplenia budovy zasa-
dzoval s pochopením pre nás plných 6 rokov. sme 
vám vďační!“

Za obyvateľov m. akurátna, list, 27. 4. 2010

„po dlhých rokoch, už takmer desaťročia sme sa doč-
kali! konečne sa opravuje frekventovaná muránska 
ulica, ktorá bola asi v najhoršom stave v meste. Ďa-
kujeme predsedovi mestského výboru č. 3, ing. on-
drejovi majerníkovi.“

Ferčekovčania, e-mail, 21. 5. 2010

 „na ulici B. němcovej medzi domami 4 a 6 je kanál na 
dažďovú vodu, okolo ktorého sú veľké diery, z ktorých 
večer vychádzajú potkany. Chcem vedieť, ako treba 
postupovať a kam to nahlásiť.“

janka Zvolenská, e-mail, 4. 5. 2010
 
Vo VZN č. 4/2003 sú podľa článku 4, ods. 1 - Povin-
nosti vlastníkov, správcov nehnuteľností: Na ochranu 
zdravia ľudí pred vznikom a šírením prenosných ocho-
rení z epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a na 
obmedzenie ich výskytu na území mesta Spišská Nová 
Ves sú povinní vlastníci alebo správcovia nehnuteľností 
zabezpečiť deratizáciu v prípade výskytu a premnože-
nia hlodavcov. To znamená, ak ide o výskyt hlodavcov 
na verejnom priestranstve a v priestoroch, ktoré sú ma-
jetkom mesta Spišská Nová Ves, za deratizáciu zodpo-

vedá Mestský úrad Spišská Nová Ves. Na súkromnom 
pozemku, resp. na pozemku spoločenstva a pod., alebo 
v ich priestoroch za deratizáciu zodpovedá daný maji-
teľ. Pokiaľ ste po prečítaní predchádzajúcich informácií 
zistili, že sa Váš problém týka zabezpečenia deratizácie 
cestou MsÚ Spišská Nová Ves, je potrebné sa obrátiť na 
Oddelenie komunálneho servisu.

Ing. Iveta Krajňáková
referát staveb. poriadku, Msú 

„Zaujímalo by ma, čo sa bude diať s objektom bývalej 
škôlky na Fándlyho ulici. nemá mesto záujem v tomto 
objekte opäť zriadiť materskú školu? veľa detí sa ne-
dostalo do škôlok pre nedostatok miesta.“ anonym, 
e-mail, 7. 5. 2010

Nehnuteľnosti tvoriace podstatu bývalej škôlky na Ul.  
J. Fándlyho sú vlastníctvom Slovenskej republiky - 
v správe Rudných baní, a. s., Banská Bystrica. Mesto 
Spišská Nová Ves pred cca 2 rokmi malo záujem uve-
dené nehnuteľnosti odkúpiť s tým, že následne mali byť 
využité na výstavbu bytov. Vzhľadom na to, že vtedajší 
(s mestom spolupracujúci) záujemca o realizáciu tohto 
zámeru od neho nakoniec z ekonomických dôvodov od-
stúpil, prevod vlastníctva nehnuteľností na Mesto Spiš-
ská Nová Ves sa neuskutočnil.

ing. marián kellner
vedúci odd. správy majetku, msÚ

Objekt bývalej MŠ na Ul. J. Fándlyho nie je vo vlastníc-
tve mesta. Mesto zrušilo túto MŠ aj z toho dôvodu, že 
každoročne muselo platiť vysoký nájom a nebola do-
statočne vyťažená. Je našou snahou zvyšovať kapacity 
materských škôl, veď minulý rok pribudli 2 triedy v MŠ 
S. Tomášika, 1 trieda v MŠ Z. Nejedlého, v tomto roku 
pribudne 1 trieda v MŠ Komenského. Je to z hľadiska 
prevádzky efektívnejšie ako platiť nájom. Po zápise, ale 
aj toho času (polovica 5/2010) ešte evidujeme voľné 
kapacity v MŠ S. Tomášika, takže nie je mi známa sku-
točnosť, že by sa veľa detí nedostalo do škôlok, neevi-
dujeme žiadnu nevybavenú žiadosť. Táto MŠ môže ešte 
prijať 15 detí.

phDr. ľubica Šefčíková
vedúca Škol. úradu a odd. školstva, 

mládeže a športu, Msú

„som rád, že mesto začalo s rekonštrukciou morového 
stĺpa a immaculaty. ale ten bordel, ktorý tam po stĺpe 
zostal, je hanbou! alebo za upratanie chce dotyčná 
firma ďalšie peniaze? to tam takto bude vyzerať celé 
leto? každá seriózna firma po svojej práci vždy praco-
visko uprace, hlavne na verejnom priestranstve...“

obyvateľ snv antolík, e-mail, 9. 5. 2010

Očakával by som z Vašej strany väčšiu dôveru v profe-
sionalitu pracovníkov úradu, ktorí zabezpečujú priebeh 
rekonštrukčných prác. To, čo ostalo po pôvodnej verzii 
Immaculaty, nie je iba búranisko. Je to priestor, ktorý 
je potrebné najprv archeologicky preskúmať. Pri rekon-
štrukcii Morového stĺpa v Spišskej Sobote aj v iných 
lokalitách sa v základoch našli skrinky s tzv. odkazmi z mi-
nulosti, v ktorých boli dobové peniaze, cenné historické 
listiny a pod. Veríme, že i naše mesto bolo v minulosti 
bohaté duchom a niečo nám zanechalo. My svoj odkaz 
zo súčasnej doby iste zanecháme. Keďže sme Immacu-
latu demontovali neskoro na jeseň, skoro v zime, kedy 
sa archeologické práce v požadovanej kvalite vykonávať 
nedali, museli sme ich presunúť do roku 2010. Výroba 
novej sochy a rekonštrukcia balustrády a schodišťa je už 
ukončená. Práce na spodnej stavbe Immaculaty začínajú 
v prvom júnovom týždni. Predpokladaný termín montáže 
zrekonštruovanej pamiatky je v mesiacoch jún - júl 2010, 

dovtedy budú ukončené i požadované práce na stave-
nisku. Ďakujeme za pochopenie a pozývame Vás na ob-
hliadku činností spojených s prípravnými prácami pred 
osadením tejto architektúry.

Ing. jozef Gonda, vedúci odb. výstavby,
územ. plán. a dopravy, Msú

„Chcel by som sa opýtať, prichádza letná sezóna a za 
niekoľko dní sa otvorí letné kúpalisko a práve tam sme-
ruje moja otázka: čo nového nás tento rok čaká na 
letnom kúpalisku? Hovorilo sa už tiež, že sa má stavať 
nový bazén, mal sa stavať dokonca nerezový bazén 
a pod. lebo ako tak vidím, nič nového, aspoň z môjho 
pohľadu, okrem výmeny potrubia sa nestalo. a na ko-
niec ešte jedna otázka na vedenie mesta: Hovorili ste, 
že sa bude rekonštruovať Zimná ulica a tiež, že bude 
výmena osvetlenia. Zatiaľ sa nič nekoná. čaká sa na 
to, keď do mesta prídu turisti, aby videli rozbité mesto 
pri oprave?“

anonym, e-mail, 12. 5. 2010

V roku 2010 nedôjde k podstatným zmenám na letnom 
kúpalisku. V týchto dňoch sme ukončili výmenu prívodo-
vého potrubia a trysiek 50 m bazéna, na čo bolo vyna-
ložených 120 tis. €. Výmena bola nevyhnutná z dôvodu 
fungovania bazénov a ich čistenia. Potrubia okolo bazé-
nov s prepojením na strojovňu slúžili viac ako 30 rokov. 
V súčasnosti disponujeme projektovou dokumentáciou 
modernizácie areálu kúpaliska a plavárne na aquacen-
trum s novými nerezovými bazénmi s možnosťou pláva-
nia, ale aj regenerácie. Uvedená investícia si vyžaduje 
náklad minimálne 8,3 mil. €, ktoré k realizácii projektu 
momentálne chýbajú.

ján Magdoško, riaditeľ STEz

V súčasnosti prebieha proces výberu zhotoviteľa sta-
vieb „Regenerácia námestia“ a „Rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia“. Po výbere zhotoviteľa stavby a podpise 
zmluvy o dielo práce budú začaté. Predpokladaný termín 
začiatku realizácie je jún, resp. júl 2010. hoci realizácia 
prác obmedzí pohyb turistov počas letnej turistickej se-
zóny, predsa len ide o neopakovateľné investície, ktoré 
by mali mať v tomto období prednosť.

Ing. jozef Gonda, vedúci odb. výstavby,
územ. plán. a dopravy, Msú

„som rada, že bude obnovené Dopravné ihrisko, je to 
naozaj pre naše deti super, nech sa učia na cestách. 
Ďakujeme za deti. aspoň si to myslíme, lebo sa tam 
pracuje naplno...“ anonym, e-mail, 12. 5. 2010

Po dlhých rokoch, keď dopravné ihrisko nevlastnilo 
Mesto SNV, bolo nutné po prevzatí do majetku vykonať 
množstvo prác na budove a pozemku ihriska. V súčas-
nosti je v rekonštrukcii, opravila a vymaľovala sa budova, 
učebne, vymieňa sa poškodený asfalt. Doplní sa vodo-
rovné dopravné značenie, budú dodané nové dopravné 
značky, to všetko po dohode s dopravným inšpektorá-
tom. Vyčistil sa areál, vymaľoval plot, prerezali stromy, 
opravujú sa lavičky - aby sme mohli slávnostne uviesť 
dopravné ihrisko do užívania dňa 4. 6. 2010 ako súčasť 
osláv Medzinárodného dňa detí. Dopravné ihrisko bude 
slúžiť predovšetkým školám - materským a základným na 
dopravnú a zdravotnú výchovu, preto zabezpečujeme do 
vynovenej učebne okrem základného vybavenia aj didak-
tickú techniku, edukačné programy, obrázkový materiál 
a pod. Dokúpili sa bicykle, máme v pláne dokúpiť troj-
kolky a kolobežky. Ihrisko bude mať prevádzkový režim 
a bude prístupné aj verejnosti ako náučná oddychová 
zóna pre rodičov s deťmi. O mestom zrekonštruovaný 
areál sa bude starať Centrum voľného času Adam.  

phDr. Miroslav Semeš, phD., zástupca primátora
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OzNÁMENIE O uRČENí VOlEbNých OKRSKOV 
A O ČASE A MIESTE KONANIA VOlIEb
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že:
- voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 12. júna 2010 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny;
- miestom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené volebné miestnosti pre voličov podľa  

trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči oprávnení voliť bývajúci v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. zŠ lipová
Lipová 13

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

2. zŠ lipová
Lipová 13

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

3. Gymnázium
Javorová 16

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

4. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Javorová

5. hotelová akadémia
Radničné ná-
mestie 1 

Brusník, Drevárska, Fraňa Kráľa, Mlynská, Radničné 
námestie (voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“), 
Zimná

6. zŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

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

7. zŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

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

8. zŠ levočská
Levočská 11

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

9. zŠ levočská
Levočská 11

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

10. SpŠ strojnícka
hviezdoslavova 6

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

11. SpŠ strojnícka
hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
harichovský chodník, J. hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Janského, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová,
Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová,  
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská

12. Spojená škola 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská,
J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, 
Za hornádom

13. Spojená škola 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, Elektrárenská, F. hečku,
F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, Lesná,
Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, 
S. Tomášika, Tajovského, Tehelná

14. zŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

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

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči oprávnení voliť bývajúci v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

15. zŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

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

16. zŠ Komenského
Komenského 2

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

17. zŠ Komenského
Komenského 2

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

18. zŠ Komenského
Komenského 2

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

19. zŠ z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

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

20. zŠ z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

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

21. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

22. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

23. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

24. zŠ hutnícka
hutnícka 16 

hutnícka

25. zŠ hutnícka
hutnícka 16 

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

26. zŠ hutnícka
hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

27. zŠ hutnícka
hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

28. penzión NEMO
Pohronská 2

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

29. požiarna zbrojnica
hnilecká cesta 13
 

miestna časť Novoveská huta - Bronzová, Dúhová, 
hnilecká cesta, horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, 
Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, 
Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, Snežná,
Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.

V druhú májovú sobotu znovu o čosi viac ožilo nebo 
nad naším mestom. Aeroklub SNV na letisku už po 
tretíkrát zorganizoval v spolupráci s magistrátom 
a pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Bašku 
letecko-akrobatickú Aeroshow. hoci počasie nebolo 
akcii úplne naklonené a chvíľami poprchávalo, na le-
tisko zavítali stovky divákov. 
I keď na podujatí nakoniec chýbali príslušníci Armády 
SR so svojou leteckou technikou, bolo sa na čo po-
zerať. Predstaviť sa prišli modelári zo Spiša, hasiči 
so záchranárskou technikou, milovníci historických 
vozidiel, ale aj piloti, ktorí so záujemcami absolvovali 
vyhliadkový let ponad mesto a okolie. Tí, ktorí ostali 
stáť nohami pevne na zemi, mohli obdivovať zblízka 

historické i moderné, motorové i bezmotorové lie-
tadlá. Pozornosť u divákov si doslova vydobyl aj ko-
šický Retro Sky Team, ktorý na leteckých veteránoch 
predviedol ukážky historických bojov so všetkým, čo 
k tomu patrí, vrátane bombardovania cieľov na zemi. 
Nasledovali ukážky z činnosti letky Policajného po-
hotovostného útvaru a ukážka hasenia požiaru po-
mocou tzv. bambi vaku. Svoje umenie predviedli aj 
spišskonovoveskí parašutisti zo skupiny Compact 
Skydive, ktorí sa v rôznych formáciách vznášali nad 
hlavami divákov. Čerešničkou na torte však boli chví-
ľami až dych vyrážajúce letecké kúsky svetového ak-
robata Zoltána Veresa, ktorý ako „správny fanatik“ 
svoje lietadlo povykrúcal vo všetkých možných (a pre 

mnohých dovtedy snáď aj nepredstaviteľných) sme-
roch. Pre Spišiakov na oblohu „namaľoval“ i srdce, 
za čo po pristátí zožal veľký aplauz. Oponu za tohto-
ročným veľkolepým vzdušným predstavením symbo-
licky stiahla samotná obloha, z ktorej sa, našťastie až 
po poslednom leteckom vystúpení, poriadne rozpr-
šalo. luck, foto: autorka

TENTO ROK Aj S lETEcKýM DňOM
po dvoch rokoch sme si v Spišskej Novej Vsi opäť mohli vychutnať ďalší ročník Aeroshow.

SPRAVODAJSTVO, OZNAM
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GALÉRiA 
UMeLCOV 

SPiŠA 

Zimná 46, spišská nová ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci jún 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 

• ZÁHrAdA UmENIA 

VýSTAVy 
PrIESTOr 2010
- výstava maturitných prác študentov stred-
nej odbornej školy drevárskej v spišskej no-
vej vsi do 30. 6. 2010

mAĽUJEmE SrdCOm
- výstava výtvarných prác klientov  
Zpmp - Dss „náš dom“ do 12. 6. 2010

ŠTETCOm NA POTULKÁCH  
FANTÁZIOU
- výstava výtvarných prác žiakov Zš Z. ne-
jedlého 2 v spišskej novej vsi k 30. výročiu 
založenia školy

Vernisáž: 17. 6. 2010 o 13.00 hod.

Otváracie hodiny: 
pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
sobota  8.00 - 12.00 hod.
nedeľa  zatvorené
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, dôchodcovia   0,50 €
rodinná vstupenka (2 + 2)  2 €

akceptujeme kultúrne poukazy 
na rok 2010. 

w
w

w
.g

us
.s

k

www.muzeumspisa.com

lETNÁ 50, SpIŠSKÁ NOVÁ VES 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
SNM - prírodovedné múzeum v bratislave

Slovenská akadémia vied, Geologický ústav SAV

PLANÉTA, NA KTOReJ ŽiJeMe
14. 1. - 30. 9. 2010

letná 50, expozičné priestory

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenské múzeum v Košiciach

NATURA eXCeLeNTA
výstava - 9. 6. - 15. 8. 2010 

vernisáž - 9. 6. 2010 o 14.30 hod.
Fotografická výstava prezentujúca prírodné  
hodnoty Košického kraja. Výstava doplnená  

malou prírodovednou objavovňou.
letná 50, expozičné priestory

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
MO MS v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves

ŠPORT A TURiSTiKA 
V iGLOVe ZA CiSáRA PáNA 

s Jánom Petríkom
- prednáška

8. 6. 2010 o 16.00 hod.
letná 50, expozičné priestory

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

ROZPRáVKY Z MÚZeA  
ZáHAD A TAJOMSTieV

16. 6. 2010 o 10.00 hod.
nádvorie provinčného domu

Dramatizované čítanie rozprávok autora Petra Karpinského.
Organizované podujatie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- Národopisné múzeum Smižany

VeĽKÉ CiCAVCe SPiŠA
1. 1. - 30. 9. 2010 - výstava

Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už zblízka 
diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca či zubra?

ZLATÉ RUKY Vii
18. 6.  - 15. 10. 2010

výstava ručných prác 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
- letohrádok Dardanely v Markušovciach

20. 6. 2010 o 18.00 hod.

HUDBA POVZNáŠA DUCHA
Koncert venovaný Roku kresťanskej kultúry.

V bohatom žánrovo pestrom programe sa predstavia 
mladí interpreti, rodáci zo Spiša a spevácke združenie 

Chorus Via Musica z Prešova.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenské múzeum v Košiciach

SeX V TRáVe
Výstava predĺžená do 4. 6. 2010,

prezentuje detaily z intímneho života hmyzu. 
letná 50, expozičné priestory

JÚN 2010

jún 2010 

Program Spišského 
osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, 
Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, 

tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92, 
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 

www.osvetasnv.sk

15. 6. 2010 (utorok), 10.00 hod. 
SOS Spišská Nová Ves, OZ Pomoc všetkým

EKOVÝKRES, 
EKOPLAGÁT 2010 

- vernisáž
Okresná výtvarná súťaž.

Výstava potrvá do 31. 8. 2010.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
Prezentácia projektu 

BUDKáČiK A DUBKáČiK JOZeFA CÍGeRA HRONSKÉHO 
V MATeRSKÝCH ŠKOLáCH MeSTA

1. 6. 2010 (utorok) o 10.00 hod., Galéria umelcov Spiša
Určené pre deti materských škôl mesta. Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou, 

Galériou umelcov Spiša, Divadelným súborom hviezdoslav 
a Správou školských zariadení mesta Spišská Nová Ves.

Prednáška
ŠPORT A TURiSTiKA V iGLOVe ZA CiSáRA PáNA s Jánom Petríkom

8. 6. 2010 (utorok) o 13.00 hod., aula SOŠ drevárskej
a o 16.00 hod., Múzeum Spiša

Realizované v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a Múzeom Spiša.

Výbor MO MS v Spišskej Novej Vsi pozýva členov na

VALNÉ ZHROMAŽDeNie
11. 6. 2010 (piatok) o 16.30 hod., Dom Matice slovenskej

Pri tejto príležitosti odhalíme pamätnú tabuľu prvému predsedovi Neitusovi Vollayovi.
Pred začiatkom si môžete vyrovnať členské príspevky.

Podujatia organizované pri príležitosti Roka J. C. hronského - 50. výročie úmrtia autora, 
90. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 20. výročia Domu Matice slovenskej.

KULTÚRA
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KRÍŽOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu redakcie s hes-
lom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. sochy evanjelistov, 2. židovská synagóga. Do redakcie bolo doručených 
19 vyplnených krížoviek. Z 10 správnych odpovedí sa výhercom stáva jozef cMOREj zo Spišskej Novej Vsi, ktorý získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

pokosila keď mriežka spolky buničina vidiny

sťažeň

naša rieka

moc tragickosť

len
švíky

narieka

popevok

iba

takto
dohneda

krik

amerícium

bytosť čpavok

Autor: 
František 
Cvengroš

afganské 
politické 
hnutie

omámila 
alkoholom

hôrny 
ďatľovitý 

vták

Dietlova 
sestrička

pomôcky: 
ančar, 
sericit

sídlo 
v Nigérii

nepre-
javujú

menší, 
po latinsky

náš 
spisovateľ 
(Dominik)

súčasť 
kostolnej 

veže

misce, da, 
signa
zľava 
z ceny

1. časť 
1. taj- 
ničky

mužské 
meno

domácky 
Oľga

2. časť 
1. tajn.
stĺpová 

sieň
domácky 
Anastázia

alebo 
(hovor.) náter 

na autásvetlá 
sľuda

náš spi-
sovateľ

štvrtá 
trieda 

gymnázianaliať, 
po česky

neplúž moru- 
šovitý 
strom

obyvateľ 
Veľkej 

Británie

ruténium

vyhŕňal 
rukávy

deliteľní 
dvoma

metropola 
Turecka

ženské 
meno

remíza 
v šachu

tropický 
vták

fáza 
mesiaca

cudzie 
muž. m.

škrob zo 
ságovníka

druh 
lepenky otec (fam.)

1. časť 
2. taj- 
ničky

apríl, 
po angl.

lekáreň 
(zastar.)

2. časť 
2. taj- 
ničky

usade- 
nina

Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - kaplnky v okolí mesta
Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, koľko kaplniek je v okolí nášho mesta. Tie takisto patria medzi kultúrno-historické pamiatky okolia nášho mesta. Najstaršou bola Kaplnka sv. Kríža 
z r. 1748 a hoci bola v r. 1802 reštaurovaná, do dnešných čias sa nezachovala. V prvej polovici 18. storočia bola postavená aj (1. tajnička) na úpätí Blaumontu smerom do Levoče. 
Dnešnú podobu dostala až pri zväčšení v r. 1804. Cestu do Markušoviec stráži Kaplnka sv. Trojice. Bola postavená v r. 1757 a obnovená v r. 1825. Nad starou cestou do Rožňavy, 
na terajšom sídlisku Tarča, sa nachádza Kaplnka Ružencovej Panny Márie z r. 1760 a reštaurovaná v r. 1845. Neďaleko od nej na juh je menšia Kaplnka Božie muky - Kamenný ob-
rázok z r. 1828 na pamiatku usmrtenia dvoch ľudí zosunutou hlinou. Medzi kaplnky môžeme zaradiť aj drevený kostolík Škapuliarskej Panny Márie v Šulerlochu, ku ktorému je pekná, 
nenáročná prechádzka. A nakoniec, na sever od mesta, na konci hrebeňa Blaumontu sa nachádza tzv. (2. tajnička). Tá síce patrí do katastra obce Iliašovce, ale ešte v nedávnej 
minulosti bola častým cieľom nedeľných vychádzok našich predkov. Z mladších to, žiaľ, už pozná len málokto. Na tomto mieste v r. 1769 - 1770 nechal gróf Štefan Csáky, zemepán 
Smižian a Iliašoviec, svojej peknej manželke Júlii vybudovať letné sídlo - letohrádok zvaný Sans-Souci, čo v preklade znamená „miesto bez starostí“. Bola tu kaplnka, palác pre hostí, 
obelisk, filagória, hostinec, pustovňa, kúpele, zverinec a ďalšie potrebné budovy. Grófka, vyznávačka učenia Voltaira a Rousseaua, ktorej knižnica obsahovala 5 160 zväzkov, viedla 
na Sans-Souci zábavný a nákladný život, ktorý spôsobil medzi manželmi rozpory končiace odlúčením konzervatívne založeného manžela od Júlie a asi v  r. 1803 nechal sídlo zapáliť 
a zbúrať. Dodnes sa zachovali len ruiny kaplnky. Nedávno však vzniklo občianske združenie na záchranu a oživenie tejto pamiatky.

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

CeLODeNNÉ 
STReTNUTie 
ZáUJMOVÝCH 
ÚTVAROV

hviezdička, Baby aqua, Country tance
15. 6. 2010 Košiarny Briežok

DeTSKÝ ATLeTiCKÝ 
PäŤBOJ

4. 6. 2010 od 10.00 hod. 
ZŠ Ing. O. Kožucha

PONUKA ZáUJMOVeJ ČiNNOSTi 
V ŠK. ROKU 2010/2011

pre žiakov základných a stredných škôl

Mažoretky * Výtvarný * Roztlieskavačky 
* hIp - hOp * SpOlOČENSKé TANcE 
* SpEV - KARAOKE
Informácie: Klaudia Bigošová - 0904 458 949
Katarína Štrauchová - 0904 306 520

NOVINKA: bRuŠNé TANcE * lATINO TANcE
Informácie: Veronika Kaľavská - 0905 681 543

prihlášky v cVČ Adam už od júNA 2010!!!

MeSTO PLNÉ DeTÍ
pozývame deti, mládež a ich rodičov 4. 6. 2010 na Radničné námestie, 

ktoré bude od rána do večera naplnené rôznymi atrakciami.
ČO SME pRE VÁS pRIpRAVIlI?

10.00 - 16.00 letná a zimná ul. - parkoviská  
a park medzi Radnicou a Redutou

bicyklová dráha * autosalón Fiat * maľovanie na tvár * modely áut a lietadiel 
* výstupy na vežu kostola * ľudské Človeče, nehnevaj sa * kreslíme vežu * 

horská záchranná služba Slovenský raj * labyrint v tráve * zvieratkové puzzle 
* detské gymnastické ihrisko * les v meste * živé sochy a masky * športové 

ihriská - futbal, florbal, volejbal, basketbal * pieskovisko * maľovanie  
rozprávok farebnými kriedami * nafukovacia žirafa * stánky * občerstvenie

buďTE NAŠIMI hOSťAMI - MESTOM, plNýM DETí
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KiNO BANÍK

1. - 3. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
MiLÝ JOHN

režisér lasse Hallström, tvorca poetic-
kých filmových hitov čokoláda a pravi-
dlá muštárne, nakrútil romantický príbeh  
lásky, ktorá musí neustále prekonávať 
odlúčenie a neprekonateľné diaľky. usa, 
2010, romantický, 105 min., mp-12, čt, 
palacepictures.

4. - 7. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €, 
dňa 7. 6. 2010 vst.: 1,80 € 

PeSTÚNKA V AKCii
akčná komédia, v ktorej agent Cia zistí, že 
byť špiónom je vlastne len zábavkou v po-
rovnaní so zložitou úlohou - postrážiť tri 
deti. usa, 2010, akčná komédia, 92 min., 
mp-12, český dabing, Continental.

8. - 10. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
OKO Ve ZDi

príbeh bez hraníc natočený voľne na mo-
tívy poviedky oko spisovateľky ivy Hercí-
kovej.česká republika/slovensko, 2009, 
thriller, 80 min., mp-12, Continental.

11. - 14. 6. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 14. 6. 2010 vst.: 2 €

SÚBOJ TiTANOV
súboj titanov je príbehom boja o moc, 

v ktorom sa postavia ľudia proti kráľom 
a králi proti bohom. Boj medzi samotnými 
bohmi môže zničiť celý svet. usa, 2010, 
dobrodružné fantasy, 106 min., mp-12, 
st, Continental.

11. - 14. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 14. 6. 2010 vst.: 2 €

NiNe
tejto filmovej verzii známeho broad-
wayského muzikálu nine, inšpirovaného 
Felliniho filmom 8 1/2, dominujú exce-
lentné tanečné čísla a hviezdne obsa-
denie. usa/taliansko, 2009, muzikál,  
120 min., mp, čt, magicBox.

15. - 17. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
New YORK, MiLUJeM ŤA

Celkom nový a nepopierateľne roman-
tický pohľad na toto mesto - pohľad očami 
lásky, vo všetkých jej podobách. usa, 
2009, romantický, 103 min., mp-12, čt, 
palacepictures.

18. - 21. 6. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 
dňa 21. 6. 2010 vst.: 2 €

iRON MAN 2
pokračovanie príbehu excentrického mi- 
lionára, ktorý sa z obchodníka so zbra-

ňami premenil na ochrancu sveta pred 
zlom v kovovom brnení. usa, 2010, akčný, 
117 min., mp-15, st, tatrafilm.

22. - 24. 6. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
SViTANie

píše sa rok 2019. Zemou sa prehnala ne-
známa nákaza, ktorá väčšinu obyvateľov 
premenila na upírov. tí usilovne udržia-
vajú ľudí na pokraji vyhynutia, aby sa mali 
čím živiť. austrália/usa, 2009, thriller,  
98 min., mp-15, čt, palacepictures.

25. - 28. 6. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €, 
dňa 28. 6. 2010 vst.: 1,80 €

KÚZeLNá OPATROVATeĽKA 
A VeĽKÝ TReSK

kúzelná opatrovateľka nanny mcphee 
sa po piatich rokoch vracia na filmové 
plátno. tentoraz bude musieť vynaložiť 
všetky svoje sily, aby zachránila nielen 
zdravý osud jednej farmárky, matky troch 
detí, ale navyše aj jej strechu nad hlavou. 
Zatiaľ, čo jej manžel bojuje v 2. sveto-
vej vojne, ona je na všetko úplne sama. 
veľká Británia, 2010, rodinná komédia,  
109 min., mp, český dabing, tatrafilm.

25. - 28. 6. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 

dňa 28. 6. 2010 vst.: 2 €
ROBiN HOOD

Zabudnite na všetko, čo ste počuli o sláv-
nom zbojníkovi robinovi Hoodovi! reži-
sérska legenda ridley scott prichádza 
s vlastnou verziou jeho príbehu. usa/
veľká Británia, 2010, historický, 148 min., 
mp-15, st, tatrafilm.

29. - 30. 6. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

ANTiKRiST
jeden z najočakávanejších filmov roku 
vzbudil silné emócie už počas svojho uve-
denia na festivale v Cannes. ponúka totiž 
nevšedný zážitok, ktorý hraničí s fyzickým 
prežitkom. Dánsko/nemecko/Francúz-
sko/švédsko/taliansko/poľsko, 2009, 
dráma, 104 min., mp-15, čt, asFk.

Pripravujeme na júl:
slepé lásky - dokument, dažďová víla 
- rozprávka, Nezabudni na mňa - ro-
mantická dráma, sex v meste 2 - ro-
mantická komédia, muži, čo čumia na 
kozy - komédia, Princ z Perzie: Piesky 
času - dobrodružno-akčný veľkofilm, 
Zelená zóna - vojnová dráma

bližšie informácie na www.dksnv.sk

V Kine mIEr UŽ PLATIA 
KULTÚrNE POUKAZy!!!
milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si členský 
preukaz, ktorý vám platí celý rok 2010 
na celom slovensku, stojí 3 € a na 
každý klubový film máte zľavu. Vstup 
pre neklubistov je neobmedzený, ale 
za drahšie vstupné. Tešíme sa na stret-
nutie s vami každý piatok pri dobrom 
filme v kine mier.

FiLMOVÝ KLUB
4. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

LUiSe - MiCHeL
Bláznivá fraška v tom najlepšom zmysle 
slova s ľahko anarchistickou náladou, 
kde sa strieda jeden dejový zvrat za dru-
hým. Dráma, Fran., r. 2008, 94 min., ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABiNG
5. - 6. 6. o 17.00, vst.: 2 €

ALiCA V KRAJiNe ZáZRAKOV
kto by nepoznal príbeh alice - dievčatka, 
ktoré objaví prechod do krajiny zázrakov. 
Dobrodružný, rodinný fantazijný film, 
usa, 103 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 7 rokov.

5. - 7. 6. o 19.00, vst.: 2,10 €, 

7. 6. zľava vst.: 2 €
LOV NA eXMANŽeLKU

lovec ľudí milo (Gerard Butler) je nad-
šený, keďže jeho novou úlohou je priviesť 
pred spravodlivosť svoju ex-manželku, 
investigatívnu novinárku Cass (jennifer 
anistonová). usa, 94 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FiLMOVÝ KLUB
11. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

iMAGiNáRiUM DR. PARNASSA
Dr. parnassus kedysi dávno vyhral ne-
smrteľnosť v stávke s diablom pánom 
nickom (tom Waits). tej sa však po sto-
ročiach vzdal kvôli láske. Francúzsko/
kanada/usa, 2009, 122 min., české ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

11. 6. o 17.00, 12. - 13. 6. o 19.00, 
vst.: 2 €

NeZABUDNi NA MňA
v tejto romantickej dráme hrá robert 
Pattinson (súčasný idol všetkých diev-
čat) mladého rebela tylera, ktorého vzťah 
s otcom (pierce Brosnan) je od rodinnej 
tragédie na bode mrazu. je to nezabud-
nuteľný príbeh o moci lásky, sile rodiny 
a o tom, ako je dôležité naplno prežívať 
každý deň nášho života. usa, 128 min., 

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

FiLMOVÝ KLUB
18. 6. o 19.00, symbolické vst.: 1 €

KATYň
klasik poľského filmu, andrej Wajda, sa 
rozhodol nakrútiť o tejto jednej z najväč-
ších tragédií moderného poľského ná-
roda celovečerný film. poľsko, 117 min., 
slovenské titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

17. 6. o 19.00, 18. 6. o 17.00, 
19. - 21. 6. o 19.00, vst.: 2,30 €, 
21. 6. zľava vst.: 2 € 

SeX V MeSTe ii
Zábava, móda, priateľstvo: sex v meste 2 
prináša všetko a ešte niečo navyše. usa, 
romantická komédia, slovenské titulky, 
148 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

24. - 28. 6. o 19.00, vst.: 2,20 €, 
28. 6. zľava vst.: 2 €

PRiNC Z PeRZie: PieSKY ČASU
po pirátoch karibiku oživuje superprodu-
cent jerry Bruckheimer veľkolepým spô-
sobom ďalšiu známu a výpravnú tému. 
akčný dobrodružný veľkofilm, usa,  
r. 2009, slovenské titulky, 117 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov.

FiLMOVÝ KLUB
2. 7. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

wHiSKY S VODKOU
trpká komédia z filmárskeho prostredia 
o starnúcej hviezde bilancujúcej svoj 
doterajší život je filmom vo filme, nemi-
losrdne zachytávajúcim vzťahy vo filmár-
skom prostredí. melancholická komédia, 
nemecko, české titulky, 104 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

3. - 5. 7. o 19.00, vst.: 2 €
SÚBOJ TiTANOV

súboj titanov je príbehom boja o moc, 
v ktorom sa postavia ľudia proti kráľom 
a králi proti bohom. Boj medzi samotnými 
bohmi môže zničiť celý svet. usa, fan-
tasy, dobrodružný, 106 min., slovenské 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

Pripravujeme: irON maN 2, žeNY 
V POkUŠeNí, Twilight saga: Zatmenie

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

bližšie informácie na www.snv.sk

MKC KiNO MieR

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

4. ročník súťaže o najkrajší balkón 
a najkrajšiu predzáhradku.

Súťaž bude prebiehať 
od 15. 6. do 15. 8. 2010.

výhercovia súťaže budú odmenení vecnými cena-
mi. výsledky súťaže budú uverejnené v ičku a vo 
vývesných skrinkách na Ferčekovciach.
 ing. Ondrej majerník, predseda msV č. 3

SPrÁVCOVSKÁ FIrmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 
0905 215 732

BrANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

ByTOVÉ drUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: 

dispečing: 053/443 25 03 
mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

OZ Chatová osada Košiarny briežok
Vážení chatári,

zapojte sa do zveľaďovania našej rekreačnej oblasti 
Vašimi pripomienkami, nápadmi a spoluprácou s výborom OZ 

cestou e-mailu: obcianske.zdruzenie@centrum.sk
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1. 6. (utorok) o 9.00 a 10.30 hod. VSTUPNÉ: 2 €
23. 6. (streda) o 9.00 a 10.30 hod.  30. rEPrÍZA VSTUPNÉ: 2 €
27. 6. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 €

V. Macek - J. PražMári: „O DOrOtke“
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny fantázie. Stretáva sa tam so Strašiakom, Železnia-
kom, Cukrovou bábikou, zvieratkami a spolu s nimi zachráni všetkých pred zlou Tmou, ktorá chce všetko pohltiť. 
Dorotka porozumie a objaví to, čo je v človeku najcennejšie a o tom je aj naša rozprávka, ktorá veľmi poetickou 
a deťom príťažlivou formou pretlmočí jeden z najklasickejších rozprávkových príbehov európskej detskej litera-
túry.

2. 6. (streda) o 19.00 hod. v klube Spišského divadla VSTUPNÉ: 2 € 

Vlak - VereJná nahráVka zábaVníka SlOVenSkéhO rOzhlaSu
účinkujú: V. Vaverčák, F. Držík, T. Repčiak, M. horbal

4. 6. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €
11. 6. (piatok) o 10.00 hod. VSTUPNÉ: 2 €
24. 6. (štvrtok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €

b. S. tiMraVa: „kráSa kráS“
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy 
v láske i v rodine - síce proti pôvodným ženiným predpokladom. Než sa dospeje k rozuzleniu, sme svedkami 
vážnych konfliktov i úsmevných situácií - ako obyčajne sú to problémy s láskou, majetkom i vytúženými snami, 
ktoré život prináša.

6. 6. (nedeľa) o 15.00 hod.  PrEmIÉrA VSTUPNÉ: 2,50 €
7. - 9. 6. (pondelok - streda) o 9.00 a 10.30 hod. VSTUPNÉ: 2 €
13. 6. (nedeľa) o 15.00 hod.  II. PrEmIÉrA VSTUPNÉ: 2 €
15. 6. (utorok) o 9.00 a 10.30 hod. VSTUPNÉ: 2 €
bratia GriMMOVci: 
„Snehulienka a SeDeM trPaSlíkOV“
Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, až kým po smrti jej mamičky si jej otecko, 
kráľ, nedoniesol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde 
dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia, Snehulienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až... No, veď 
príďte a uvidíte, ako to dopadlo. 

11. 6. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €

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.

18. 6. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €

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. Dob-
rosrdečne, no s citom pre realitu, sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Výpožičná doba: počas školského roka 
od pondelka 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)

PrE dETI

Bořivoj ZÁrUBA: Putovanie pravekom. 
vydajte sa spolu so strojom času na ďalekú 
cestu k počiatkom Zeme. 
Jiří HAVEL: maľované čítanie pre deti. 
rozprávková knižka vhodná aj ako prvé číta-
nie. 
Thomas BrEZINA: Žriebätko prichádza 
na svet. Ďalšia zo série kníh sedem labiek za 
penny. 

PrE dOSPELýCH - beletria

Neil GAImAN: Záhrobná kniha. malé dieťa 
sa po vražde svojich rodičov vyberie hľadať 
útočisko na starodávny cintorín. 
Cheryl JArVIS: Náhrdelník. príbeh trinás-
tich žien, ktoré sa podelia o kúpu diamanto-
vého náhrdelníka. 
milan ZELINKA: Ten nevyspytateľný svet. 
príbehy, ktoré svedčia o dôvernej znalosti reálií, 
prírody i psychiky prostých ľudí.

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra

Bärbel GrOTHE: Vodné záhrady: prak-
tický poradca. 
Lenka KŘESAdLOVÁ: Hľuznaté okrasné 
rastliny. 
Jorn PINSKE: Skleníky: praktický po-
radca. 

OZNAm

spišská knižnica v spišskej novej vsi ozna-
muje svojej čitateľskej verejnosti, že pobočka 
knižnice na sídl. mier je zatvorená z dôvodu 
jej sťahovania sa do priestorov kina mier na 
Šafárikovom námestí 7.

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

DiVADeLNÉ ŠTÚDiO pri Dome Matice slovenskej, Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves 

1. 6. 2010 o 17.00 hod.

ONDRáŠOVe SNY
podľa poviedky M. Kukučína

7. 6. 2010 od 15.00 do 18.00 hod.

TALeNTOVÉ SKÚŠKY
pre deti vo veku od 6 do 8 rokov
Zameranie: dramatika, bábkové 

divadlo, umelecký prednes, 
tvorivé písanie
bližšie info: 
www.spisskanovaves.eu - Kultúra 
a voľný čas - Divadelné štúdio 
pri DMS
 
8. 6. 2010 o 17.00 hod.

ACH... JáJ... alebo 
O PANi NeSPOKOJNeJ
Premiéra najmladších 
divadelníkov.

NOVÉ ŠTÚDiO 
KReATiViTY 
pod vedením 
Mgr. art. Amalky ľudmily 
Valenčíkovej
otvára v školskom roku 2010/2011 
• 2 výtvarné skupiny pre deti 

a mládež zamerané na kresbu, 
maľbu, sochu a nové formy výtvar-
ného umenia,

• doplnkovú prípravu na stredné 
a vysoké školy umeleckého 

zamerania formou konzultácií,
• výtvarné vzdelávanie dospelých.

TALeNTOVÉ SKÚŠKY
14. 6. 2010 (pondelok) 
od 13.00 do 18.00 hod.
v priestoroch Divadelného štúdia 
pri Dome Matice slovenskej, 
Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves. 
So sebou si môžete priniesť svoje 
vlastné výtvarné práce 1 - 3 ks.
bližšie info: amalka93@gmail.com
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KULTÚRA

1. 6. 2010 (utorok) o 8.15, 10.00 a 11.15 hod., Kino mier
bAbADlO pREŠOV

John, Mary a kozliatka
Anglicko-slovenská verzia známych rozprávok PERNíKOVA ChALÚPKA a VLK A SEDEM KOZLIATOK. 
Príbeh pre malých aj veľkých o tom, že každý sa raz môže polepšiť.
Vstupné: 2 € (KP). Infomácie: Kino Mier SNV, t. č.: 053/442 87 66
 

8. 6. 2010 (utorok) o 16.30 a 19.30 hod., Spišské divadlo
Radošinské naivné divadlo

MÁM okno
Autor: Stanislav Štepka. Réžia: Ondrej Spišák.
Najnovšia trpká komédia v podaní popredných hercov RND.
Vstupné: 10 €; 9 €; 8 €
 

12. 6. 2010 (sobota) o 17.00 hod., mAdArAS PArK Amfiteáter Spišská Nová Ves 

SPiŠ roCk
Tradičný festival domácich hudobných skupín: DALLA MATTINA, ALLA SERA, IT´S OK!,
JAKUTIN, STOIČOSTOI, FRUTITUTIPINTER, KNOCKOUT 94
Vstup zdarma!
 

19. 6. 2010 (sobota) o 19.30 hod., pódium pred redutou
Spoločenstvo mladých farnosti Spišská Nová Ves, 
Farský úrad Spišská Nová Ves, 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, 
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves uvádzajú

koncert gospelovej skupiny eSPé (Sliač)

...Príď, oSviež Si duCha  
a zaži Metanoiu... 
Zažil si v poslednej dobe sklamanie...? Nenašiel si odpoveď na svoje otázky...? Nik ťa neberie vážne...?  
Nič ťa nebaví...? Cítiš sa byť outsider...??? Tak práve tento koncert je pre TEBA.
 

28. 6. 2010 (pondelok) o 19.00 hod., Športová hala

honza a FrantiŠek nedvĚdovCi
s hudobnou skupinou
Spoločný koncert legiend českého folku. Vstupné: 10 €

PrIPrAVUJEmE:

letnÉ kino Pred redutou

19. - 22. 8. 2010

letnÝ Bažant kineMatoGraF 
Putovný filmový festival.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIc - letná ul. 49, 053/16 186

10. 7. 2010 (sobota)
Jak Se krotí krokodíly
Rodinná komédia, ČR

24. 7. 2010 (sobota)
WaSaBi
Akčná komédia, Fr.

31. 7. 2010 (sobota)
taXi 3
Akčná komédia, Fr.

7. 8. 2010 (sobota)
o život
Komédia, ČR

14. 8. 2010 (sobota)
doGora
hudobný dokument, Fr.

MuStanG
Dokument Pavla Barabáša o Nepále, SR

2. 6. 2010 (streda) o 16.00 hod. 
Spoločenská sála KD, 
malá spoloč. miestnosť KD

VERniSÁž AbSOLVEnTSKEj 
VÝSTAVy VÝTVARnéhO OdbORu

AbSOLVEnTSKé PREdSTAVEniE 
LiTERÁRnO-dRAmATicKéhO 

OdbORu

3. 6. 2010 (štvrtok) o 16.00 hod.  
Spoločenská sála KD

AbSOLVEnTSKÝ KOncERT 
žiAčOK hudObnéhO OdbORu  

- OdbOR SPEV

AbSOLVEnTSKé VySTúPEniE 
žiAčOK TAnEčnéhO OdbORu

4. 6. 2010 (piatok) o 16.00 hod.  
Spoločenská sála KD

AbSOLVEnTSKÝ KOncERT  
žiAKOV hudObnéhO OdbORu

SLÁVnOSTné VyRAdEniE 
AbSOLVEnTOV hudObnéhO, 

VÝTVARnéhO, TAnEčnéhO 
A LiTERÁRnO-dRAmATicKéhO  

OdbORu

9. 6. 2010 (streda) o 17.00 hod. 
Kino pre verejnosť - detské predstavenie

ASTRO bOy
Kreslený film, USA. Vstupné: 2 €

9. 6. 2010 (streda) o 19.00 hod.  
Kino pre verejnosť

dOKTOR Od jAzERA hROchOV
česká filmová komédia. 
Vstupné: 2 €

20. 6. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod. 
Smižianske folklórne slávnosti - Areál TJ 
Slovan Smižany

XX. ROčníK SFS, Vi. ROčníK 
jARmOKu ľudOVÝch REmESiEL 

Hosť: SĽUK 

22. 6. 2010 (utorok) o 18.00 hod. 
Spoločenská sála KD

TAncuj, TAncuj... 
Vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ D. 
Štraucha v Smižanoch.
Vstupné: 1 €

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, 
Tatranská 80, tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

O kultúrnych a spoločenských podujatiach 
organizovaných v obci Smižany vás môžeme informovať 

aj prostredníctvom elektronickej pošty. 
Stačí, ak nám svoj záujem oznámite na adrese: 

okcsmizany@mail.t-com.sk

jún 2010
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e CeSTNá CYKLiSTiKA: 24. 4. sa v Suchej nad 
Parnou konalo 1. kolo IX. ročníka Slovenského po-
hára (SP) v cestnej cyklistike v mládežníckych kate-
góriách. Zastúpenie na ňom mal aj Cyklistický klub 
BBF Spiš. N. Ves. Na štart sa postavilo kompletné 
zoskupenie slovenskej cyklistiky a pozvané zahra-
ničné tímy. Bojovalo sa o body do SP a o nominá-
ciu na Pretek mieru v Jevíčku (ČR). V kat. kadeti sa 
darilo nášmu Lukášovi Fabianovi, ktorý skončil na 
7. a spomedzi slovenských cyklistov na 4. mieste, 
čím si vybojoval účasť v reprezentácii SR na Pre-
teku mieru. 1. 5. sa v Dudinciach jazdila Kritérijná 
liga mládeže 2010, na ktorej L. Fabian obsadil  
6. miesto. Ďalšie kolo SP prebehlo 2. 5. v Krupine, 
L. Fabian prišiel do cieľa na 5. mieste.
STReĽBA: Na Krytej strelnici v SNV si 1. 5. pod 
„taktovkou“ Klubu spišských strelcov porovnalo 
svoje strelecké umenie 18 strelcov z malokalib-
rových zbraní. Súťažilo sa v športovej poľovníckej 
disciplíne M 400, teda na redukované terče líšky, 
srnca, kamzíka a diviaka. Na 1. mieste sa s počtom 
bodov 398 zo 400 umiestnil Rastislav Štrama z Le-
voče, ako druhý s nástrelom 374 b. skončil Rado-
slav hozza z domáceho klubu a 3. miesto obsadil 
s nástrelom 370 b. Ľubomír Tomaľa z Popradu. 
Bližšie informácie získate na stránke usporiadateľ-
ského klubu www.strelnica.snv.sk.
KOLKY: Kolkáreň na Sadovej ulici sa 5. - 7. 5. 
stala dejiskom Medzinárodného turnaja telesne 
postihnutých v kolkoch. Štartovali na ňom súťažiaci 
so zdravotným hendikepom zo Slovenska aj Českej 
republiky. Turnaj zorganizovala Základná organizá-
cia č. 41 Slovenského zväzu telesne postihnutých 
SNV. Víťazmi 4. ročníka turnaja boli napokon všetci, 
pretože u nich zvíťazila láska k športu a vôľa doká-
zať, že i napriek zdravotnému postihnutiu sa dá žiť 
plnohodnotne. V rámci turnaja súťažiaci absolvovali 
aj prehliadku nášho mesta a slávnostné prijatie pri-
mátorom mesta v Radnici. 
PLáVANie: 15. 5. usporiadal Plavecký seniorský 
klub SNV už 6. ročník Majstrovstiev mesta v pláva-
ní seniorov. V krytej plavárni sa súťažilo v štyroch 
vekových kategóriách, pričom muži súťažili v troch 
(50 VS, 100 P, 200 VS) a ženy v dvoch disciplínach 
(50 VS, 100 P). V mužských kat. súťažilo 25 pre-
tekárov, medzi ktorými nechýbali ani bývalí plavci 
Klubu plávania SNV. Najstarší účastník p. Štefan 
Varga (83 r.) odplával 100 P a 200 VS. U žien bol 
záujem o plávanie na čas nízky, prišla len p. Alžbeta 
Kúkoľová (65 r.). Namerané časové výsledky neboli 
až také rozhodujúce, podstatné bolo, že si svoju fy-
zickú zdatnosť mohol prísť zmerať skutočne každý 
z mesta. Víťazi boli odmenení diplomom a sladkou 
odmenou. Je pravdepodobné, že na budúci rok sa 
k plavcom zo SNV pridajú aj Krompašania, ktorým 
sa akcia veľmi pozdávala. Do pozície hlavného trénera bol vymenovaný ján 

bodnár (na snímke), ktorého asistentom sa stal Vla-
dimír Michalko. Táto dvojica nahradila hrajúceho 
trénera Mareka Petruša a jeho asistenta Mgr. Rado-
slava Sirka. Dôvodom bol predovšetkým výsledkovo 
neúspešný vstup mužstva dospelých do odvetvovej 
jarnej časti II. ligy.
Skúsený J. Bodnár je známou postavou slovenského 
futbalu nielen ako hráč, ale aj ako úspešný tréner 
mužstiev ZVL Považská Bystrica (býv. federál. liga), 
VSŽ Košice, Dukla B. Bystrica, Chemlon humenné, 
KOBA Senec a zaskvel sa aj v pozícii asistenta Jána 
Kozáka v rokoch, keď 1. FC Košice dvakrát získal ti-
tul majstra SR a postúpil až do skupiny Ligy majstrov. 
Ako asistent bude pôsobiť na Spiši dobre známy  
V. Michalko, ktorý sa do FK SNV vracia po ročnej 
odmlke.
Veríme, že táto dvojica dokáže mužstvu v súčasnej 
pozícii pomôcť a doviesť ho k výsledkom, po ktorých 
túžia domáci futbaloví fanúšikovia.

V. ivančík, foto: mape

zMENy VO FuTbAlE

Za splnenie kritérií daných Slovenským rýchlokorču-
liarskym zväzom (SRZ) boli pretekárom odovzdané 
ocenenia formou finančných poukážok. Finančné 
odmeny za výborné umiestnenie na vrcholových 
podujatiach ISu a prekonanie slovenského re-
kordu v sezóne 2009/2010 získali: 
• peter jeleň - 300 € za 15. miesto na Majstrov-

stvách Európy v Drážďanoch a prekonanie slo-
venského rekordu na 500 m,

• Tatiana bodová - 433 € za 3. miesto vo finále 
Európskeho pohára juniorov a prekonanie slo-
venského rekordu na 500 m.

Úspešných športovcov prišli pozdraviť aj poslan-

kyňa NR SR Lea Grečková a primátor mesta Ján 
Volný. poslankyňa l. Grečková odovzdala 
predsedovi SRz jánovi Magdoškovi kľúč od 
osobného auta VW Raravelle, ktoré sa podarilo 
preradiť zo Strediska štátnej športovej reprezentá-
cie Ministerstva vnútra SR do Centra talentovanej 
mládeže v Športovom klube STEZ Spišská Nová 
Ves a ktoré by malo pomôcť pri ďalšom rozvoji 
tohto športu. Predseda SRZ poslankyni poďako-
val za pomoc pri získaní auta a vedeniu mesta za 
podporu a vytvorenie podmienok pre short track 
v meste Spišská Nová Ves.

srZ

VyhODNOTENIE SEzóNy 
RýchlOKORČulIAROV
V sobotu 7. mája 2010 sa stretli slovenskí rýchlokorčuliari v hoteli preveza v Spišskej Novej Vsi na 
vyhodnotení sezóny 2009/2010.

Rozhodnutím Správnej rady Futbalového klubu SNV došlo v apríli k zmene na trénerskej stoličke 
v mužstve dospelých.

Jazdecké	Preteky	
Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti 

juniorov a detí v parkúrovom skákaní.

Jazdecký klub JK Slávia Spišská Nová Ves  
usporiada dňa 5. 6. 2010, t. j. v sobotu,  

Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti juniorov 
a detí v jazde na koni a kritérium mladých koní. 

začiatok preteku je o 10.00 hod. 
v jazdeckom areáli pri Ferčekovciach.

tešíme na vašu účasť. výbor jk slávia snv

Po úspešnej sérii zápasov štvrťfinále play-off s BC 
Prievidza bojovali Spišskonovovešťania o postup do 
finále extraligy s AB Cosmetics Pezinok. V semifi-
nále podľahli súperovi 1 : 3 na zápasy. Výsledky: 

(17. 4.) Pezinok - SNV 85 : 77, (21. 4.) SNV - Pezi-
nok 89 : 86, (24. 4.) Pezinok - SNV 87 : 58, (28. 4.) 
SNV - Pezinok 75 : 91.
V boji o 3. miesto sa stretli s MbK handlová. V sé-
rii zápasov sa hralo na 2 víťazné zápasy. Po dvoch 
zápasoch bol stav nerozhodný 1 : 1: (4. 5.) han-
dlová - SNV 73 : 69, (7. 5.) SNV - handlová 100 : 86. 
Rozhodujúci tretí zápas sa hral 11. 5. 2010 v han-
dlovej. Výsledok handlová - SNV 92 : 91 bol pre na-
šich basketbalistov mimoriadne krutý. len sekundy 
chýbali do konca zápasu, keď domáci získali loptu, 
otočili skóre vo svoj prospech a handlová vyhrala 
o 1 bod. Z našej strany veľká smola, opäť sme boli 
tak blízko k medaile...
Za účinkovanie v extralige hráčom BK 04 AC LB SNV 
patrí veľké poďakovanie, pretože dôstojne a úspešne 
reprezentovali naše mesto v náročnej a ťažkej súťaži. 
Ich bojovnosť a usilovnosť ocenil aj primátor mesta. 
Basketbalistov spolu s trénerom a vedením klubu  
13. 5. 2010 slávnostne prijal v obradnej sieni Rad-
nice, kde im poďakoval za výborné extraligové vý-
kony a poprial, aby sa Spišská Nová Ves vytúženého 
kovu dočkala už o rok. 
 V. ivančík, foto: mape

bRONz NÁM uNIKOl O VlÁSOK
V ročníku 2009/2010 skončili basketbalisti bK 04 Ac lb Spišská Nová Ves napokon na 4. mieste.

osudný kôš 2 sekundy 
pred koncom zápasu
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V roku 1964 päť nadšencov atletiky - 
Ervín Ogurčák, Štefan Tkáč, Ladislav 
hronský, vtedajší tajomník Okresného 
výboru Československého zväzu te-
lesnej výchovy Jozef Žák a predseda 
Mestského národného výboru Juraj 
Mižík pripravili I. ročník Večerného 
behu mestom. Na tomto ročníku štar-
tovalo spolu vo všetkých kategóriách 
317 pretekárov. Štart, cieľ a stupeň 
víťazov bol na križovatke na Rožňav-
skej ulici pri lekárni. Finančne a orga-
nizačne pretek zabezpečovali Mestský 
národný výbor, OV ČSZTV a TJ Tat-
ran. Nasledujúce tri ročníky boli na 
veľmi dobrej organizačnej a športovej 
úrovni. Po dlhšej prestávke sa tradícia 
preteku obnovila v roku 1991 z inicia-
tívy Centra voľného času pod vedením 
vtedajšieho riaditeľa Jozefa Brezov-
ského. Nová a úspešná história tohto 

športového podujatia sa začala písať 
vďaka zanieteniu všetkých zaintere-
sovaných a veľkej podpore vedenia 
mesta, mestskej polície, zdravotníkov, 
CVČ a všetkých ostatných spoluorga-
nizátorov. Ľudovít Strache ako hlavný 
rozhodca, Štefan Tkáč ako štartér, Jo-
zef Maťašovský ako rozhodca a ďalší 
športoví zanietenci, ktorých výpočet 
by bol veľmi dlhý, prispeli k tomu, že 
Večerný beh mestom sa stal význam-
ným bežeckým sviatkom na vysokej 
športovej úrovni. Tohto roku sa 2. júna 
uskutoční jubilejný 20. ročník. Ako 
jeden zo zakladajúcich organizátorov 
pred 46 rokmi želám Večernému behu 
mestom do ďalších rokov veľa preteká-
rov hlavne z radov mládeže, podporu 
vedenia mesta, sponzorov a vďačnú 
a veľkú divácku kulisu.
  Štefan Tkáč

VEČERNý bEh MESTOM 
MÁ SVOju hISTóRIu

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTeZ
LeTNÉ KÚPALiSKO - OTVOReNÉ 
od 5. 6. 2010 (sobota) denne od 9.00 do 19.00 hod.

KRYTá PLAVáReň
Parná sauna počas prevádzky letného kúpaliska ZaTVOreNÁ.

dňa 4. 6. 2010 (piatok) sa uskutočnia na kP spišské športové hry detí a mládeže  
od 10.00 do 14.00 hod. kP pre verejnosť bude otvorená od 15.00 do 19.00 hod.

Prevádzková doba krytej plavárne
ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 15.00 - 19.00
Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00
sobota  9.00 - 19.00
Nedeľa  9.00 - 19.00

Cenník: Celodenný vstup 
dospelí: 2,20 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,50 € 

Poskytujeme zľavy pre poistencov VšZP 
(počas otvorenia letného kúpaliska zľavy neplatia).

Pondelok: 15.00 - 18.30 • streda: 13.00 - 18.30 • Zľava 0,50 € z ceny vstupného.

Utorok  1. 6. 10.00 a 12.00 sNV - mFk košice, 1. liga sž

sobota  5. 6. 17.00 sNV - lipany, 2. liga

Nedeľa 13. 6. 10.00 a 12.00 sNV - kaC košice, 1. liga sž

FUTBALOVÝ ŠTADiÓN
UmelÁ TrÁVa iii. GeNerÁCie/Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................. 135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  ..................................................  70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ........................  85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ...........................................  35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: Patrik brezovaj, 0903 405 466 

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.

SAUNA
streda 13.00 - 19.00 ženy
Štvrtok 13.00 - 19.00 muži
sobota  7.30 - 19.00 ženy
Nedeľa  7.30 - 19.00 muži

CeRAGeM - masážne stoly

streda  9.00 - 18.30
Štvrtok  9.00 - 18.30
sobota  8.00 - 18.00
Nedeľa  8.00 - 18.00

Sekretariát
riaditeľ: 416 63 31

sekretariát: 416 63 32

Účtovník - ekonóm: 416 63 33

mzdová učtáreň: 416 63 34

Plaváreň a kúpalisko
Vedúci: 416 63 51

dispečing: 416 63 52

Pokladňa sauna 416 63 54

Pokladňa plaváreň 416 63 53

Pokladňa kúpalisko 416 63 61

Hotel PReVeZA
Vedúci: 416 63 15

recepcia: 416 63 01

reštaurácia: 416 63 20

Športová hala
Vedúci: 416 63 35

dispečing: 416 63 38

basketbalový klub: 416 63 37

spišský oblastný futbalový zväz: 416 63 36

Zimný štadión
Vedúci: 446 10 86

Futbalový štadión
Vedúci: 416 63 35

Hotel ŠPORT
recepcia: 442 67 53

Telefónny zoznam 
pevných liniek STeZ

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje

II.	ročník	MLÁdeŽníckeHo	
tUrnaJa	Vo	FUtBaLe	„o	PoHÁr	MsV	č.	3“.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 
19. 6. 2010 o 10.00 hod. na asfaltovom ihrisku vo Ferčekovciach.

Súťažia dve družstvá chlapcov (do 18 r.) z Ferčekoviec a dve družstvá chlapcov 
(do 18 r.) z Novoveskej huty. Tešíme sa na vašu účasť.

 Informácie: 0907 225 585, Ing. O. Majerník, predseda MsV č. 3
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Záver kolkárskej extraligy mužov sa hral nezvyčajným 
spôsobom. Mužstvá, ktoré skončili na 9. až 12. mieste, 
hrali o záchranu turnajovým spôsobom. Boli medzi nimi 
KK Inter Bratislava „B“, ŠKK Trstená, PKŠ Košice „A“ 
a naše družstvo TJ Tatran Spišská Nová Ves. Celkovo 
sa hrali 4 turnaje, po jednom v každom meste. 
V Spišskej Novej Vsi bol na programe tretí turnaj, na 

ktorom naši kolkári skončili ako prví a zabezpečili si tak 
účasť v extralige pre budúci ročník 2010 - 2011. 

Výsledky turnajových kôl o záchranu:
T1 (17. 4., Bratislava): 1. ŠKK Trstená, 2. Inter BA „B“, 
3. PKŠ KE „A“, 4. Tatran SNV
T2 (1. 5., Trstená): 1. PKŠ KE „A“, 2. Tatran SNV,  

3. ŠKK Trstená, 4. Inter BA „B“
T3 (8. 5., SNV): 1. Tatran SNV, 2. Inter BA „B“, 3. PKŠ 
KE „A“, 4. ŠKK Trstená
T4 (15. 5., Košice): 1. PKŠ KE „A“, 2. Inter BA „B“,  
3. ŠKK Trstená, 4. Tatran SNV
Za doterajšie účinkovanie v extralige ďakujeme  
a držíme palce do ďalšej sezóny. V. ivančík

Môžete nám priblížiť históriu školy a jej športo-
vých aktivít?
„škola má bohatú históriu, píše 111 rokov svojej 
existencie. vznikla ako kráľovská štátna drevo-
priemyselná odborná škola. od roku 1899 prešla 
zložitým vývojom, prispôsobovala sa novým pod-
mienkam a potrebám spoločnosti. v súčasnosti 
pripravuje študentov v deviatich technických, eko-
nomických a umeleckých odboroch, v prevažnej 
miere zameraných na obrábanie, spracúvanie 
dreva a komplexnú prácu s ním pri tvorbe nábytku 
a interiéru. v školskom roku 2000/2001 vznikli na 
škole triedy učebného odboru Drevárstvo a nábyt-
kárstvo s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. 
v každom ročníku je jeden takýto odbor, čiže škola 
má v súčasnosti 4 triedy s počtom 84 študentov.“
Aká je úspešnosť Vašich športovcov?
„od vzniku tried so športovou prípravou dosahujú 
študenti pekné úspechy na krajskej aj celosloven-
skej úrovni. k najväčším úspechom patrí víťazstvo 
na školských majstrovstvách sr stredných škôl 
v halovom futbale konaných v Banskej Bystrici 
v roku 2005. v roku 2008, kedy škola organizo-
vala finálový turnaj m-sr stredných škôl, obsadila  
4. miesto. pekným úspechom je aj 6. miesto z roku 
2004 vo veľkom futbale v Žiline. je potrebné spo-
menúť, že tieto úspechy naši športovci dosiahli 
v konkurencii prvoligových družstiev košíc, Žiliny, 
ružomberka, atď. na úspechoch sa podieľajú kvali-
fikovaní učitelia a tréneri športovej prípravy mgr. ján 

Zajac, mgr. marek Dovčík a ja ako vedúci tréner 
športových tried na škole. radosť nám i ostatným 
pedagógom robia aj absolventi, ktorí sa uplatnili aj 
v seniorských kolektívoch, a to v spišskej novej vsi: 
t. čekovský, l. stanislav, l. kováč, r. pavlík, e. ru-
man, k. Zekucia, p. Duľa, ale aj v iných kluboch:  
r. michlik (poprad), v. kukoľ (v najvyššej futbalovej 
súťaži v drese ružomberka) a ďalší.“
Rozvíjajú sa na škole okrem futbalu aj iné 
športy?
„na škole funguje školské športové stredisko 
a množstvo športových krúžkov. školu navštevujú aj 
reprezentanti mesta v iných športoch, napr. v ľado-
vom hokeji. patria medzi nich bratia vartovníkovci,  

t. stoličný. Z bývalých absolventov to sú: v. roj-
kovič, B. Horváth či reprezentantka sr v ženskom 
hokeji lenka sroková, ktorí tiež prešli našimi špor-
tovými triedami.“
Ako hodnotíte podmienky pre rozvoj športu na 
škole?
„vedenie školy vytvára veľmi dobré podmienky pre 
športovú činnosť na školskej pôde. škola má vy-
tvorené výborné materiálne podmienky, disponuje 
dvoma telocvičňami, posilňovňou, veľkým trávna-
tým ihriskom a plavárňou. v najbližšom čase sa 
začne rekonštrukcia školy - jej zateplenie, výmena 
okien, rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení, 
výmena obvodových múrov telocviční a výmena pa-
luboviek, inštaluje sa ohrev vody v školskom bazéne 
solárnou technológiou. týmito rekonštrukčnými 
zmenami sa výrazne zvýši komfort celého vyučo-
vacieho procesu a vytvoria sa takmer ideálne pod-
mienky pre šport aj v celoslovenskom meradle.“
Dá sa podľa Vás zladiť štúdium a šport?
„množstvo študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na 
vysokých školách so zameraním na šport, ale aj na 
školách s technickým či humanitným zameraním, 
dokazuje, že šport sa dá dobre zladiť aj so študij-
nými povinnosťami. škola sa snaží svojim úspeš-
ným reprezentantom vychádzať v ústrety, napr. 
individuálnou formou štúdia. k smelým plánom 
do budúcnosti patrí snaha školy vybudovať multi-
funkčné ihrisko s umelou trávou.“

Za rozhovor ďakuje V. ivančík

ŠpORTOVcI z SOŠ DREVÁRSKEj
V tomto vydaní priblížime ďalšiu školu v našom meste, kde sa učia a formujú športové talenty. Tentokrát sme zavítali medzi stredoškolákov, konkrétne 
na Strednú odbornú školu drevársku, Filinského 7. Na otázky odpovedal Pavol Duľa, tréner športovej prípravy a vedúci tréner športových tried.

majstri sr v hal. futbale sš, 2005: zľava hore: 
r. michlik, j. jurčo, m. vozár, l. stanislav, m. viboh, 
l. kováč, t. polkabla a tréner p. Duľa, dole: v. kukoľ, 
Z. matfiak, p. Duľa.

KOlKÁRSKA ExTRAlIGA V SpIŠSKEj NOVEj VSI zAchRÁNENÁ!

PrOGrAm mATErSKÉHO CENTrA dIETKA člena Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Utorok 15. 6. o 14.00 hod.

2. STrETNUTIE POdPOrNEJ  
SKUPINy dOJČIACICH  
mATIEK A TEHULIEK
mamičkám s bábätkom bude zvlášť venovaná 
téma „ako zabezpečiť správne prisatie novoro-
denca“.
pre každú účastníčku máme pripravený darček - 
kufrík prenatal Box.
kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2 € (pre poistencov vZp, a. s., 
zľava 20 % - poplatok: 1,60 €)

sobota 19. 6. o 16.00 hod.

dEŇ OTVOrENýCH dVErÍ  
SPOJENý S OSLAVOU  
8. NArOdENÍN mC dIETKA
Zábavné popoludnie spojené s oslavou a súťa-
žami. účastníkov čaká tvorivá atmosféra a dobrá 
nálada. víťazi súťaží budú odmenení. 
tešíme sa na vašu účasť. 

STÁLA PrOGrAmOVÁ  
PONUKA
HErŇA mC dIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
Utorok, štvrtok: 16.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 1 €/rodina
Návštevníkov prosíme, 
aby si nosili so sebou prezuvky! 
Poistenci VZP majú zľavu 
na jednorazovom vstupe 20 %!

KLUB „CVIČENIE NA FITLOPTÁCH  
PrE dETI Od 1,5 dO 3 r.“
rytmické cvičenia rodičov s deťmi pri pesničkách 
a riekankách, hravou formou. 
rozsah: 10 lekcií + bonusová lekcia/20 €
kde: Herňa mC Dietka
kedy: pondelky o 16.30 hod.
lektor: Bc. marián vytykáč 
v prípade záujmu kontaktujte lektora 
na t. č. 0907 973 950. 
Veľkosť skupiny: 5 - 8 detí

PONUKA  
SLUŽIEB
OrGANIZOVANIE  
NArOdENINOVýCH OSLÁV  
- SOBOTA, NEdEĽA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: priestor + 
výzdobu, tortu, občerstvenie, animátorské aktivity 
(maľovanie na tvár, tvorivé dielničky pre deti).
bonus: darček pre oslávenca od mC Dietka 
informácie: 0905 938 774

KrÁTKOdOBÉ  
STrÁŽENIE dETÍ
kde: Herňa mC Dietka
kedy: počas prevádzky herne  
(utorok, štvrtok od 16.00 do 18.30 hod.)
Poplatok: 2,50 €/1 hod., 4,50 €/2 hod.

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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zVäz VOjAKOV SlOVENSKEj REpublIKy
Klub vojenských dôchodcov

pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na 

„TURiSTiCKÚ VYCHáDZKU 
NA KOŠiARNY BRieŽOK“, 

ktorá sa uskutoční 19. júna 2010 (sobota).
Zraz na sídlisku Mier pred OD Prima o 8.00 hod. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

ing. Ján kollár, predseda kVd

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Mesto Spišská Nová Ves, Slovenský Červený kríž
si dovoľujú pozvať občanov Spišskej Novej Vsi a okolia na

UVIDÍTE: 
✪ Petra Cmorika ✪

✪ Laci Strike SDA ✪
✪ Funkiez ✪

• dynamické ukážky činnosti Ozbrojených síl SR, Vojenskej polície, 
Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR 

• statické ukážky výzbroje a výstroja ozbrojených zborov SR

• prácu členov Slovenského Červeného kríža 

• ukážky stredovekých bojov medzi vojakmi a zbojníkmi 

Týmto pestrým a zaujímavým podujatím sprevádzajú  
moderátori Junior a Marcel.
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Moravská

Spišská burza starožitností a kuriozít

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

+ 421 53 42 98 110
+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

26. 6. 2010

12. 6. 2010
17.00 hod.

vstup zdarma
MADARAS PARK

Amfiteáter
Spišská Nová Ves

DALLA MATTINA  ALLA SERA

IT‘S OK!  JAKUTIN  STOIČOSTOI

FRUTITUTIPINTER  KNOCKOUT 94

www.mkc.snv.sk  www.fag44.sk

Spišská Nová Ves

POZVáNKY, iNZeRCiA
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SPOLOČeNSKá KRONiKA

nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou.
Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú Oľgu ŠAŠúROVú, 
ktorá nás 24. 4. 2010 navždy opustila vo veku nedožitých 81 rokov. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa mi-
lovali.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manžel Michal, dcéra Oľga,  
smútiaca rodina, priatelia a bývalí spolupracovníci.

Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 8. 4. 2010 rozlúčiť s mojím drahým manželom, ockom, dedkom 
a pradedkom Richardom hužIKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku  
81 rokov.
Vďaka patrí aj Pohrebným službám R. Findura a Rím.-kat. farskému 
úradu Sp. Nová Ves za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka a celá smútiaca rodina. 

„pán je moje svetlo a moja spása.“ (Žalm 27)
Žiarila z neho láska a dobrota, bude nám chýbať do konca života. 
aj keď už nie je s nami, v našich srdciach stále žije.
Dňa 11. 4. 2010 nás vo veku nedožitých 65 rokov opustil náš milovaný 
manžel, ocko, dedko Ing. ladislav FIFFĺK.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom,  
susedom a známym.
S láskou a úctou manželka a dcéry s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, športovcom, zástupcom telovýchovných jednôt a su-
sedom, ktorí sa dňa 14. 4. 2010 prišli rozlúčiť s mojím manželom,  
otcom a dedkom Alexandrom NAGyOM, ktorý nás náhle opustil  
 vo veku 66 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme zástupcom Futbalového klubu v Sp. Novej Vsi, 
ZPOZ pri MsÚ v SNV, p. kaplánovi Viktorovi Pardeľovi Rím.-kat. far-
ského úradu v SNV a Pohrebným službám R. Findura za dôstojnú 
rozlúčku.
manželka Vlasta a ostatná smútiaca rodina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
sestrou Magdalénou KOppEROVOu, ktorá nás navždy opustila  
15. 4. 2010.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň úprimne ďaku-
jeme MUDr. Dugasovej a MUDr. Žifčákovi za dlhoročnú starostlivosť.
súrodenci a ostatná smútiaca rodina

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už 
nič nie je také, aké bolo predtým. Bolestný je pre 
nás tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne 
poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, známym, susedom, 
spolupracovníkom a priateľom, ktorí sa pri-

šli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babičkou, svokrou a tetou  
Máriou hRENyOVOu, rod. Staniskou, ktorá nás náhle opustila dňa  
15. 4. 2010 vo veku nedožitých 76 rokov.
Zároveň dňa 13. 4. 2010 uplynulo už 28 rokov, odkedy nám zákerná 
choroba vytrhla z kruhu rodiny nášho starostlivého a milovaného 
otecka, dedka, brata, svokra a strýka Štefana hRENyA vo veku  
nedožitých 53 rokov. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho  
milovali.
S láskou, úctou a žiaľom spomínajú syn Vladimír, dcéra Daniela s rodi-
nou, synovia Peter a Štefan s rodinami a rod. Ladislava hrenya.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
Hviezdy ti už prestali svietiť, slnečné lúče Ťa prestali hriať, ale tí, 
ktorí Ťa mali radi, nezabudnú a neprestanú na teba spomínať.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí pri-
šli odprevadiť na ceste do večnosti dňa 23. 4. 2010 našu milovanú ma-
mičku, babičku a prababičku Veroniku KuNíKOVú, ktorá nás opustila 
po ťažkej chorobe dňa 21. 4. 2010 vo veku nedožitých 85 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Jarmila a Jana s rod., synovia Emil, Bohuš 
a Dušan s rod., vnúčatá a pravnúčatá.

SpOMIENKy A pOďAKOVANIA

ing. Dionýz székely  1913
anna tkáčová 1920
František kalík 1922
štefan Franko 1922
veronika kuníková 1925
richard Hužik 1929
lenka Hatalová 1929

oľga šašúrová 1929
elena melišková 1929
ing. štefan Ďaďo 1930
ladislav Horváth 1930
ján szita 1930
Helena Drábová 1931
márie vojtášová 1932

magdaléna kopperová 1932
emil Fabini 1932
mária Hrenyová 1934
mária pavlíková 1934
anna kramárová 1936
mária tökölyová 1937
František kuľa 1938

alžbeta Harničárová 1941
eva trnovcová 1941
Helena Dubcová 1943
alexander nagy 1944
ing. ladislav Fiffík 1945
milan Baluch 1945
mária Bujňáková 1947

ing. milan Daniel 1948
ing. jozef staňa 1949
magdaléna augustiňáková 1950
valentín puškár 1960
ján Bajtoš 1961

V ApRílI NÁS NAVžDy OpuSTIlI

VITAjTE MEDzI NAMI VýzNAMNé žIVOTNé jubIlEÁ V ApRílI OSlÁVIlI
96 rokov
anna porubská
mária puškášová

92 rokov
margita svitanová
rozália Divoková

91 rokov
mária krempaská

90 rokov
Ľudmila Berková

85 rokov
Helena Hricová
anežka pisarčíková
mária eliašová
mária vanacká
Cecília kedžuchová

80 rokov
Františka selnekovičová

viliam stoličný
anna mihoková
klement Compel
mária Goldbergerová
elena labudová
elena kubenková
ján Bocan
Ľudovít Dojčanský
aurélia Zajacová
ján Bocan
mária Dudová
viera konárska
emília Farkašová
anna Harmatová
muDr. margita kurucová
Žofia kmecová

75 rokov
František porada
irena strehovská

irena Dunčková
ing. pavol kubičár
anna Fabiánová
jozef novotný
anna macejková
janka kuchtová
eva Baranová
anna murínová
terézia paliderová
mária nagyová
karel sedláček
František šmida
emil minďaš
klementína kušnyérová
valéria smatanová
ružena adamjáková
mária Dravecká
rudolf tremko
alexander šulák
katarína vohnická

70 rokov
František mačuga
Helena polťáková
adela kačírová
Filoména šteinerová
mária Filipová
Gabriela rojkovičová
mária lapšanská
margita kolačkovská
magdaléna koníčková
Gabriela eleonóra 
Gavláková
ing. michal laško
Zoltán šoltés
muDr. viera košelová
margita Goliašová
lýdia Chylová
mária pevná
František Želinský
stanislav vytykáč

michal kotlár

Filip lukáč

oliver kantor

samuel Ďurbis

timea pechová

alex kramár

nicolas Hodoši

jakub Harhovský

milan Harhovský

vanesa korpáčová

samuel Horváth

tadeáš labanc

ronald rákay

alex kažmír

nina Gurčíková

paulína Walterová

karolína rochová

vanesa kleinová

ema Dam

liana sarňáková

adela Závatzká

vinh le Duy
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Úprimne ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa prišli dňa 28. 4. 2010  
rozlúčiť s naším drahým manželom a otcom Ing. Dionýzom  
SzéKElyOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 97 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Naša vďaka patrí pre-
dovšetkým pani MUDr. E. Zimovej, ktorá sa nášmu zosnulému roky 
odborne a ľudsky venovala. Ďakujeme aj pani MUDr. Š. Bevilaquo-
vej, ktorá liečebnou starostlivosťou umožnila jej pacientovi dožiť sa 
vysokého veku.
manželka Aurélia, dcéry Eleonóra a Klára

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 3. 5. 2010 prišli rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom a starým otcom Františkom KuľOM, ktorý 
nás opustil vo veku 72 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Mária, syn František a dcéra Mária s rodinou

lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. 
srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 10. 5. 2010 na posled-
nej ceste s naším drahým oteckom, svokrom, dedkom, pradedkom 
a švagrom pavlom cITTERbERGOM.
Ďakujeme aj MUDr. Kernovej a MUDr. Gregovi za ich príkladnú sta-
rostlivosť o nášho otca. Zároveň ďakujeme Pohrebným službám  
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
dcéra, synovia a celá smútiaca rodina

prečo bol osud tak krutý a nedoprial mi žiť, prečo som musel tak 
náhle svojich blízkych opustiť?
Dňa 7. 2. 2010 sme si pripomenuli nedožitých 50 rokov životného 
jubilea a dňa 11. 6. 2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho 
manžela a otca jozefa RuMANA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Emília, dcéra Milka a ostatná rodina 

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. sú okamihy, na ktoré denne spo-
míname. čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky 
a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 18. 5. 2010 sme si s láskou pripomenuli 2. výročie úmrtia  
našej milovanej mamičky, švagrinej a babky Agnesy blAŠKOVEj, 
rod. hamrákovej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú  
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Štefan a Miro, nevesta Marta 
a vnúčatá Zuzana a Veronika.

prešli už roky, čo nie ste medzi nami, no v našich 
srdciach žijete spomienkami.
Dňa 19. 5. 2010 uplynulo 26 rokov, odkedy nás 
opustila naša mamka, babka a prababka helena 
bAVAlOVÁ, rod. Gulinová a dňa 25. 3. 2010 
uplynulo 30 rokov od úmrtia nášho otca pavla 
bAVAlu.
Za tichú spomienku ďakujú deti Eva, helena, 

Anna, Milan a František s rodinami.

Dňa 24. 5. 2010 sme si pripomenuli 1. smutné výročie, čo nás navždy 
opustila Anna bAKOŠOVÁ.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

čas plynie, ale bolesť ostáva.
Dňa 2. 6. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel 
Štefan KAlINA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka.

utíchli tvoje kroky, zmĺkol tvoj hlas, zhasli láskavé oči... niet vhod-
ného slova, ocko náš, aby sme vyjadrili, ako veľmi nám chýbaš.
Dňa 13. 6. 2010 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho milova-
ného manžela, nášho starostlivého otca, milého dedka Michala 
FIGlÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú milujúca manželka, synovia, nevesty,  
vnúčatká a ostatná rodina.
Kto v srdciach žije, neumiera. 

milovali sme ho, on miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí 
ani čas.
Dňa 2. 6. 2010 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, náš otec a dedko Štefan bIGOŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomínajte spolu 
s nami.
S úctou a láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 4. 6. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedo 
ján pAVlíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 4. 6. 2010 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil Klement 
VADEl. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš, náš drahý 
otec a manžel, v ňom. len ten, kto stratil koho mal rád, pochopí, 
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 6. 6. 2010 uplynie najsmutnejší rok v našom živote, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, ocko, svokor, dedko jozef FIlIp.
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomí-
najú manželka Eva, dcéra Jana s manželom, syn Jozef s manželkou,  
vnúčatá Dominik, Denisa a Jožko. 

odišiel z nášho života, ale spomienky a večná láska v nás stále ostá-
vajú, pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.
Dňa 7. 6. 2010 uplynie osem rokov od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš otec, manžel, brat, ujo, bývalý kolega, priateľ a známy  
RNDr. Stanislav FAbŠíK.
S úctou spomína manželka, synovia Igor a Peter a ostatná rodina.

Ťažko nám je, mama, bez teba, smutno nám je všetkým. už nič 
nie je také, aké bolo predtým. tak veľmi chýbaš a srdce tak bolí, už 
nikto ho nikdy nezahojí.
Dňa 12. 6. 2010 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mama, babka, svokra a sestra Mária RuSchOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Mirka, zať Marián, vnúčatá Marián, Nikolka 
a Mirka.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 14. 6. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedo, svokor a švagor František TOMAjKA.
S úctou a láskou spomína manželka Mária, synovia Maroš a Ľuboš 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

more lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal. prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, avšak spomienka na teba zostane navždy 
v nás.
Dňa 14. 6. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, dedko, svokor a brat Milan RuMANČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Anna, syn Tomáš s rodinou, dcéra Anička, 
syn Milan a ostatní príbuzní a známi.

mal rád všetko okolo seba a chcel žiť. srdce životom strápené, no 
stálou radosťou od pána naplnené, povzbudené - prestalo biť. pán 
ho neopustil ani v smrti, dožičil posledný deň slnečný, krásny a svia-
točný a boli sme s ním všetci. nezomrel, len nie je medzi nami.
Spomíname už 17. rok na deň 28. jún, keď nás opustil náš ocko,  
manžel a dedko RNDr. ladislav FAITh.
Vďaka za starostlivosť, vďaka za dobrotivosť.
smútiaca rodina

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
Dňa 18. 6. 2010 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás navždy opus-
til môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František 
KupEc.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

SPOLOČeNSKá KRONiKA
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Dňa 25. 6. 2010 si pripomenieme 25. výročie smrti nášho drahého 
manžela, otca, svokra a starého otca jozefa GuRKu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéra Eva a syn  
Ladislav s rodinami. 

ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 28. 6. 2010 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, starostlivý otec, svokor a starý otec ján DRONzEK.
manželka Žofia, dcéry a synovia s rodinami 

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 28. 6. 2010 si pripomenieme 10 rokov odo dňa, keď nás opustila 
naša mamka a babka Mária pjONTEKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéra Marta, synovia Ján  
a Jozef s rodinami.

odišla si tíško a navždy, v srdciach máme smútok, na duši jazvy. 
tam v nebeskom raji večný pokoj máš, si naším anjelom, na Zemi 
strážiš nás.
Dňa 16. júna 2010 si s láskou pripomíname 4. výročie úmrtia milovanej 
dcérky Moniky hORNyÁKOVEj, rod. Akurátnej.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
mamka, sestra hanka, neter Michalka a ostatná rodina

SpOMIENKy A pOďAKOVANIA
Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa dňa 5. 5. 2010 prišli 
rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, dedkom Milanom buTVINOM, ktorý nás 
nečakane opustil vo veku 73 rokov.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV pod vedením p. Findurovej za dôstojnú roz-
lúčku, oddeleniu neurológie NsP v SNV za starostlivý a ľudský prístup pri hospitalizácii 
nášho drahého zosnulého.
S úctou a láskou spomínajú manželka Gizela, dcéry Zuzana, Mária, Alena s rodinami, 
vnúčatá Milan, Petra, Tomáš, Majka a Monika.

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme kolektívu RZP a ARO NsP v SNV pod vedením pri-
mára MUDr. Zeleného za príkladnú starostlivosť o môjho zosnulého manžela Františka 
Kuľu. Ďakujeme tiež Pohrebným službám R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, syn František a dcéra Mária s rodinou

Pred 10 rokmi navždy odišla drahá helena GINDlOVÁ, ktorá vždy dávala úsmev, lásku, 
dobro a pohladenie.
Prosím, ktorí si ju pamätáte, venujte jej tichú spomienku.
dcéra s rodinou

sú chvíle, na ktoré denne spomíname. odišiel, no v našich srdciach je stále 
s nami. 
ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 28. 6. 2010 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný brat a ujo  
jozef blAŠKO.
S úctou a láskou spomínajú bratia Štefan a Miro, švagriná Marta a netere Zuzana  
a Veronika.

Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska 
Sp. Nová Ves

8. 6. 2010, utorok
„Spolky na Spiši“ prednáška v Múzeu Spiša o 16.00 hod.

18. 6. 2010, piatok
Okresná organizácia JDS organizuje 
„Športovo-turistické stretnutie

členov JDS v Spišských Vlachoch“.
 Začiatok o 9.00 hod., odchod účastníkov 

osobným vlakom o 7.34 hod. 
Účastnícky poplatok je 1 €, v cene - občerstvenie, guláš. 

hláste sa športovo zdatní v KD na Levočskej ulici v pondelok 
v čase od 9.00 do 12.00 hod.

23. 6. 2010, streda
Autobusový zájazd do Banskej Bystrice a okolia

„iV. ročník Za krásami Slovenska“
Odchod o 5.30 hod. z parkoviska za Domom kultúry. 

Poplatok za člena je 5 €.

KLUB DôCHODCOV KOMeNSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
14. 6. 2010 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube 
dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

 31. 5. - 6. 6. 2010
Na Západe, hutnícka 20, 053/429 87 10

 7. 6. - 13. 6. 2010
Na Letnej, Letná 27, 053/442 51 32

14. 6. - 20. 6. 2010
Na Mieri, Šafárikovo námestie 3

053/446 59 37

21. 6. - 27. 6. 2010
Statim, Štefánikovo námestie 10

053/442 82 77

 28. 6. - 4. 7. 2010
Na Tarči, Agátova 12, 053/446 75 68

VÍKENDY ŽIVOTNÝCH 
PRÍBEHOV

OBYČAJNí ĽUDIA, KRAJNÉ SITUáCIE, 
NEČAKANÉ RIEŠENIA

Príďte si vypočuť príbehy, 
ktoré napísal sám život.

KDE: Spišská Nová Ves, Školská 22
Začiatok vždy o 18.00 hod.

25. 6. 2010 (piatok)
„Otec a syn“ 

príbeh syna Kamila Kreutzigera, 
ktorý mal otca alkoholika

Organizuje: Maranatha, o. s., v spolupráci 
s Cirkvou adventistov s. d.

www.odhaltesvetbiblie.sk
Vstup voľný.

podtatranský klub zlatokopov
vás pozýva

na zlatokopeckú súťaž

SPiŠSKá 
KARBiDKA 2010

Miesto: chatová osada Teplička
Termín: 26. 6. 2010 od 10.00 hod.

bližšie info: www.pkz.host.sk

Poďakovanie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 

a NsP Spišská Nová Ves, a. s., ďakuje 
spoločnosti Ludovika Energy, s. r. o., za 
poskytnutie finančného daru na nákup 

dvoch Bioptronových lámp.

kolektív FrO, 
NsP spišská Nová Ves, a. s.
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www.mdpt-opd.skNaša cesta k cieľu

Novootvorená časť diaľničného úseku D1 Sverepec – Vrtižer znamená
pre Považskú Bystricu a pre jej obyvateľov pokojnejšie cesty v meste a v jeho 
blízkom okolí a pre vodičov z celého Slovenska bezpečné a rýchle 
kilometre k ich cieľu. 

D1 Sverepec – Vrtižer

Nový úsek diaľnice, 
pokojnejší život Považskej Bystrice

D i a ľ n i c e  n a  S l o v e n s k u .  R ý c h l e j š i a  a  b e z p e č n e j š i a  c e s t a  d o m o v

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

NOVÝ ÚSEK D1
SVEREPEC - VRTIŽER

OTVORENÝ OD 31. MÁJA 2010
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Z úcty k našim otcom  z lásky k našim mamám.

Slovensko 
si nedáme!

www.sns.sk

15  Peter PETKO 1    Ján SLOTA
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NOVÉ BYTY

www.VillaNova.sk

v SpišSkej Novej vSi

Ukončenie 
október 2010

0904 304 184

Mišo Hudák, Daniel Hůlka 
9 finalistiek a exkluzívna porota

Miss Spiša 2010

25. 6. 2010 o 19.00 
Spišské divadlo
www.agenturastyl.sk
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  PReDáM - PReNAJMeM

 Predám garáž za meniarňou na sídl. Západ I v SNV. 
Cena 4 300 €. T.: 0905 908 032

 Predám 3-izbový družstevný byt na sídl. Tarča,  
3. posch., bez balkóna, zateplený, čiastočne prerobený. 
T.: 0908 993 711

 Predám 3-izbový byt na sídl. Mier - Wolkerova ul.,  
4. posch., výhľad na letisko, zateplený, eurookná. Cena 
45 900 €. T.: 0908 852 525

 Predám 3-izbový byt upravený, o rozlohe 73,8 m2 
na starej Tarči alebo vymením za 2-izbový upravený 
alebo neupravený + doplatok. T.: 053/441 07 89, 
0902 695 600

 Dám do prenájmu 3-izbový slnečný byt na sídl. Západ I. 
Bližšie info: 0903 376 616, 0903 611 447

 Ponúkam na prenájom 3-izbový nezariadený byt na sídl. 
Západ I. Nové plastové okná, nová kuchyňa, kúpeľňa. 
Cena dohodou. T.: 0908 287 574 

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou - situovaná 
mimo chatársku oblasť, poschodová, s ústredným kúre-
ním, garážou, pivnicou, samostatným zdrojom vody, kú-
peľňa a WC. Dá sa využívať celoročne. Aj na bývanie. 
T.: 0903 101 715

 Predám alebo vymením 1-izbový byt v SNV za väčší, roz-
diel doplatím. T.: 0903 605 696

 Prenajímam chatu Pod Tepličkou v peknom horskom 
prostredí pre 9 osôb - 2 spálne, obývačka, TV, kuchyňa, 
veranda, WC - studená + teplá voda, pred chatou terasa, 
altánok, ohnisko, krb, hojdačka. T.: 0910 254 250 

 Predám chatu v osade Ferčekovce - 680 m2, voda, 
elektrina, ovocné stromy. Len solventným. 
T.: 053/441 37 59 - v čase od 19.00 do 20.00 hod.

 Predám garáž na sídl. Tarča vedľa požiarnej zbrojnice. 
Cena 8 150 €. T.: 0903 600 596, 053/442 10 29, 
0903 881 352

 Predám garáž na sídl. Mier a garáž pri Židovskom cin-
toríne. T.: 0904 590 125

 Predám MERCEDES A 170 CDI, rok výroby 1999, 
najazdených 120 000 km. Cena 4 600 €. 
T.: 0903 600 596, 053/442 10 29

 Predám sedačku na bicykel pre dieťa - vzadu na nosiči 
- 16,60 €, detský bicykel od 1,5 do 5 rokov - 15 € a troj-
kolku - 5 €. T.: 0907 636 740

 Predám plynovú gamatku. Cena 100 €. 
T.: 0908 852 525

 Predám 120-basový akordeón typ DELíCIA Lignatone 
s čiernou glazúrou s púzdrom vo výbornom stave. Cena 
dohodou. T.: 053/441 07 89

 Predám * novú akupunktúrku za 45 € * nový ma-
sážny prístroj na celulitídu * automatickú práčku zn.  
GORENJE na súčiastky pre opravárov (2 roč. - nefunkčný 
programátor) * nový elektrický krájač. Ceny dohodu. 
T.: 0905 369 583

 Predám * farebný televízor zn. ThOMSON - uhlo-
priečka 63 cm, plochá obrazovka, strieborný * automa-
tickú práčku zn. ARDO - 1 200 otáčok, 5,5 kg prádla * 
moderný lampový luster - všetko 6 rokov, v perfektnom 
stave. Ceny dohodou. T.: 0949 795 939

 Vezmem do prenájmu záhradku v lokalitách Červený 
jarok, Rozkvet, Tarča, Mier. Seriózny záujem. 
T.: 0908 542 672

  PRáCA

 Ponuka práce v MLM systéme. Motivujúce finančné 
ohodnotenie a možnosť kariérneho rastu. Zaškolím. 
T.: 0905 240 738

 SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves hľadá pracovníka 
na pozíciu skladník, zásobovač, údržbár. Požadujeme mi-
nimálne SŠ vzdelanie, prax v danej činnosti a bydlisko 
v okolí SNV. Žiadosť spolu so životopisom posielajte na 
adresu: SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
Nám. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany alebo 
na e-mail: solitera@solitera.sk, tel. č.: 0903 732 867, 
0918 767 439.

  RôZNe

 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem ang-
ličtinu, španielčinu - všetky jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533

 hĹbKOVé ČISTENIE KObERcOV, SEDAČIEK. Aj 
u Vás doma alebo vo firme! ponúkame za rozumné 
ceny čistenie: sedacích súprav, matracov, kobercov, 
autočalúnení. Kvalitnou čistiacou technológiou od-
stránime silné znečistenie, nežiaduci zápach, oži-
víme farby. T.: 0905 705 113

 REVOluČNý SpôSOb zATEplENIA - zATEplENIE 
zVNúTRA!!! jednoducho, lacno a účinne si sami za-
teplíte a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej 
hmoty Q-ThERM INTERIéR. certifikovaný výrobok, 
kt. sa jednoducho aplikuje maľovaním alebo stier-
kovaním. zateplite si váš dom, byt, chatu, garáž... 
za cenu 6,2 €/m2. Viac info na 053/441 44 82, 
0902 477 937 alebo www.emtrade.sk 

 Schudnite do plaviek bez jo-jo efektu. 
T.: 0911 240 739

 STAVEbNé pRÁcE - REGEc pETER. prestavba by-
tového jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľova-
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. T.: 0903 373 486

 Novootvorená prevádzka TIpOS a STÁVKOVÁ KAN-
cElÁRIA - zimná ul. č. 75 a poskytovanie pôžičiek. 
T.: 0908 256 392

 cESTOVNÁ AGENTúRA NA MIERI ponúka voľné 
apartmány v chorvátsku. Apartmán 2 + 2, 100 m od 
pláže a apartmán 7 + 2 - 75 m od pláže. bližšie infor-
mácie na www.ubytujemevas.com, 0908 574 792. 

 KRAjČíRSTVO A pOžIČOVňA SpOl. ŠIAT po-
núka požičiavanie spol. šiat, šitie nových modelov aj  
AKcIu - expresné opravy odevov do 24 h bez pri-
rážky. Nájdete nás na zimnej ul. 49, SNV (v bráne). 
T.: 0908 327 265

 prestavujeme bytové jadrá (kúpeľne + Wc), rekon-
štrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce - 
výmena batérií, Wc mís, atď. Vyrezanie otvorov do 
panelu s odvozom, búracie a kopáčske práce. 
T.: 0903 277 634, 053/444 02 52 

 DOVOlENKA ŠTúROVO od 12. 6. - 18. 9. 2010. 
ubytovanie v chatkách asi 350 m od termálneho kú-
paliska (morské vlny, perlička, luxusný detský ba-
zén). cena chatky: pre 2 + 1 dieťa - 155 €/7 dní, 
pre 2 + 2 a viac detí 185 €/7 dní. T.: 0904 501 249, 
0915 986 600 

 pôžičky - zamestnaným, dôchodcom, podnikate-
ľom, ženy na MD, vdovský a sirotský dôchodok. 
T.: 0908 202 663

 MONTÁž SADROKARTóNu. T.: 0904 618 489 
 NEchTOVý DIzAjN „ExpA lADy“ - AKcIA! - gélové 

nechty - 17 €, živicové nechty - 15,60 € / NOVINKA - 
modelovanie na typy Russia Stiletto - exkluzívne špi-
caté typy / vytvrdzovanie prírodných a poškodených 
nechtov gélom s cA al. acrylom, francúzske špičky 
fareb. trbliet. práškom 50 % zľava! / klas. manikúra + 
parafín zDARMA! / príležitostné nechty + franc. mani-
kúra, zdobenie (rôzne druhy a techniky). Možnosť za-
kúpenia darčekových poukážok. T.: 0902 891 534. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie  
č. dv. 77). 

 ponúkam ubyTOVANIE v Tornali. 5-posteľová 
chatka so samostatnou kuchynkou a terasou, v are-
áli plážového kúpaliska. cena chatky: 120 €/7 dní. 
T.: 0910 952 913 

 pROFESIONÁlNy upRATOVAcí SERVIS, upratova-
cie služby pre vaše byty a firmy. Čistenie kobercov, 
podláh, dlažobných špár, nábytku - pravidelne, jed-
norázovo. Energiu a čas si ušetrite na činnosti, ktoré 
sú príjemnejšie a potešia vás. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891

 pEDIKúRA „ExpA lADy“ ponúka všetko pre zdra-
vie vašich nôh - klasická mokrá pedikúra, korekcia 
zarastajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, odstra-
ňovanie otlakov a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, 
zdobenie, modeláž špeciálnym gélom pEDI, parafín 
- najúčinnejšia výživa pre pokožku a nechty. Možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok. 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, 
SNV (prízemie č. dv. 77). 

 Angličtina pre všetkých. Vyučujem a doučujem anglič-
tinu podľa potrieb klienta na základe individuálneho prí-
stupu so zameraním buď na konverzáciu alebo gramatiku, 
pre študentov, ale aj dospelých. Som držiteľkou zahranič-
ných certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo zahraničia. 
Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377 

 ponúkam pRESTAVby byTOVých jADIER: vy-
búranie s odvozom, vymurovanie z yTONG tvárnic, 
rozvody - vodo a elektro, obklady podľa výberu zá-
kazníka, upratanie po stav. prácach. bONuS - umý-
vadlo zdarma + batéria! celá prestavba 8 - 10 dní. 
záruka na prácu. T.: 0905 282 678

 hodinový manžel alebo multifunkčný pomocník 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vo-
doinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych stro-
jov a zariadení, montážne práce, servisné práce 
a opravy áut, práce v záhrade, okolo domu, na dome, 
resp. podľa dohody. pomôžem pri nákupoch, mon-
táži a oprave nábytku a podobne. T.: 0918 153 292, 
0904 477 406

 úČTOVNícTVO - ekonomické služby. Kompletné 
vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva. 
Kvalitne - odborne - za prijateľné ceny. 
T.: 0915 941 557, www.uctaren.eu
e-mail: podvojsky.peter@gmail.com 

 Viete...? Služby pRE DOMÁcNOSť. Dovoz a od-
voz kobercov do 24 hod. zadarmo. poskytujeme:  
* čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším znečis-
tením * upratovacie, sťahovacie, záhradnícke služby 
* doprava a preprava osôb a tovaru mikrobusom  
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červo-
točov. Viac info: www.spisskanovaves.eu/Inzercia. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 Firma zAFA kľúčová služba v budove VD združena 
(pri trhovisku) ponúka: * výrobu kľúčov fab - auto, 
schránkové, veľký výber iných kľúčov aj dózických  
* tovar - fab vložky; visiace, zadlab., prídavné zámky; 
púzdrá na kľúče; bez. a interiér. kovanie; panel. 
schránky za 12 € * služby - oprava dáždnikov a fab vlo-
žiek; brúsenie nožov, nožníc, sekier, šájb do mlynče-
kov (aj predaj). T.: 0904 255 209, 0907 465 601

 GWA KuRz NEMEcKéhO jAzyKA pRE OpAT-
ROVATEľKy - teraz za výhodnú cenu! Termín - jún 
2010. GWA, s. r. o., letná 47, SNV. T.: 0907 930 524, 
0903 638 034

DROBNá iNZeRCiA, iNZeRCiA
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otvárame
letné terasy

in - line dráhu 
pre korčuliarov

areál minigolfu

UŽ TENTO  
MESIAC !ROSLER  

DOMÁCE POTREBY
OLPRAN 
BICYKLE

BIANCA 
SEDACIE SÚPRAVY

DOMUS  
NÁBYTOK  

BLACK RED WHITE

CARLA BELLA  
ŠTÝLOVÉ OBLEČENIE 

WWW.OCMADARAS.SK

Vyskúšajte si 
Top stroje Kärcher!
Okamžité výhry 
na kolese šťastia!

Kärcher Truck
prichádza!
Vyhrajte jednu z mnohých okamžitých výhier!

www.acskompresory.sk

Autorizované stredisko Atlas Copco, Kärcher a Moditec

PIATOK 25.6.2010 od 10⁰⁰ hod.

v Spišskej Novej Vsi na parkovisku 

pred Hypernovou.



WELCOME TO SIMPLICITY
NISSAN CITY CARS

PRIATEĽSKÉ 
TECHNOLÓGIE.
PRIATEĽSKÁ CENA.
JEDNODUCHO.

M
IC

R
A

OD 

7 400 € 
(222 932,40 Sk) 

N
O

T
E TO PRAVÉ PRE 

VÁŠ ŠTÝL AJ 
PEŇAŽENKU.
JEDNODUCHO.
OD

8 900 €
(268 121,40 Sk) 

FINANCOVANIE 
S 0%

ÚROKOM 
AŽ NA 

5 ROKOV

Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111
E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

www.nissan.sk

Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná pre zmluvy 
uzavreté so zákazníkmi od 1. 5. 2010 do 30. 6. 2010. Všetky ceny sú uvedené v EUR a Sk podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 Sk a sú vrátane 19 % DPH. Ceny uvádzané v Sk sú len 
informatívne. Kombinovaná spotreba: Note: 4,3–6,6 l/100 km, Micra: 5,9–6,8 l/100 km; emisie CO2: Note: 115–149 g/km, Micra: 139–163 g/km. RPMN už od 1,4 %.

NISSAN FINANCE

Pre viac informácií a možnosť testovacej jazdy navštívte vášho predajcu Nissan!

Nová Škoda Fabia 1,2 TSI s unikátnym štvorvalcovým motorom
prepĺňaným turbodúchadlom vám umožní vysoký výkon 
až 77 kW pri nízkej spotrebe (4,4 l/100 km).

Zažite teraz turbo pocit aj s balíkom výbavy XXL
so zvýhodnením až 900 3. 
Počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
(7. 5. – 23. 5. 2010) získate na modely Nová Škoda Fabia
Majstrovský bonus 300 3. 

Nová Škoda Fabia tak môže 
byť vaša už od 7 499 3. 

Vaše rodinné turbo
www.skoda-auto.sk

Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
Škoda Fabia: 4,2-5,7 l/100 km, 109-132 g/km.

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182

E-mail autoves@autoves.sk
 www.autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:


