
V  rámci  tohtoročných  Dní mesta,  konaných  
27. a 28. augusta 2010,  sa  uskutoční  okrem  
15. ročníka Trhu ľudových remesiel aj 3. stretnutie 
banských miest a obcí Slovenska. Záštitu nad ním 
prevzal predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Pripravený  je  bohatý  program  tak  pre  účastníkov  
z radov banských miest, obcí, spolkov a cechov, ako 
i pre návštevníkov a občanov mesta.
Celé podujatie začne slávnostnou bohoslužbou spo-
jenou s požehnaním vlajky Baníckeho spolku Spiš  
Mons. Františkom Tondrom, spišským diecéznym 
biskupom. 
V Múzeu Spiša  budú  nainštalované  dve  výstavy, 
ktoré  majú  prepojenie  i  na  konanie  jubilejného  
15. ročníka Trhu ľudových remesiel. Výstava „Baníci 
tvoria“ predstaví remeselnú a umeleckú tvorbu reme-
selníkov s baníckou minulosťou. Na výstave „Sloven-
sko na Spiši“ predstaví erby všetkých slovenských 
miest vytvorených technikou vypletania kovových nití  
Ondrej Frankovič, každoročný účastník TĽR. 
Galéria umelcov Spiša a Spišské osvetové stredisko 

pripravili výstavu „Tajomná krása podzemia vo fo-
tografii Miloša Greisela“ a „Výstavu výtvarných 
prác s baníckou tematikou“.  Námestím  prejde  
zaujímavý alegorický sprievod.
V  sprievodnom  kultúrnom  programe  najväčším  lá-
kadlom určite bude Lucie Bílá  a Martin Chodúr. 
Krátke  Výjavy z dejín mesta  priblížia  spor  me-
dzi mešťanostami Novej  Vsi  a  rodom Mariášiovcov 
z Markušoviec  vo  veci  neoprávneného  rúbania  le-
sov  na  mestských  pozemkoch  a  ťaženia  železnej 
rudy na Stahngenbergu a v Kryzeyfene, ako aj v bani  
Glaenzen. Hosťom uvedených podujatí bude aj prezi-
dent SR Ivan Gašparovič.
K 3. stretnutiu banských miest a obcí SR Združe-
nie baníckych spolkov a cechov Slovenska v súčin-
nosti so Slovenskou poštou, a. s., Baníckym spolkom 
Spiš a Klubom filatelistov 54-03 v Spišskej Novej Vsi  
pripravilo 2 poštové príležitostné pečiatky.
Prvá bude používaná v piatok 27. 8. 2010: 
• od 7.00 do 15.00 hod. na Pošte Spišská Nová 

Dni mesta 
15. ročník trhu ľuDových remesiel
3. stretnutie banských miest a obcí slovenska
Pozvanie prijal i prezident SR Ivan Gašparovič. 

Foto: l. kormošová

(pokračovanie na 3. strane)

Dvojkríž požehnaný 
• str. 3

bažant kinematograf 
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Mesto Spišská Nová Ves
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev a. v.
Gréckokatolícka cirkev

Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE 
SLOVENSKÉHO DVOJKRÍŽA
pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

dňa 5. 7. 2010 (pondelok) 
o 11.00 hod. na Rittenbergu

V prípade nepriaznivého počasia 
sa požehnanie uskutoční v náhradnom termíne.

Za prvú zastávku na svojej prvej domácej 
pracovnej ceste si premiérka Iveta Radi-
čová vybrala Spišskú Novú Ves. 

Pri povodňou  zničenom moste neďaleko Em-
braca ju 16. júla privítal primátor mesta Ján Volný 
a viceprimátor Miroslav Semeš. Predsedníčka 
vlády bola informovaná o priebehu povodní v na-
šom meste a záchranných prácach. Na vybudo-
vanie nového mosta prisľúbila prispieť zo svojej 
rezervy  sumou 900  tis. €. Pozitívne  zareago-
vala aj na prosbu primátora o podporu žiadosti 
o štátnu pomoc na vytvorenie 300 - 450 no-
vých pracovných miest vo firme Embraco 
Slovakia a spontánne prijala pozvanie na náv-
števu neďalekého závodu, čo nebolo v programe 
výjazdu. Definitívne rozhodnutie o poskytnutí po-
moci bude prijaté na niektorom z najbližších za-
sadnutí Vlády SR. 

Premiéra 
Premiérky 
bola u nás

Foto: tasr
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V septembri 2008 bol pri príležitosti 740. výročia pr-
vej písomnej  zmienky o meste a 15.  výročia  vzniku 
Slovenskej republiky nad Spišskou Novou Vsou sláv-
nostne odhalený nový pamätník - slovenský dvojkríž. 
V pondelok 5. júla 2010 sa pri ňom v lokalite Ritten-
berg zišli predstavitelia mestskej samosprávy, rímsko-
katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi, ako 
aj približne dvesto občanov mesta, aby ho spoločne 

slávnostne požehnali. Dátum ekumenického požehna-
nia nebol náhodný. Symbolicky pripadol na Sviatok sv. 
Cyrila a Metoda - vierozvestcov, ktorí priniesli na naše 
územie písmo a vzdelanosť. Dvojkríž požehnali sväte-
nou vodou a slovom pomocný rímskokatolícky biskup 
Spišskej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., 
a biskup Východného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. 
Mgr. Slavomír Sabol.  luck, foto: J. olejník

Po takmer dvoch rokoch sa dočkal svojho požehnania dvanásť metrov vysoký symbol sloven-
skej štátnosti a kresťanstva, ktorý sa vypína nad naším mestom.

Ves 1, Štefánikovo nám. 7, 
• od. 15.00 do 18.00 hod. v Galérii umelcov Spiša, 
Zimná 46, Sp. Nová Ves. 

Autorom výtvarného návrhu tejto pečiatky je známy 
slovenský rytec a grafik Rudolf Cigánik. Hlavným 
motívom je Sv. Barbora, patrónka a ochrankyňa 
baníkov, ktorá je uctievaná baníkmi v regióne Han-
dlovej, Kremnice a niektorých oblastiach Spišsko-
gemerského rudohoria, vrátane regiónu stredného 
Spiša.
Druhá príležitostná poštová pečiatka  (vyhoto-
vená podľa grafického návrhu Ing. Mariána Kellnera) 
bude používaná v sobotu 28. 8. 2010:
• od 7.00 do 11.30 hod. na Pošte Spišská Nová 
Ves 1, 

• od 15.00 do 18.00 hod. v Múzeu Spiša, Letná 
č. 50, Spišská Nová Ves. 

Jej obrazovej časti dominuje Kriváň. Čo má spo-
ločné s naším mestom a 3. stretnutím banských 
miest a obcí Slovenska? Tí, ktorí si v duchu odpove-
dia, že veľa, lebo Kriváň je národným symbolom, 

symbolom Slovákov a Slovenska, majú  úplnú 
pravdu. My však prichádzame aj so spojením, ktoré 
nie je úplne bežne známe.
Ak spojíme Spišskú Novú Ves, baníctvo, Kriváň 
a známe národné výstupy naň, nájdeme hľadaný 

myšlienkový priesečník. Je ním Jonáš Andrej Czir-
besz (občan nášho mesta, banský podnikateľ). 
Pokiaľ ide o Kriváň, tento tatranský štít je známy 
tiež niekdajším čulým banským ruchom  (ku-
talo sa tu za drahými kovmi) a aj v  tejto spojitosti 
je  potrebné  hľadať  dôvod,  prečo  sa  v  pečiatke 
objavuje meno Jonáša Andreja Czirbesza  -  jeho  
výstup na Kriváň z augusta 1772 (v časti litera-

túry sa uvádza tiež rok 1773) je prvým známym 
a zaznamenaným výstupom na tento končiar 
a zrejme súvisel práve s jeho banskými aktivitami. 
Klopport (tiež ako Klopporth, Klopp Orth či Klepar) 
je väčšine našich občanov už známym pojmom, a to 
hlavne v súvislosti s výstavbou objektov Baníckeho 
námestia. Veci znalí občania vedia, že ide o názov 
niekdajšej baníckej osady zo stredoveku, nachádza-
júcej sa približne v časti mesta dnes označenej ako 
Banícke námestie, preto aj ona sa oprávnene do-
stala do obsahu pripravenej príležitostnej pečiatky. 
V obidvoch prípadoch - ako obvykle - budú na 
požiadanie zdarma opečiatkované prinesené 
alebo tam zakúpené pohľadnice, poštové lístky 
alebo listy. Veríme, že takto vytvorené dokumenty 
myšlienkovo spájajúce našu históriu a súčasnosť 
každému záujemcovi prinesú potešenie a zároveň 
prispejú k povzbudeniu národnej hrdosti. 
Milí Spišskonovovešťania, na stretnutie s Vami 
sa tešia všetci organizátori uvedených podujatí.
Viac informácií na strane 8 a 10.

Jozef král, mkr, aJ

SPRAVODAJSTVO

„aktuálne ratingové hodnotenie mesta sa pohybuje 
na úrovni aa1.sk a je tak na najvyššej úrovni udeľova-
nej agentúrou moody‘s slovenským municipalitám, 
ktoré sa aktuálne nachádzajú v rozpätí ratingových 
stupňov aa1.sk - aa3.sk. podobné ratingové hodno-
tenie majú aktuálne iba 3 hodnotené samosprávy 

na slovensku, a to menovite košický samosprávny 
kraj, mesto poprad a mesto spišská nová ves. na 
nižších úrovniach ratingu sa nachádzajú mestá ako 
napr. Banská Bystrica, košice alebo prešov. pre do-
plnenie uvádzam, že rating vášho mesta je na ná-
rodnej ratingovej stupnici iba jeden stupienok pod 

najvyšším ratingom aaa.sk.“ - píše sa v  liste, ktorý 
primátorovi mesta zaslal generálny manažér agentúry 
Moody‘s Ing. Petr Vinš, PhD.
V liste sa tiež uvádza, že mesto Spišská Nová Ves je 
schopné splniť bez problémov všetky svoje záväzky 
a jeho bonita zostáva naďalej hodnotená vysoko. red.

SPIšSKÁ NOVÁ VES MÁ VySOKý RATING

Jubilejný ročník obľúbeného Spišského trhu sa nie-
sol v duchu historicky najvyššej účasti predávajú-
cich. Oproti minulému roku sa zväčšila plocha určená 
na predaj a vyše 500 stánkov bolo rozmiestnených 
na celom námestí v dĺžke viac ako 2,5 km. Návštevníci 
trhu tak popri nakupovaní absolvovali aj peknú pre-
chádzku po našom šošovkovitom námestí, najdlhšom 
svojho typu v Európe.
Nielen množstvo  stánkov,  reštauračných  a  zábav-
ných zariadení, ale aj priam ukážkové slnečné poča-
sie a bohatý sprievodný kultúrny program  lákali 
do centra mesta. Na hlavnom pódiu  sa predsta-
vili okrem mnohých domácich umelcov aj populárni 

Žobráci  so  zabávačom Michalom Hudákom, origi-
nálna skupina Hrdza so svojím moderným folkom, či 
fantastickí Boney M Party Group, ktorí celé námestie 
roztancovali a rozospievali nezabudnuteľnými legen-
dárnymi diskotékovými hitmi.  Trhovníci  sa  zabávali 
pod holým nebom aj na druhom konci námestia, kde 
sa odohrávalo pred Redutou Pivkobranie 2010 so 
sprievodným programom. 
Tradične  na  zimnom  štadióne  sa  konali  Spišské 
výstavné trhy (Spiš Expo).  Tento  rok sa písal už  
43. ročník tejto celoslovenskej výstavy stavebníctva 
a bývania. Svoju ponuku predstavilo na ploche takmer 
1 250 m2 spolu 92 vystavovateľov zo štyroch kra-

jín. V Dome Matice slovenskej si záujemcovia mohli 
pozrieť tohtoročnú Výstavu kaktusov, sukulentov 
a bonsajov, ktorú počas trhu každoročne organizuje 
Klub kaktusárov SNV.
Nezabudnuteľnú atmosféru si spolu s nami vychutná-
vali aj mnohí cezpoľní. Nechýbali medzi nimi ani pria-
telia z piatich našich partnerských miest - Nitra, 
Havlíčkův Brod  (ČR), Grójec  (Poľsko), Kisújszállás 
(Maďarsko) a Clausthal-Zellerfeld (Nemecko).
55. Spišský trh je úspešne za nami a jarmočný ruch 
by už v najbližšej dobe mal vystriedať ruch stavebný. 
Čaká nás III. etapa rekonštrukcie námestia.

l. kormošová, ilustrácia: F. majerech

Spišská Nová Ves počas tretieho júlového víkendu dýchala jarmočnou atmosférou a dobrou náladou. Spišský trh, ktorý tento rok oslá-
vil už svoje 55. výročie, na naše námestie opäť prilákal tisíce trhovníkov.

DVOJKRíž POžEhNANý

(dokončenie z 1. strany)
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SúhRNNÁ SPRÁVA O POVODňOVEJ SITuÁCII

Prioritou prác bola záchrana majetku, hlavne obydlí 
na povodňou ohrozených a zaplavených územiach, a to 
vybudovaním a spevnením ochranného valu v No-
voveskej Hute, Prednej Hute, nad Ferčekovcami, pred 
ZOO, na Podskale, Filinského ceste a Ulici J. Bottu. 
Práce taktiež smerovali k zabezpečeniu poškodených 
mostov pri Embracu, na Markušovskej ceste a Vyšnom 
Hámri pri domove dôchodcov. Odstraňovali sa prekážky 
obmedzujúce plynulý odtok vody pod Kamenným obráz-
kom, na Prednej Hute a hlavne v ZOO, kde hrozila deš-
trukcia svahu a regulácie toku o dĺžke 40 m.
Na záchranných prácach sa podieľalo spolu  
117 osôb z radov príslušníkov štátnej polície, mestskej 
polície, jednotky hasičského zboru, členov Mestského 
hasičského zboru, pracovníkov Povodia Bodvy a Hor-
nádu, občanov mesta, zamestnancov mestského úradu 
a občanov zaradených na aktivačné práce.
Práce s mechanizmami a protipovodňovým materiálom 
dodávateľsky zabezpečili firmy a spoločnosti MILANKO, 

SAXON, Lesy mesta, URANPRES, Brantner Nova, Han-
dlovič, VEOLIA, Spiš JMD, VSK MINERAL, MPC CESSI, 
Pracovné odevy - Repaská a COOP Terno.
Hliadkami  mestskej  polície  bolo  rozdaných podľa 
požiadaviek občanov a subjektov 1 000 ks vriec. 
Do ohrozených častí sa navozilo 88 t piesku, 741 t 
lomového kameňa a 490 t zásypového materiálu. 
Pre núdzové zásobovanie obyvateľstva bolo vydaných 
2 010 litrov vody balenej v PET fľašiach a z odberného 
miesta pitnej vody bolo odčerpaných 187 m3 vody. 
Celkové náklady na povodňové záchranné práce 
boli vyčíslené na 58 0976,85 € (1 750 226,00 Sk).
Povodňová škoda  na  hnuteľnom  majetku,  stav-
bách a pozemkoch občanov bola oznámená vo výške 
43 690 €, na majetku právnických osôb 53 396 € a na 
majetku mesta 3 000 €.
Povodňová škoda, ktorá v značnej miere ovplyvňuje život 
občanov v meste a bola vyhodnotená na majetku Košic-
kého samosprávneho kraja, je spadnutý most na cest-

nom ťahu do Košíc pri spoločnosti Embraco Slovakia 
a deštrukcia svahu na ceste do Novoveskej Huty.
Mesto Spiš. N. Ves dňa 16. 7. 2010 navštívila pra-
covne premiérka SR p. Iveta Radičová. Po prehliadke 
spadnutého mosta a oboznámení sa so situáciou po po-
vodni v meste prisľúbila pomoc vlády pri zabezpe-
čení finančných prostriedkov na obnovu mosta, 
ktorá predstavuje investíciu vo výške 900 000 €.
Na záver možno skonštatovať, že mesto zabezpečilo po-
trebnú pomoc mechanizmami, materiálom a pracovnými 
silami na ochranu životov, zdravia a majetku občanov, 
aby povodňové škody ostali čo najmenšie. Počas po-
vodňovej situácie a vykonávania záchranných prác ne-
vznikli žiadne zranenia ani havárie. Za to patrí všetkým 
zainteresovaným poďakovanie.
Súčasne ďakujeme občanom za porozumenie a tole-
ranciu  pri  oneskorení  realizácie  niektorých  verejno- 
prospešných prác v meste.

Peter klein, referent krízového riadenia, msÚ

V meste Spišská Nová Ves boli od 2. 6. do 28. 6. 2010 vykonávané povodňové záchranné práce z dôvodu vyliatia vody z korýt vodných tokov 
v katastri mesta.

Na ustanovujúce stretnutie Luso-Brazílskej Obchodnej 
Asociácie na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo pod zášti-
tou veľvyslankyne Brazílie v SR Marílie Sardenberg Zelner 
Goncalves, prijali pozvanie aj predstavitelia nášho mesta, 
primátor Ján Volný a viceprimátor Miroslav Semeš. Práve 

Spišská Nová Ves bola najčastejšie skloňovaná na tomto 
stretnutí, veď u nás sú tri zo šiestich brazílskych firiem  
pôsobiacich na Slovensku. Slávnostnej otváracej ceremó-
nie, ktorá sa konala 17. júna 2010 v Mirbachovom paláci 
v Bratislave, sa zúčastnili portugalskí a brazílski podni-

katelia, ktorí pôsobia v Slovenskej republike, diplomati, 
predstavitelia verejnej správy a kultúrneho života.
Jedno  z  ďalších  stretnutí  Luso-Brazílskej  Obchodnej  
Asociácie na Slovensku by sa malo uskutočniť v Spišskej 
Novej Vsi.   red.

Mnoho občanov našej republiky postihli v roku 2010 ka-
tastrofálne záplavy a ich domy a ostatný majetok zničila 
voda a zosuvy pôdy. Nová internetová stránka www.po-
voden.eu vznikla ako nekomerčný a charitatívny pro-
jekt a chce pomôcť zmierniť následky povodní.
Na tejto stránke môžu postihnutí občania uviesť svoje 

žiadosti o pomoc vo forme fotografií zničených ob-
jektov a majetku alebo textovou informáciou. Re-
dakcia uverejní ich kontaktné údaje a rovnako pomôže 
pri prípadných technických otázkach ohľadom uverej-
nenia žiadosti o pomoc. Rovnako môžu na stránke zve-
rejňovať svoje ponuky na šatstvo, nábytok, stavebný 

materiál, lacnejšie náradie, stroje a pod. občania 
alebo firmy, ktorí chcú pomôcť obetiam povodní.
Stránka www.povoden.eu prioritne slúži ako elektro-
nická nástenka. Okrem tejto funkcie tu nájdu občania 
aj kontakty na obce a mestá a na najpostihnutejšie 
oblasti. 

Môžeme konštatovať  určité  zlepšenie  v dodržiavaní 
VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom. Stále 
sa však objavujú v kontajneroch predmety, ktoré patria 
na Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu obča-
nia s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová 
Ves po predložení občianskeho preukazu bezplatne 
odovzdať drobný stavebný odpad, sanitárny odpad, 
objemný odpad, nebezpečný odpad, elektronický od-
pad, PET PE fľaše, sklo... 

Prevádzková doba Zberného dvora:
• pondelok  voľný
• utorok - piatok  9.00 - 17.00 hod.
•  sobota  7.00 - 13.00 hod.
• obedňajšia prestávka  
  v priebehu roka  od 11.30 - 12.00 hod.

V rámci tohoročného jarného upratovania bolo v meste 
uskutočnených 79 vývozov veľkokapacitných 

kontajnerov s celkovou hmotnosťou vyvezeného od-
padu 124 ton. Najviac odpadu sa vyviezlo z MsV č. 6 
- Staré mesto juh (26,17 t) a najmenej z MsV č. 5 
- sídlisko Západ (3,96 t). Celkovo mesto za vývoz 
kontajnerov  v  rámci  jarného  upratovania  zaplatilo 
4 552,22 € (bez DPH). 
Platné VZN č. 5/2006 pre držiteľa a pôvodcu odpadu 
(aj občana) ukladá povinnosť ukladať komunálny odpad 
alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na 
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zber-
ných nádob zodpovedajúcich systému zberu, a zapojiť 
sa do separovaného zberu zavedeného v meste, trie-
diť odpad na jednotlivé zložky a ukladať ich do prísluš-
ných kontajnerov, zberných nádob, vriec alebo na to 
určené miesta.
Pôvodca a držiteľ odpadu (aj občan) má zakázané 
ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad 
a oddelene vytriedené odpady z domácnosti na 
stanovištia zberných nádob alebo kontajnerov vy-

hradených na bežný zber komunálneho odpadu.
Každý občan, ktorý sa takýmto spôsobom zbavuje 
nepotrebného odpadu, sa správa nezodpovedne 
a svojou činnosťou nepredvídane zvyšuje náklady 
spojené so zberom a prepravou KO, čo sa v ko-
nečnom dôsledku prejaví vo zvyšovaní poplatku 
občana za KO.
Aj touto cestou chceme našich občanov upozorniť na  
§ 15 VZN o odpadoch, ktorý hovorí, že porušenie zá-
sad VZN je považované za priestupok a porušova-
teľovi možno uložiť finančnú pokutu. 
Záverom  chceme  vyzvať  všetkých  občanov mesta, 
aby sa pri nakladaní s nepotrebným odpadom správali 
zodpovedne, využívali bezplatnú službu Zberného 
dvora, veľkoobjemové kontajnery pri jesennom a jar-
nom upratovaní v meste a nepodieľali sa na vytváraní 
neriadených skládok.

PaedDr. Ján olejník
vedúci odd. komunál. servisu, msÚ

SPOLuPRÁCA S BRAZíLIOu

NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA ChCE 
POMôCť ZMIERNIť NÁSLEDKy POVODNí

uPRATuJEME ZODPOVEDNE

Akt  slávnostného  programu  sa  uskutočnil  dňa  
25. 6. 2010 v sále činohry Slovenského národného 
divadla  pri príležitosti 130. výročia narodenia  
M. R. štefánika a list preberala poslankyňa a pred-

sedníčka Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve 
v SNV Mgr. Jolana Prochotská. Naše mesto patrí do 
spoločnosti 38 miest a obcí a 7 škôl Slovenska, kto-
rým prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., predseda Nadácie  

M. R. Štefánika, udelil toto poďakovanie. Po slávnost-
nom programe nasledovalo Národné stretnutie pri Pa-
mätníku M. R. Štefánika na brehu Dunaja.

J. P.

OCENENIE PRE MESTO
Nadácia Milana Rastislava štefánika so sídlom v Bratislave udelila Mestu Spišská Nová Ves Pamätný list ako vďaku za uchovávanie 
pamiatky na M. R. štefánika v rokoch minulých aj súčasných.
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oZ činnosti PZ SR v SNV
1. 7. 2010  v čase okolo 01.00 hod. pri  kostole na 
sídl. Západ I došlo k lúpežnému prepadnutiu 19-roč. 
obyvateľa  Smižian  dvomi  neznámymi mužmi,  jeden 
ho chytil zozadu pod krk a druhý mu vybral z vrecka 
nohavíc peňaženku s hotovosťou 116 €. Vo veci bolo 
vyšetrovateľom začaté trestné stíhanie pre zločin lú-
pežného prepadnutia.

1.  7.  2010  bol  obvinený  z  prečinu  poškodzovania 
cudzej  veci  podľa  §  245  ods.  1  Trestného  záko-
na Tomáš,  nar. 1994,  zo  sídl. Mier,  ktorý ešte dňa  
19. 4. 2010 v čase okolo 22.30 hod. na Nábreží Hor-
nádu  poškodil  5 ks  plastových  krytov  elektrického 
rozvodu na stĺpoch verej. osvetlenia, čím Mestu SNV 
spôsobil škodu 315 €.
6.  7.  2010  v  čase  od 19.00  do 19.15  hod.  v  SNV 
spred  obchodného  centra  ukradol  doposiaľ  nezis-
tený páchateľ biely pánsky bicykel zn. Trek a modrý 
pánsky bicykel, čím pre poškodených zo sídl. Západ 
spôsobil škodu 560 €.
7.  7.  2010  bolo  za  prečin  krádeže  podľa  §  212/2 
a v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody 
podľa § 194/1 Trestného zákona vznesené obvinenie  
18  a  17-roč.  mladíkom  zo  sídl.  Mier,  ktorí  si  dňa  
28. 6. 2010 o 10.00 hod. v SNV cez rímsu vetracie-
ho okna prízemného bytu na Ul. Trieda 1. mája otvo-
rili  okno a ukradli 4  retiazky a 2 prívesky  zo  žltého 
kovu, fotoaparáty zn. Olympus a Nikon, čím spôsobili 
škodu cca 600 €.
13. 7. 2010 oznámil 36-roč. podnikateľ  krádež  vlá-
maním  do  garáže  na  sídl.  Mier,  pri  ktorej  neznámy 
páchateľ ukradol v noci z 12. na 13. 7. 2010 svetlo 
modrobiely  pánsky  horský  bicykel,  dámsky  horský 
bicykel  fialovej metalízy, červený detský dievčenský 
bicykel, rôzne ovocné čaje, alkohol, čím pre oznamo-
vateľa spôsobil škodu 1 260 €. Taktiež spôsobil ško-
du 2 112 € firme Nestlé Slovensko, s. r. o., Prievidza.
15. 7. 2010 vyšetrovateľ Úradu justičnej a kriminálnej 
polície OR PZ SR v SNV obvinil z prečinu neopráv-
nenej výroby omamných a psychotropných látok, je-
dov alebo prekurzorov,  ich držania a obchodovania 
s nimi podľa § 172 ods. 1, písm. c) Trestného zákona 
25-roč. muža zo sídl. Západ I, u ktorého bolo ziste-
né, že na danom sídlisku odpredával sušenú rastlinu 
konope - marihuanu.

Činnosť počas Spišského trhu: Okresné riaditeľstvo 
PZ SR v SNV nasadilo do všetkých zmien v dopolud-
ňajších, popoludňajších a nočných hodinách celkovo  
126 policajtov poriadkovej polície,  ktorým vypomá-
hala  aj  dopravná  a  kriminálna  polícia.  Počas  trhu 
bolo nahlásených 11 priestupkov proti majetku, kto-
ré sa týkali hlavne drobných krádeží vecí zo stánkov. 
Bolo podaných aj 11 trestných oznámení k prečinom 
krádeží, ktoré boli na osobách - návštevníkoch trhu. 
V dvoch prípadoch sa vďaka aktívnej pomoci verej-
nosti  podarilo  zadržať  páchateľa,  ktorého  polícia 
predviedla na OO-PZ  v SNV a  vzniesla mu obvine-
nie.  Bolo  uložených  46  blokových  pokút  na  sumu 
1  960 €  pre  nerešpektovanie  dopravných  značení 
a  iných priestupkov. V  jednom prípade 17. 7. 2010 
okolo  23.00  hod.  bol  zistený  alkohol  počas  jazdy 
na Elektrárenskej  ul.,  kde  vodič dodávkového  vozi-
dla napriek predchádzajúcemu upozorneniu polície, 
aby  nepoužil  vozidlo  zjavne  podnapitý,  nerešpek-
toval  zákonné  normy,  bol  pristihnutý  pri  jazde.  Šlo 
o vodiča z okresu Humenné, po vykonaní dychovej 
skúšky  bolo  zistené,  že  za  volant  sadal  s  takmer  
3 promile alkoholu v krvi. Bol mu zadržaný na mieste 
vodičský preukaz. Takmer rovnakú hladinu alkoholu 
v krvi zistili policajti aj u bicyklistu, ktorý 16. 7. 2010 
okolo 22.00 hod. spadol s bicyklom do priekopy pri 
novom  cintoríne.  V  nočných  hodinách  boli  riešené 
prevažne priestupky týkajúce sa drobných výtržnos-
tí  a  nerešpektovania  záverečných  hodín  u  stánkov 
s občerstvením. 

K neznámej trestnej činnosti a jej páchateľom môže-
te podať informácie aj anonymne na tel. č. 158. 

ZO ZASADNuTIA MESTSKéhO 
ZASTuPITEľSTVA

V poradí 29. riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva (MsZ) sa konalo 15. júla 2010.
Ako prvá sa na rokovací stôl dostala Informácia o vý-
voji výnosu z dane z príjmov fyzických osôb pre 
mesto SNV v r. 2010. Materiál reaguje na výhľad 
Ministerstva financií SR z 30. 6. 2010, ktorý konšta-
tuje značný výpadok u podielových daní pre mestá 
a obce v ostatnom období. Tento výpadok negatívne 
ovplyvnil príjmovú časť rozpočtu nášho mesta, čo sa 
MsZ rozhodlo riešiť viazaním výdavkov rozpočtu 
mesta vo výške 780 700 €. Viazanie sa týka týchto 
oblastí: Vydanie brožúry a filmu o meste (20 tis. €), 
Odmeny pracovníkom MsÚ (znížiť o 59 tis. €), Vý-
počtová technika (12 tis. €), Oprava vstupu do sta-
rého cintorína (23,7 tis. €), Projektová dokumentácia 
a realizácia prác na štadióne Tatran (12 tis. €), Gran-
tový program a dotácie (31 tis. €), Združenie s Úra-
dom KSK pri stavbe križovatky (100 tis. €), Materské 
školy - údržba majetku a prevádzkové výdavky v škol-
ských  jedálňach  (53  tis. €), Základné školy  - pre-
vádzkové výdavky v školských jedálňach (40 tis. €), 
Centrum voľného času Adam - prevádzkové výdavky 
(10 tis. €), Nefinancovanie súkromných školských za-
riadení (420 tis. €). Viazanie finančných prostriedkov 
sa bude do konca roka upravovať podľa ďalšieho vý-
voja príjmov mesta.
Schválené bolo Vyradenie prebytočného majetku 
v správe Zš Nad Medzou.
MsZ  vzalo  na  vedomie Správu o aktuálnych vý-
zvach a potenciálnych projektových zámeroch 
mesta.  Správa  sa  týkala  dvoch  projektových  zá-
merov. Prvý nesie názov „Elektronizácia služieb 
mesta“ a ako už z názvu vyplýva,  je zameraný na 
elektronizáciu  verejných  služieb.  Na  jeho  realizá-
ciu je možné uchádzať sa o prostriedky v rámci ak-
tuálnej  výzvy  OP  Informatizácia  spoločnosti,  a  to 
v max.  výške 2 mil. €  s  kofinancovaním mesta  vo 
výške  5 %.  Pre  prípravu  žiadosti  o  nenávratný  fi-
nančný príspevok zo štrukturálnych fondov na druhý 

projektový  zámer  s  názvom  „Rekonštrukcia Det-
skej polikliniky, Nám. SNP“ je potrebné vypraco-
vať stavebnú projektovú dokumentáciu (náklad cca  
65 tis. €), následne sa mesto môže uchádzať o fi-
nančnú podporu  v  rámci OP Zdravotníctvo. Rele-
vantná  výzva  sa  očakáva  v  r.  2011. Poslanci MsZ 
schválili prípravu a podanie oboch projektov.
V programe rokovania sa opätovne objavil materiál 
Predaj akcií mesta v spoločnosti hotel Metropol, 
a. s., SNV. Spoločnosť dlhodobo stagnuje a Mesto 
SNV od zvyšných dvoch akcionárov dostalo ponuku 
na odkúpenie jeho 41,82 %-ného podielu za sumu  
300 tis. €. Poslanci MsZ sa však zhodli na predaj-
nej cene 500 tis. € a požiadali prítomného zástupcu 
akciovky, aby prerokoval tento návrh s manažmen-
tom spoločnosti. Materiál bol následne z rokovania 
stiahnutý.
Z  úst  Mgr.  Patrika  Dluhoša,  zástupcu  investora  
Skilab, s. r. o., odznela Informácia o stave realizá-
cie projektu „horSKIpark“. Takmer 15-ročný pro-
jekt športovo-rekreačného areálu v Novoveskej Hute 
sa v súčasnosti dostal do fázy, keď sú vydané všetky 
relevantné stavebné povolenia, na území určenom 
pre  výstavbu  prebiehajú  posledné  monitorovacie 
práce stanovené v Záverečnom stanovisku Minister-
stva životného prostredia SR a územie sa odlesnením 
pripravuje na výstavbu. Investor momentálne čaká na 
finančnú podporu projektu zo strany vlády.
Záver  júlového  zasadnutia  patril  Vysporiadaniu 
vlastníctva nehnuteľností a Správe o kontrol-
nej činnosti, ktorá sa týkala výsledkov následnej fi-
nančnej kontroly dokončených investičných akcií za  
r. 2008 - 2009 na Zimnom štadióne v SNV a spe-
ňažovania drevnej hmoty v spoločnosti Lesy mesta 
SNV.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spis-
skanovaves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva 
- MsZ.  ing. lucia kormošová

Mesto šetrí, výpadok v príjmovej časti rozpočtu rieši viazaním výdavkov. V príprave sú ďalšie 
dva projekty. O predaji mestského podielu v akciovej spoločnosti hotel Metropol sa stále ne-
rozhodlo. Prípravná fáza výstavby areálu horSKIpark vrcholí.

Dovoľujeme si upozorniť na zmenu otváracích hodín v areáli Detského dopravného  
ihriska na Ul. Ing. Kožucha. Ihrisko je prístupné širokej verejnosti v mesiaci august  
v dňoch pondelok - piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod.
V prípade potreby môžete kontaktovať správcu areálu - Centrum voľného času Adam 
na t. č. 0908 970 201 - Mgr. Z. hennelová.

DETSKé DOPRAVNé IhRISKO - AuGuST

DIéTNE STRAVOVANIE 
PRE DETI Mš A Zš
Od nového školského roka 2010/2011budú tri školské 
jedálne pri základných a materských školách na území 
mesta ponúkať diétne stravovanie:
• školská jedáleň pri Materskej škole Jilemnického 
- bude variť diabetickú a bezgluténovú (bezlepkovú) 
diétu, 

• školská jedáleň pri Základnej škole Z. Nejedlého 
- bude variť bezgluténovú (bezlepkovú) diétu, 

• školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 
- bude variť diabetickú diétu. 

Rodičia prispejú na stravovanie svojich detí v rámci jed-
nej z diét o 20 percent viac ako v prípade bežného jedla 

(finančné pásma stanovené MŠ SR). Potrebné je pred-
ložiť odborný posudok ošetrujúceho lekára. 
Pre nový školský rok sú na diétne stravovanie prihlá-
sené deti, ktorých rodičia reagovali na výzvu v rámci 
prieskumu záujmu do 30. 6. 2010. Ostatné deti môžu 
prihlásiť na diétne stravovanie aj po tomto termíne v uve-
dených školách, kde bude v prípade voľnej kapacity ich 
stravovanie vyriešené. V základných školách je možnosť 
prihlásiť sa na obedy, aj keď dieťa nie je žiakom danej 
školy.   ing. eva vargová

Školský úrad a odd. školstva, 
mládeže a športu, msÚ
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Spišskonovoveský šport zaznamenal obrovský úspech. Starší dorastenci postúpili medzi slo-
venskú futbalovú elitu.

Do  I.  ligy staršieho dorastu postúpil Bardejov, no 
pri  rozšírení  ligy na 18 mužstiev sa naskytla príle-
žitosť hrať baráž o I. ligu  aj  futbalistom Spišskej 
Novej Vsi a FC Petržalky 1898. Stretnutie sa hralo  
14. júla 2010 na ihrisku FK Dolná Ždaňa. Zápas pre-
biehal za úmorného tepla. V 1. polčase gól nepadol. 
Petržalka aj Spišiaci hrali obetavo, ale pritom slušne. 
Obrovská vôľa našich dorastencov priniesla úspech 
- konečný výsledok stretnutia FK Spišská Nová Ves 
- FC Petržalka 1898 2 : 1.
Tento výsledok znamená historický postup našich 
mladých futbalistov do I. dorasteneckej ligy, 
v ktorej budeme sledovať na domácom trávniku 
mužstvá zvučných klubov ako Slovan Bratislava, 
Nitra, Trnava, Košice, Žilina, Trenčín a ďalšie. To tu 
ešte nebolo!
Úspech  a  postup  do  najvyššej  slovenskej  súťaže 
staršieho dorastu dosiahli hráči Michal Vajko, Lu-
káš ľach, Jakub Janík, Richard Bocko, šimon 
Dunajčan, Milan Marjanovič, Kamil Beňa, Erik 
Gonda, Tomáš Baranyi, Dominik Pollák, Rasti-
slav Gibala, Matej Fehér, Patrik Neuvirth, Jozef 
Jenča, Erik Ruman, Dušan Dlugoš, Patrik Augus-
tín, Lukáš Gyomrai. So starším dorastom FK SNV 
pracovali tréneri Mgr. Bartolomej Ogurčák, Pavol 

Kubus, vedúci Vladimír Janík, asistent Vladimír 
Slejzák a masér František Fabián. 
Blahoželáme chlapcom k I. lige, do ktorej sa Spišská 
Nová Ves vďaka nim vracia po 40-tich rokoch!

Vylosovanie I. dorasteneckej ligy 
vo futbale sezóna 2010/2011

  7. 8. 2010  FC Nitra - FK SNV
  10. 8. 2010  FK SNV - DAC 1904 Dunaj. Streda
  14. 8. 2010  MFK Dubnica - FK SNV
  21. 8. 2010  FK SNV - MŠK Tesla Stropkov
  24. 8. 2010  Tatran Prešov - FK SNV
  28. 8. 2010  FK SNV -  MFK Košice
  31. 8. 2010  Brezová - FK SNV
  4. 9. 2010  FK SNV - AS Trenčín
  11. 9. 2010  MFK Ružomberok - FK SNV
  18. 9. 2010  FK SNV - Partizán Bardejov
  25. 9. 2010  MŠK Žilina - FK SNV
  2. 10. 2010  FK SNV - MFK Zemplín Michalovce
  16. 10. 2010  Spartak Trnava - FK SNV
 23. 10. 2010  FK SNV - FK Senica
 29. 10. 2010  ŽP Podbrezová - FK SNV
  6. 11. 2010  FK SNV - Slovan Bratislava
  13. 11. 2010  Dukla B. Bystrica - FK SNV

v. ivančík, foto: tk, www.fksnv.sk

STARší DORAST PRVOLIGOVý!
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y Dve študentky 4. roč. Gymnázia na školskej ul. sa 
v  uplynulom  školskom  roku  zúčastnili  Festivalu  vedy 
a techniky 2009 v Bratislave. Na prehliadke výsledkov 
vedecko-výskumnej  činnosti  mládeže  so  svojimi  prá-
cami uspeli a postúpili na prestížne medzinárodné 
prehliadky, kde reprezentovali našu krajinu a AMAVET 
v silnej konkurencii študentov z celého sveta. Zuzana 
Pačnárová  prezentovala  projekt  „Testovanie  rezisten-
cie  mikroorganizmov  k  antibiotikám  a  kozmetickým 
prostriedkom“  na  La  Wetenschaps  Expo  Sciences 
2010  v Bruseli  (23.  -  24.  4.  2010).  Tému  „Chemické 
vlastnosti vody na rôznych lokalitách výskytu mäsožra-
vých rastlín a  ich vplyv na rast a veľkosť rastlín“ pred-
niesla Aneta Pencáková na 2nd INESPO 2010 v Am-
sterdame  (3.  - 7. 6. 2010). Študentky odborne  viedla 
PaedDr. Jana Dolinská. 

Divadelný krúžok „Náš dom“ pri OZ ZPMP získal  fi-
nančné prostriedky z grantového programu Kultúra bez 
bariér Nadácie Orange na realizáciu projektu „Putova-
nie za šťastím“,  zameraného na  rozvíjanie  pozitívne-
ho  vzťahu  mentálne  postihnutých  ľudí  ku  kultúrnemu 
dedičstvu a ľudovej  tvorbe. V rámci projektu sa cieľo-
vá skupina oboznámi so slovenskou  ľudovou  tvorbou, 
technikou a remeslami počas stretnutí v miestnej kniž-
nici. Na záver projektu sa uskutoční šnúra divadelných 
predstavení  „Pamodaj  šťastia  lavička“,  ktoré účastníci 
projektu spoločne nacvičia.

Nemilý pohľad na svoje pracoviská čakal pracov-
níkov Mestského úradu v SNV v pondelok 21. 6. Po-
čas víkendu v budove praskla vodovodná rúrka v jednej 
z  kuchyniek  a  valiaca  sa  voda  zatopila  1.  poschodie 
a časť prízemia. Voda narobila škodu v 10-tich kancelá-
riách, za obeť padli steny, podlahy, nábytok i výpočtová 
technika. Úradníkom neostávalo nič iné, len vziať do rúk 
handry, vedrá a utierať. Nakoľko bola v budove preruše-
ná aj dodávka elektrickej energie, úrad bol na niekoľko 
hodín z technických príčin zatvorený.

23.  6.  riaditeľ  Okresného  riaditeľstva  Policajného 
zboru SR  v SNV plk.  JUDr.  Jaroslav Dulík  slávnostne 
odovzdal tri plakety za zásluhy o rozvoj policajného 
zboru. Plakety každoročne udeľuje prezident PZ SR ľu-
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o Z činnosti MsP v SNV
24. 6. 2010 o 16.00 hod. podala písomné oznáme-
nie stálej službe MsP 54-roč. obyvateľka SNV, kto-
rej  neznámy páchateľ  v  noci  z  23.  na 24. 6. 2010 
polial záhradku v záhradkárskej osade Predná Huta 
neznámou čiernou tekutinou, zrejme starým motoro-
vým olejom. Poškodením záhradky o rozlohe 10 m2 
vznikla oznamovateľke škoda cca 250 €. Priestupok 
proti majetku v šetrení MsP.

Na  základe hliadkovacej  činnosti  hl iadka MsP  
26. 6. 2010 o 9.20 hod. zistila priestupok proti ma-
jetku, ktorého sa dopustili 28-roč. Ivan H. a 24-roč. 
Marcel H. z Podskaly tým, že ešte dňa 25. 6. 2010 
z objektu bývalej  reštaurácie Sad  v Madaras parku 
odcudzili 2 ks článkových radiátorov ku škode Mesta 
SNV, ktoré na ďalší deň chceli odpredať vo výkupe 
šrotu na Markušovskej ceste.

9.  7.  2010  o  9.45  hod.  bola  hliadka MsP  vyslaná 
k  záhradkárskej  osade Červený  jarok,  kde 48-roč. 
oznamovateľ zo SNV uviedol, že pri hľadaní húb na-
šiel  v  lokalite medzi Červeným  jarkom a Košiarnym 
briežkom pri potoku zapadnuté osobné motor. vozi-
dlo zn. Fiat s poľským ev. č., ktoré malo rozbité sklá 
na oknách. Hliadka po asi 1,5 hod. pešej túre našla 
uvedenú  lokalitu,  urobila  fotodokumentáciu  vozidla 
a vec odovzdala na ďalšie konanie hliadke Okresné-
ho dopravného inšpektorátu OR PZ SR v SNV.

14. 7. 2010 o 6.50 hod. oznámila MsP  telefonicky 
27-roč.  obyvateľka  SNV,  že  po  príchode  k  svojmu 
osobnému motor.  vozidlu  zn.  Felicia,  odstavenému 
pred obytným domom na Ul. E. M. Šoltésovej, zistila 
rozbité  zadné  sklo  a  chýbajúce  autorádio.  Vyslaná 
hliadka  MsP  miesto  činu  zabezpečila  do  príchodu 
hliadky PZ SR, ktorá vec pre podozrenie zo spácha-
nia trestného činu prevzala k ďalšej realizácii.

Nové autobusy nahradili staré, ktoré mali v priemere 
20  rokov a najazdených každý približne 1,2 mil.  
kilometrov. 25 nových autobusov, z ktorých  je  
5 veľkokapacitných, bolo v júni 2010 odovzdaných 
do užívania za účasti zástupcov Košického samo-
správneho  kraja  a  vedenia  zmluvného dopravcu 
eurobus, a. s. 10 autobusov bude jazdiť v okrese 
Košice, 7 v okrese Rožňava a 8 v okrese Spišská 
Nová Ves.
„Crossway a arway, spĺňajúce súčasné najprís-
nejšie bezpečnostné predpisy a normy, sú značky 
autobusov, ktoré budú každodenne slúžiť na 
prepravu osôb v prímestskej doprave. príjemný 
pocit z cestovania zaručí cestujúcim napríklad 
klimatizácia, ktorá je už v každom z nových au-
tobusov. samozrejme, aj pre vodiča je to oproti 

predchádzajúcim vozom neporovnateľné pra-
covné prostredie, ktoré je teraz vytvorené veľmi 
funkčne a príjemne,“  uviedol  generálny  riaditeľ  
eurobus, a. s., Ing. ľubomír Gerši.

ts eurobus, a. s.

NOVé AuTOBuSy 
V KOšICKOM KRAJI
Bezpečnosť a kvalita cestovania boli hlavné dôvody, ktoré rozhodli o výmene autobusov, ktoré 
jazdia na prímestských linkách v Košickom kraji.



7vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
8/2010

b
le

s
k

o
vk

yďom, ktorých nominujú okresné riaditeľstvá. Tento rok 
si ocenenie prevzali primátor mesta PhDr. Ján Volný, 
PhD.,  lekárka  MuDr. Katarína Kovalčíková  a  lekár 
a poslanec MsZ MuDr. Ján Mokriš.

žiaci zo Zš na Levočskej ul. pred odchodom na letné 
prázdniny ešte stihli vykonať pozoruhodný čin. Spoloč-
ne zavítali na Stanicu pre odchyt túlavých zvierat, kde 
obdarovali opustených psíkov hračkami, vôdzka-
mi, obojkami, miskami, granulami a inými dobrota-
mi. Deti svoj kladný vzťah k nemým tvorom potvrdili aj 
„adopciou“ kozy kamerunskej v našej ZOO.

Záver školského roka trávili netradične aj žiaci Zš Po-
výšenia sv. Kríža v Smižanoch, ktorí absolvovali ex-
kurziu v Televízii Reduta. Deti sa oboznámili s televíz-
nym štúdiom, technikou i procesom výroby vysielania, 
vyskúšali si prácu hlásateliek a redaktorov.

škôlkari z Mš na ul. J. hanulu si síce v júni vysved-
čenia  ešte  nepreberali,  zato sa so školským rokom 
lúčili originálnym koncertom v štýle štyroch ročných 
období.  V  rámci  koncertu  vystúpili  deti  zo  všetkých 
škôlkarských tried a predviedli, čo sa s pani vychová-
vateľkami spoločne naučili.

Ročník 2010 súťaže krásy Miss Spiša je za nami. 
V Spišskom divadle o tento prestížny titul 25. 6. bojo-
valo 9 krásnych  finalistiek. Miss Spiša však môže byť 
len  jedna a najbližší rok sa týmto titulom bude pý-
šiť  finalistka s č. 4 Lucia Kačurová z Popradu. Titul  
1. vicemiss získala súťažiaca s č. 1 Barbora Lučivjan-
ská  a  2.  vicemiss  sa  stala  Miroslava  Bednarčíková 
s  č.  9,  obe  tiež  z  Popradu.  Spišskonovoveské  farby 
vo  finálovej  deviatke  hájila  len  súťažiaca  s  č.  5  Lucia 
Krempaská, ktorá sa napokon tešila z titulu Miss sym-
patia  2010.  Dievčatá  bystrým  okom  hodnotila  porota 
v zložení Štefan Skrúcaný, Jan Telenský, Milan Plačko, 
Ivan Mikloš a Marieta Širáková na čele s Jurajom Jaku-
biskom. O dobrú náladu sa už tradične postaral svojím 
prostorekým humorom Michal Hudák. Hosťom večera 
bol spevák Daniel Hůlka.

Chatová oblasť  Teplička  sa 26. 6.  už po 2.  krát  stala 
dejiskom Spišskej karbidky. V poradí 11. ročník súťa-
že v ryžovaní zlata pod taktovkou Podtatranského klubu 
zlatokopov sa opäť niesol v duchu dobrej nálady a pria-
teľských stretnutí ľudí z celého Slovenska. Organizátori 
ani  tento rok nesklamali a vymysleli pre súťažiacich aj 
netradičné  súťaže  so  záhadnými  názvami.  Tak  napr. 
v  súťaži  „Šľepi  Spišak“  sa  ryžovalo  v  pároch,  pričom 
ryžujúci mal zaviazané oči a jeho partner ho navigoval. 
Veľkou  výzvou  bola  aj  súťaž  „Lačni  Spišak“,  pretože 
zlatokopov postavila pred neľahkú úlohu najprv na ko-
vovej panvici osmažiť vajíčko a potom na nej vyryžovať 
zlato. O zlatinky a poriadnu zábavu nebola ani tento rok 
núdza. 

Budova bývalého gynek.-pôrod. oddelenia NsP na 
Rázusovej ul. už má nového majiteľa. Zastupiteľstvo 
Košického  samosprávneho  kraja  na  svojom  zasadnu-
tí 28. 6. schválilo predaj budovy s priľahlými objektmi 
a  pozemkami  za  cenu  352  tis.  €  spoločnosti  Realit,  
s. r. o., so sídlom na Sadovej ul. v SNV. Spoločnosť sa 
ako jediná prihlásila do obchodnej verejnej súťaže, kto-
rú vyhlásil KSK a objekt chce po rekonštrukcii využívať 
na poskytovanie sociálnych služieb.

„škola, ktorej to myslí“  -  takýmto  titulom  sa  od  
29. 6.  hrdí Spojená škola na ul. Stojan.  Škola  ako 
jediná spomedzi všetkých stredných škôl v SR získala  
za školský  rok 2009/2010 certifikát s  týmto štatútom 
od  Združenia  Orava  pre  demokraciu  vo  vzdelávaní. 
V praxi  to znamená, že na  tejto škole vyučujúci uplat-
ňujú  na  vyučovaní  postupy  podporujúce  u  študentov 
vlastnú  zodpovednosť  za  vzdelávanie  a  rozvíjajú  tak 
ich  samostatné  a  kritické  myslenie.  „Školou,  ktorej 
to  myslí“  je  v  našom  meste  za  uplynulý  školský  rok  
aj Zš Lipová ul. Patrí medzi 11 slovenských ZŠ, ktoré 
u  svojich  žiakov  taktiež  podporujú  samostatné  a  kre-
atívne  myslenie,  schopnosť  analyzovať  informácie 
a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto 
rozšíreného memorovania. Projekt „nového štýlu vzde-
lávania“ sa na Slovensku realizuje s podporou Stredo-
európskej nadácie a spoločnosti Slovnaft, a. s.

SPRAVODAJSTVO

V zmysle Zásad a postupov pre udeľovanie verejných 
ocenení Košického samosprávneho kraja vyzývame 
občanov mesta, inštitúcie a podnikateľské sub-
jekty o zaslanie návrhov na udelenie ocenení pre 
významné osobnosti a kolektívy nášho mesta. 
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje za-
stupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný 
prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statoč-
nosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy 
a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kul-
túrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, 
podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. 
Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja 
udeľuje predseda KSK za osobitný prínos pre rozvoj 
samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné 
výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelá-
vacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej 
a verejnoprospešnej činnosti. 
Plaketu predsedu Košického samosprávneho 
kraja udeľuje predseda KSK za aktívnu činnosť po-

slancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako 
morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji KSK, 
pri príležitosti významného jubilea významných osob-
ností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK význam-
nými osobnosťami.
Ceny Košického samosprávneho kraja budú v roku 
2010  udelené  v  decembri  na  slávnostnom  zhro-
maždení  predstaviteľov  a  zástupcov Košického  sa-
mosprávneho  kraja,  najviac  piatim  osobnostiam, 
kolektívom alebo právnickým osobám pri jednotlivých 
oceneniach.

Návrhy na udelenie ocenení 
je potrebné zaslať na adresu: 

Mestský úrad, Kancelária primátora, 
Radničné námestie 7

052 70 Spišská Nová Ves 
alebo na e-mailovú adresu 

andrea.jancikova@mestosnv.sk 
najneskôr do 31. augusta 2010.

NAVRhNITE LAuREÁTOV

Naše mesto v spolupráci s občianskym združením 
štvorlístok deťom, ktorého predstaviteľmi sú Vladimír 
Maňka (poslanec Európskeho parlamentu a predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja) a Patrik Her-
man (televízny moderátor), umožnilo v júli bezplatný 
pobyt v letnom tábore trom deťom zo Spišskej No-
vej Vsi zo sociálne odkázaných rodín v rekreačnom 
zariadení na priehrade Môťová pri Zvolene.
150  detí  z  celého  Slovenska  absolvovalo  bohatý 
program pripravený v spolupráci s Policajným zborom 

SR, Hasičským a  záchranným  zborom, Centrálnou 
komplexnou záchrannou službou, Vojenskou  letec-
kou základňou na Sliači, Mestom Zvolen, Mestskou 
políciou vo Zvolene a ďalšími organizáciami, podnika-
teľmi a mnohými ľuďmi s veľkým srdcom.
Bezplatný 7-dňový pobyt bol odmenou pre tri deti, 
ktoré dosahujú v škole dobré výsledky a veríme, že 
bude aj motiváciou pre ostatných žiakov našich škôl.

ing. ľubomír Pastiran
vedúci odb. financií, školstva a sociálnych vecí

SOCIÁLNE ODKÁZANé DETI 
V LETNOM TÁBORE

Za účasti sponzorov, predstaviteľov 
mesta,  školy,  rodičov  a  autorov 
bola dňa 28. júna 2010 prezen-
tovaná a pokrstená kniha, ktorú 
vytvorili s pomocou detí v e-Twin-
ningovom projekte. 

Počas  dvoch  rokov  na  exkurziách 
zbierali materiál,  ktorý  prezentovali  v  knihe.  Texty 
boli vytvorené v slovenskom, českom a anglickom 
jazyku a materiál  z exkurzií  bol označený  vlajkami 
podľa  toho,  kto exkurziu uskutočnil.  To  znamená: 
česká vlajka - česká exkurzia, slovenská vlajka - ex-
kurziu uskutočnili slovenské deti, obidve vlajky ozna-
čovali spoločné exkurzie a výlety. Poslednú skupinu 
tvorili bonusové exkurzie do zahraničia a mimo regió- 
nu, ktoré uskutočnili len deti zo Základnej školy na 
Levočskej ulici.
Projekt zaregistrovali dňa 21. 9. 2007 - bolo to v škol-
skom roku, keď mesto Sp. N. Ves oslávilo 740. výro-
čie prvej písomnej zmienky a bude ukončený v roku, 
keď európsky projekt e-Twinning - spolupráca part-
nerských škôl v Európe oslavuje 5. výročie svojho 
vzniku. „sme veľmi radi, že sa nám za pomoci spon-
zorov, podpory vedenia školy, vedenia školského 
úradu, mesta a rodičov podarilo vytvoriť knihu, 
ktorá bude deťom pripomínať tri spoločne strávené 
roky v spoločnosti priateľov a spolužiakov,“ uviedla 
PaedDr. A. Macková zo ZŠ Levočská 11, SNV.
Kniha bude propagovaná  v našom a partnerovom 
meste, v centrálach e-Twinningu v Slovenskej a Čes-
kej republike, na ministerstvách školstva obidvoch 

štátov a v centrále e-Twinningu v Bruseli.
Povinné výtlačky poputujú do vopred zákonom urče-
ných inštitúcií, ako sú Slovenská národná knižnica 
v Martine, univerzitné a vedecké knižnice, do kniž-
nice Národnej rady SR, atď.   a. m.

PREZENTÁCIA A KRST KNIhy „DIVy 
NÁšhO REGIóNu - SPIš A BRNěNSKO“
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y 30. 6. nastal čas bilancovania uplynulého školské-

ho roka. Z rúk svojich učiteľov si žiaci základných a štu-
denti stredných škôl prevzali koncoročné vysvedčenia 
a odobrali sa užívať si letné prázdniny.

Poďakovanie  za podporu  a  spoluprácu počas 6.  roč-
níka  verejnej  celoslovenskej  zbierky „Týždeň mod-
rého gombíka“  vyjadril  v  júli  listom  mestu  SNV  Slo-
venský výbor pre UNICEF. Zbierka sa konala v dňoch  
17. - 23. 5. v uliciach 121 miest a obcí. Vyzbierať sa po-
darilo 105 059,90 €, pričom obyvatelia SNV prispeli 
čiastkou 154,90 €. Vďaka  vyzbieraným  finančným 
prostriedkom UNICEF tento rok v rámci svojich očkova-
cích programov proti novorodeneckému tetanu ochráni 
životy vyše 200 000 detí v Laose.

Pomaly  sa  blíži  október  a  s  ním  termín  ukončenia  vý-
stavby bytového domu „A“ v rámci komplexu Villa Nova 
na Nábreží Hornádu. Investor preto pre budúcich oby-
vateľov bytovky pripravil Deň otvorených dverí, počas 
ktorého si mohli zblízka pozrieť svoje budúce domovy. 
Pozrieť  a  inšpirovať  sa  prišli  aj  niekoľkí  záujemcovia 
o byty v bytovom dome „B“, ktorý by mal v budúcnosti 
vyrásť hneď vedľa „A“-čka.

Pod Tomášovským výhľadom sa našla ľudská leb-
ka a úlomok kosti.  Pravdepodobne  ide  o  pozostat-
ky  človeka  vo  veku  40  -  50  rokov,  ktoré  sú  staré  asi  
20 rokov. Polícia nález prevzala na expertízne skúma-
nie, ktorého výsledky by mali vniesť viac svetla do prípa-
du a pomôcť identifikovať osobu, ktorej ostatky patrili.

2.  7.  vyšiel  nový album skupiny Smola a hrušky 
s názvom „Lajfka“. Album obsahuje najpopulárnejšie 
skladby a 3 novinky, ktoré sú nahrané „live“, teda naži-
vo, na významných festivaloch. Kapela album pokrstila 
tradične hruškovicou na festivale Topfest 2010 na Ze-
lenej vode pri Novom Meste n/V. CD vyšlo v limitovanej 
sérii 333 ks a objednať si ho môžete cez www.smola-
ahrusky.sk.

V nedeľu 11. 7. pred OC Madaras padol ďalší sloven-
ský rekord. Ľudia tu zjedli spolu 480 čokoládových 
nanukov. Pokus o rekord v zjedení čo najväčšieho poč-
tu nanukov na jednom mieste bol úspešný, na Sloven-
sku sa oň predtým ešte nikto nepokúšal. Spišská Nová 
Ves si tak po oficiálnom uznaní ustanovujúceho rekordu 
komisárom Knihy slovenských rekordov na svoje konto 
pripíše už ôsmy slovenský  rekord. Pokus o  rekord sa 
konal pri príležitosti Dňa čokolády (7. 7.).

ZOO sa teší v tejto sezóne z nových prírastkov. Na-
rodili sa tu 2 poníky shetlandské, 1 muflón lesný, papa-
gáje vlnkované, kozičky kamerunské, kozičky domáce, 
ale aj 2 malé klokany. Táto správa je o to radostnejšia, 
že  sa  zopakovala  situácia  z  minulého  roka  a  jeden 
z malých klokanov sa narodil ako albín,  teda  celý 
biely. Ak ste na  tieto „drobce“ zvedaví, navštívte ZOO 
v dňoch utorok - nedeľa v čase 10.00 - 18.00 hod. 

Embraco Slovakia sa rozhodlo finančne pomôcť 
svojim zamestnancom, ktorí utrpeli najväčšie ško-
dy počas nedávnych záplav. Na tento účel vyčlenilo 
v júli 23 500 € a rozdelilo ich medzi 28 zamestnancov. 
Spoločnosť  postihnutým  povodňou  pomohla  aj  inak. 
Aby sa títo pracovníci mohli postarať o domovy, uvoľnili 
ich, pričom im riadne zaplatili mzdu ako za odpracovanú 
zmenu v dĺžke 1 - 5 dní. Mzdu uhradili i tým, ktorí sa do 
práce dostať nemohli. Počas povodní odpracovali  za-
mestnanci dovedna 240 dobrovoľníckych hodín priamo 
pri záchranných akciách, zbieraní a vyhodnocovaní žia-
dostí a komunikácii so zasiahnutými. Solidaritu prejavil 
aj  obchodný partner,  firma Haldy-Plus  z Humenného, 
ktorá  na  odporučenie  Embraca  podporila  zaplavený 
Detský domov Spiš. Vlachy sumou 3 300 €. V 12-ročnej 
histórii závodu  išlo o prvú povodňovú situáciu a s ňou 
spojenú pomoc zamestnancom. Aj o týchto skutočnos-
tiach bola informovaná premiérka Iveta Radičová, ktorá 
16. 7. závod neplánovane navštívila počas prvej pracov-
nej cesty na Slovensku.

V stredu 21. 7., v deň 130. výročia narodenia Milana 
Rastislava štefánika,  si  uctilo  vedenie  nášho mesta 
túto významnú osobnosť slovenských dejín položením 
kvetov k pamätníku na Štefánikovom námestí.

27. 8. 2010, piatok
 8.00  Slávnostná bohoslužba spojená s požehnaním baníckej vlajky BS Spiš Mons. F. Tondrom, 
  spišským diecéznym biskupom
 9.00  Výstava „Baníci tvoria“ - Múzeum Spiša, Letná 50
 10.00 Odhalenie pamätných tabúľ na objektoch bývalej Štátnej banskej správy - Levočská 1, Letná 68
 11.00  Slávnostné odhalenie baníckeho reliéfu pri príležitosti 60. výročia založenia 
  Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2
  Prehliadka Trhu ľudových remesiel
 13.30  Vernisáž výstav v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46: 
  „Tajomná krása podzemia vo fotografi i Miloša Greisela“
  „Výstava výtvarných prác s baníckou tematikou“
 15.00 - 18.00  Príležitostná poštová priehradka Slovenskej pošty, a. s. 
  možnosť získať odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky - Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
 15.00  Prijatie primátorom mesta Jánom Volným - Koncertná sieň Reduty, Radničné námestie 4
 16.00  Slávnostné otvorenie Dní mesta a Trhu ľudových remesiel - pódium pred Redutou
 19.00  Šachtág 2010 - Koncertná sieň Reduty, Radničné námestie 4
 21.00  Večerná prehliadka mesta s výkladom sprievodcu

28. 8. 2010, sobota
   8.30 Zraz účastníkov Alegorického sprievodu - parkovisko za Domom kultúry, Radničné námestie 4
   9.30  Alegorický sprievod po námestí
 10.30  Slávnostné stretnutie účastníkov 3. stretnutia banských miest a obcí  Slovenska 
  pred hlavným pódiom
 14.00  Alternatívne programy:
  Návšteva banskej obce Rudňany  
   - pietna spomienka pri Pamätníku obetiam banských nešťastí
   - návšteva Baníckeho archívu a pamätihodností obce
  Návšteva historického banského mesta Gelnica
   - exkurzia do Baníckeho múzea
   - prijatie primátorkou mesta a Baníckym spolkom Smolník
 14.30  Fáranie do bane v Novoveskej Hute
  Fáranie do bane v Poráči
  Fáranie po historických povrchových objektoch v Hnilčíku
 15.00 - 18.00  Príležitostná poštová priehradka Slovenskej pošty, a. s. 
  možnosť získať odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky - Múzeum Spiša, Letná 50

29. 8. 2010, nedeľa
    9.00  Turistická vychádzka do Národného parku Slovenský raj

                                                                    

Mesto Spišská Nová Ves
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Banícky spolok Spiš
Vás pozývajú na

3. stretnutie 
banských miest a obcí Slovenska
pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu

Modelári Spiša pozývajú na ukážkovú akciu 
dňa 21. 8. 2010 (sobota)
na modelárskej ploche letiska aeroklubu. 

Uvidíte:
•	 obrie	letecké	modely	modelárov	zo	SNV	a	hostí,
•	 aerovleky,	
•	 výsadok	RC	parašutistu,
•	 akrobaciu	vetroňa	SWIFT	S1,
•	 simulovaný	vzdušný	súboj.

Podujatie	sa	koná	pod	záštitou	primátora	
mesta	SNV	Jána	Volného	za	veselej	spoločnosti	
členov	klubu	Modelári	Spiša.

	 	 Vstup	zdarma.

GPS	súradnice:		48.943637,	20.533624
Viac	info	na	www.lzsv.sk/MODELS
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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!	

„ako dlho bude osadený pontónový most a nahra-
dený už normálnym mostom? kto ho má na starosti, 
ksk alebo mesto?“ anonym, e-mail, 19. 6. 2010
 
Je to cesta v majetku Košického samosprávneho kraja 
(KSK) a v správe Správy ciest KSK. Nepoznáme odpo-
veď na otázku výstavby definitívneho premostenia, ale 
predpokladáme, že príprava a realizácia takejto stavby 
môže trvať 6 - 9 mesiacov. Lepšie informácie poskytne 
Odbor dopravy KSK.

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

„Chcel by som sa spýtať v súvislosti s výstavbou ga-
ráží na Wolkerovej ulici, prečo sa vyťažený materiál 
zo stavby vyváža k rieke Hornád pri Fľudri v blízkosti 
záhradkárskej osady a čo sa s týmto materiálom plá-
nuje urobiť.“ peter porada, e-mail, 28. 6. 2010

Investor výstavby garážových boxov má legálny súhlas 
od majiteľa uvedeného pozemku na dočasné ulože-
nie materiálu. Majiteľom pozemku nie je Mesto Spiš. 
N. Ves, ale súkromná osoba. Pre Vašu informáciu ešte 
uvádzame, že v uvedenej lokalite spomínaný majiteľ po-
zemku pripravuje výstavbu rodinných domov.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPaD, Msú

„čo bude stáť v strede nového kruhového objazdu 
pod kauflandom? Bude tam nejaká socha, napr. Cy-
ril a metod alebo štefánik? alebo tam budú kvety 
a stromy? mohol by sa tento priestor nejako kultúrne 
využiť.“ Jozef Cizmady, e-mail, 5. 7. 2010

V strede oboch kruhových objazdov na stavbe „Most 
Matuškova ul. s dopravným prepojením“ bude iba ze-
leň.  Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPaD, Msú 

„prečo ste zasypali močiar na košiarnom briežku? 
rozkopali ste mier a tými veľkými kameňmi ste zne-
hodnotili prírodu v slovenskom raji... poprosím vás 
o vyjadrenie.“ anonym, e-mail, 12. 7. 2010
 
Touto problematikou sme sa zaoberali už na základe 
iných upozornení občanov. Vývoz materiálu sa uskutoč-
ňoval do katastra obce Smižany, teda do územia, kde 
naše kompetencie nesiahajú. Na uvedenú skutočnosť 
sme upozornili Správu Národného parku Slovenský raj. 
Podľa našich  informácií stavebník predložil doklady 
oprávňujúce ho k umiestneniu materiálu v uvedenej 
lokalite a boli dohodnuté podmienky na spätné úpravy 
územia. Viac informácií k uvedenému nemáme.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPaD, Msú 

„neplánuje mesto, poprípade nejakí súkromníci vy-
budovať niekde v blízkosti snv aquapark (niečo na 
spôsob tatralandie)? veď v snv si nie je kde po-
riadne zaplávať (na kúpalisku je hlava na hlave).“

anonym, e-mail, 15. 7. 2010

V súčasnosti máme vyhotovenú projektovú dokumen-
táciu so schváleným územným rozhodnutím a staveb-
ným povolením na výstavbu AQUACITY SPIŠ, kde sa 
uvažuje s prebudovaním súčasnej plavárne, letného 
kúpaliska a hotela Preveza na moderný aquapark. Pro-
jekt uvažuje s prepojením budovy letného kúpaliska 
s plavárňou, kde sa vybuduje wellness, ako súčasť 
krytej plavárne a hotela Preveza. Vonkajšie bazény by 
okrem 50 m dráh pre plavcov tvorili rekreačný priestor 
s vírivkami, masážnymi tryskami a pod. Súčasťou je 
aj vybudovanie tobogánov z kopca od sídliska Tarča. 
Projekt počíta s investíciou vo výške 10 mil. €. V sú-

časnosti hľadáme finančné zdroje, resp. investora na 
realizáciu projektu.
  Ján Magdoško, riaditeľ STEZ

„Chcela by som upozorniť, že na podskale nemáme 
prístup k nezávadnej pitnej vode. prosím, vyriešte to, 
lebo hrozia choroby zo špinavej vody.“ 

anonym, e-mail, 16. 7. 2010

Mesto Spiš. N. Ves v zmysle rozhodnutia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spiš. 
N. Vsi č. 2010/01413-2 vykonalo uložené opatrenia na 
predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 
a opatrení pri mimoriadnych udalostiach. Od vyhlásenia 
záchranných prác v III. stupni povodňovej aktivity v ka-
tastri mesta dňa 4. 6. 2010 až do zverejnenia výsledkov 
rozboru vzoriek odobratých zo zaplavených studní dňa 
12. 6. 2010 zabezpečilo náhradné zásobovanie pit-
nou vodou pre obyvateľov mesta, ktorí boli odkázaní na 
používanie pitnej vody zo studní znehodnotených zá-
plavami. Opatrenie bolo realizované na náklady mesta 
nákupom a rozvozom vody v PET fľašiach z obchod-
nej siete a zriadením výtokového stojana a odberného 
miesta pitnej vody v časti Podskala. Mesto na Podskale 
vykonalo opätovnú dezinfekciu vody v studni, ktorú je 
možné ďalej používať na konzumáciu až po jej tepelnej 
úprave - prevarení. Toto upozornenie je inštalované na 
telese verejnej studne. Schválená bola tiež montáž sto-
jana s chlórovacím zariadením, ktoré bude do verejnej 
studne pravidelne dávkovať dezinfekčný roztok. Čo sa 
týka prístupu k pitnej vode, občania v tejto lokalite, tak 
ako ostatní občania v meste, majú možnosť napojiť sa 
na verejnú vodovodnú sieť, ktorú v meste prevádzkuje 
Podtatranská  vodárenská  prevádzková  spoločnosť,  
a. s., Poprad, a na základe zmluvného vzťahu si zriadiť 
odberné miesto z verejného vodovodu s prípojkou pit-
nej vody do svojej domácnosti.

Peter Klein, referát krízového riadenia, Msú

lISTáReň

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád od 1. 7. 2010 realizuje v rámci 
Operačného	programu	Zamestnanosť	a	sociálna	inklúzia	projekt	s	názvom	
Skvalitnenie ľudského kapitálu MVO prostredníctvom vzdeláva-
nia.	Tento	vzdelávací	projekt	bude	prebiehať	v	Prešovskom	a	Košickom	sa-
mosprávnom kraji v mestách Košice, Spišská Nová Ves a Kežmarok	v	trvaní	
od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2011.	Výška	nenávratného	finančného	príspevku	je	
149	568,00	EUR.	
„Tento	projekt	sa	realizuje	vďaka	podpore	z	Európskeho	sociálneho	fondu	
v	rámci	Operačného	programu	Zamestnanosť	a	sociálna	inklúzia.“	
K	cieľom	projektu	patrí	vyškolenie	cieľovej	skupiny,	ktorú	tvoria	pedagogickí	
zamestnanci	špeciálnych	škôl,	odborní	zamestnanci	sociálnych	zariadení,	pro-
fesionálni	a	dobrovoľní	pracovníci	s	ľuďmi	s	mentálnym	postihnutím,	členovia	
občianskych	združení,	ako	aj	rodičia,	opatrovatelia,	študenti	a	nepedagogickí	
zamestnanci,	sympatizanti	filantropických	a	dobrovoľníckych	myšlienok	na	
pomoc	ľuďom	s	mentálnym	postihnutím.	Vzdelávacie moduly majú za cieľ 
uľahčiť náročnú prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím.  
Riadiaci	orgán	(RO)	zodpovedný	za	realizáciu	príslušného	balíka	môžete	nájsť	
na	stránkach	www.esf.gov.sk	a	Sprostredkovateľský	orgán	pod	riadiacim	or-
gánom	(SORO)	na	stránkach	www.sia.gov.sk	/	www.fsr.gov.sk.	 
Slovenské	hnutie	špeciálnych	olympiád,	Landererova	1,	811	09	Bratislava,	
+421/2/33	55	30	55,	office@shso.sk,	www.shso.sk	

Leto je obdobím, keď väčšina ľudí myslí viac na od-
dych ako na prácu - je čas dovoleniek. Je to aj ob-
dobie zvýšenej aktivity poľnohospodárov pri zbere 
a uskladňovaní úrody, ktorú dopestovali. Nie vždy 
sa im to podarí bez problémov. Niekedy ich sužujú 
suchá, inokedy ničivé dažde a záplavy. Medzi tie ne-
gatívne faktory patria aj požiare. 
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov v období 
zberu objemových krmovín a žatvy patrí nedodržiavanie zákazu 
fajčenia, manipulácia s otvoreným ohňom, samovznietenie ob-
jemových krmovín, nedodržiavanie predpisov pri skladovaní 
horľavých látok, neočistenie elektrickej inštalácie a strojov od 
nánosov organického prachu a hra detí so zápalkami. Ďalšou, 
nie menej dôležitou príčinou nebýva nepredpokladaná porucha alebo 
zmena prevádzkových parametrov, ale v posledných rokoch aj ne-
priaznivé ekonomické podmienky, ktoré majú negatívny dopad 
na materiálno-technické zabezpečenie potrieb ochrany pred 
požiarmi. Poľnohospodári vo väčšine prípadov zbierajú úrodu s me-
chanizmami a technológiami, ktoré sú na hranici ako technických, tak 
aj požiarno-bezpečnostných možností.
Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých, a preto by 
sme mali byť práve v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní. Na 
zvýšené nebezpečenstvo treba osobitne upozorniť aj deti, pretože 
práve tieto sa počas letných prázdnin často pohybujú bez dozoru aj 
v blízkosti polí a stohov slamy. Len dôsledné zabezpečovanie proti-
požiarnych opatrení a dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť riziko vzniku požiarov, 
ktoré súvisia so zberom úrody.  

POMôžME OChRÁNIť 
ChLIEB NÁš KAžDODENNý
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POZVáNkA

  3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

piatok 27. 8. 2010 
 7.00 - 15.00 PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA 1   
  Pošta Spišská Nová Ves 1
 8.00 SLÁVNOSTNÁ BOHOSLUŽBA spojená    
  s požehnaním baníckej vlajky Mons. F. Tondrom
  Rímsko-katolícky kostol
 9.00 VÝSTAVA „BANÍCI TVORIA“- Múzeum Spiša
 13.30 Galéria umelcov Spiša - VERNISÁŽ VÝSTAV: 
  „Tajomná krása podzemia vo fotografi i 
  Miloša Greisela“
  „Výstava výtvarných prác s baníckou tematikou“
  Múzeum Spiša - VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
  „Slovensko na Spiši“
15.00 - 18.00  PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA 1
  Galéria umelcov Spiša 

    PÓDIUM PRED REDUTOU: 
 10.00 O KATARÍNKE - Bábkové divadlo spod Spišského hradu
 11.30 ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARABASA                                                                      
 14.00 THE COLT             
 16.00 OTVORENIE - DNI MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
  SMOKY MOUNTAINS DANCERS KOŠICE                                                          
  TANEČNÍCI Z DYMIACICH HÔR 
  ROMAN VITKOVSKÝ 
 17.00 OČARENÍ POHĽADOM 
  PUĽS - umelecký ľudový súbor Prešov           

 21.00 SUPERSTAR 2009
  MARTIN CHODÚR 
  s hudobnou skupinou                                                        

sobota 28. 8. 2010 
 7.00 - 11.30 PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA 2 
  Pošta Spišská Nová Ves 1
 9.30 ALEGORICKÝ SPRIEVOD PO NÁMESTÍ
 15.00 - 18.00 PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA 2 
  Múzeum Spiša

PÓDIUM PRED REDUTOU: 
 10.30 SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV 
  3. stretnutia banských miest a obcí Slovenska 
 11.30 Koncert speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA

 12.00 VÝJAVY Z DEJÍN MESTA
 13.00 FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC SNV                                                               
 15.00 LOĎ LÁSKY… 
  Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Helena Vrtichová
 17.00 MORAVANKA JÁNA SLABÁKA z Brna

 21.00 LUCIE BÍLÁ 

  S HUDOBNÝM DOPROVODOM 
  PETRA MALÁSKA

Dni mesta 
Spisská Nová Ves

za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
a pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu

 Trh ľudových remesiel
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OZNAMy, POZVáNky

DivaDlo 
Kontra 

(Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie Novej Drámy 2007) 

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, ktorí 
chcú zažiť kvalitné divadlo a svetový repertoár 
na vlastnej koži, do svojich priestorov v Dome 

Matice slovenskej, Zimná ul. 68.

Nová premiéra Divadla kontra!

Žena v čiernom
(the Woman in blacK)
Divadelná adaptácia Stephena Mallatratta 

podľa románu Susan Hill

1. premiéra - 20. august o 19.30 hod.
2. premiéra - 21. august o 19.30 hod. 

Ďalšie predstavenia: 
23., 24. a 25. august o 19.30 hod. 

Žena  v  čiernom  „straší”  na West  Ende  a  na  celom 
svete už 21 rokov! 

Legendárnu adaptáciu románu Susan Hill videlo viac 
ako 7 miliónov divákov. 

Mrazivý  príbeh  mladého  londýnskeho  advokáta  Ar-
thura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého domu na 
úhorných močariskách,  aby  usporiadal  pozostalosť 
po nebohej pani Drablowej. 

Krok za krokom sa pred vami odhalia desivé  tajom-
stvá ponurého sídla... 

Jedna z najstrašnejších a najúspešnejších hier všet-
kých čias!!! 

Budete sa báť vlastnej predstavivosti... Príďte sa báť 
do Kontry!

Preklad: Juraj Šebesta
hrajú: Miki Macala, Peter Čižmár a Denisa Ďuratná
Réžia: Klaudyna Rozhin

predstavenie podporilo ministerstvo kultúry sr, 
British Council a poľský inštitút v Bratislave.

Vstupné: 5 €

22. august o 20.00 hod.

conor mcPherson: 

rum a voDKa
Jedno z najobľúbenejších predstavení Divadla Kont-
ra, hrané viac ako 60-krát doma a v zahraničí, opäť 
v letnej ponuke!

„Mix,  čo  aj mŕtveho  postaví  na  nohy”  -  dlhý  víkend 
jedného  mladého  človeka  na  ceste  do  zatratenia. 
Ukazuje Everymana, ktorý prežíva neočakávaný a fa-
tálny úpadok do nemilosti, hľadá naplnenie, ktoré ho 
vedie  od  baru  k  baru  a  nakoniec  do  náručia  ženy, 
o ktorej verí, že uzdraví jeho život.

Réžia: Klaudyna Rozhin
hrá: Peter Čižmár
Vstupné: 3 €
Nezamestnaní a dôchodcovia vstup zdarma.

predstavenie podporilo mesto spišská nová ves.
 

kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest. 
kvôli tomu je lepšie rezervovať si 

miesto vopred!
rezervácie denne: 0907 908 986

Tešíme sa na vás!

Kvalifikačné a odborné požiadavky:
-	 vysokoškolské	vzdelanie	2.	stupňa
-	 15	rokov	odborná	prax
-	 riadiace	a	organizačné	predpoklady
-	 znalosť	súvisiacej	legislatívy

Ďalšie požiadavky:
-	 bezúhonnosť
-	 telesná	a	duševná	spôsobilosť

Požadované doklady:
-	 kópie	dokladu	o	vzdelaní
-	 profesijný	životopis
-	 výpis	registra	trestov	(nie	starší	ako	tri	mesiace)
-	 písomný	súhlas	uchádzača	so	spracovaním	

osobných údajov

Žiadosť	o	účasť	na	výberovom	konaní	je	po-
trebné	doručiť	spolu	s	požadovanými	dokladmi	
poštou	alebo	osobne	do	podateľne	Mestského	
úradu do 6. augusta 2010 do 14.00 hod. 
a	obálku	označiť	v	ľavom	hornom	rohu	 
„NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE MP“ 
na	adresu:
 Mesto Spišská Nová Ves
 Štefánikovo námestie č. 1
 Právny referát
 052 01 Spišská Nová Ves 

Dátum,	miesto	a	čas	výberového	konania	
budú	uchádzačom,	ktorí	splnili	podmienky,	
oznámené	písomne.	

	PhDr.	Ján	Volný,	PhD.,	primátor	mesta	v.	r.

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Spišská Nová Ves zastúpené primátorom PhDr. Jánom VOLNÝM, PhD. 

v zmysle zákona č. 552/2003 Zb., v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v platnom znení, vypisuje výberové konanie na funkciu:

 náčelník Mestskej polície mesta Spišská Nová Ves

Nezisková organizácia Alžbetka so sídlom Školská 4 v Spišskej Novej Vsi ponúka 

VOľNÉ MIEStA V NOVOOtVORENEj MAtERSKEj šKOlE 
v	priestoroch	neziskovej	organizácie.	

Materská	škola	bola	zaradená	do	siete	škôl	a	školských	zariadení	Slovenskej	republiky	rozhodnutím	
MŠ	SR	pod	číslom	7781/2010-917	ako	súkromná	materská	škola	s	dátumom	začatia	činnosti	

od 1. septembra 2010. 
Materská	škola	ponúka	výchovnú	pedagogiku	s	prvkami	Montessori,	ktorá	vychádza	z	myšlienky:	

„Pomôž	mi,	aby	som	to	dokázal	urobiť	sám.“	(M.	Montessori)
Okrem	toho	ponúka	výučbu	anglického	jazyka,	elementárne	základy	práce	s	počítačom	
prostredníctvom	hier,	výučbových	programov	a	iné	krúžky.	Deti	môžu	navštevovať	krúžok	

stolnotenisový,	turistický,	plávanie	a	zúčastniť	sa	rôznych	výletov	či	podujatí	v	rámci	projektov.
Plnohodnotnú	edukáciu	detí	bude	zabezpečovať	kolektív	2	pedagógov.

V	prípade	záujmu	nás,	prosím,	kontaktujte	na	telefónnom	čísle	053/429 89 73.
Tešíme	sa	na	vás.

Široká ponuka jazykových kurzov 
(AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ) a iných vzdelávacích 
programov

Pre viac informácií: 
Adresa:  Akadémia vzdelávania, 
 Zimná 48, Spišská Nová Ves
Telefón:  053/442 19 80, 
 0908 835 150, 
 0908 312 584
E-mail:  av1@stonline.sk

OZ Chatová osada 
košiarny briežok

Vážení chatári, zapojte sa do zveľaďovania 
rekreačnej oblasti vašimi pripomienkami, nápadmi 
a spoluprácou s výborom OZ prostredníctvom novej 
e-mail adresy: oz.chokosiarbriezok@centrum.sk

T.: 0907 146 588

Schôdza chatárov sa uskutoční 
21. 8. 2010 o 18.00 hod. na Novákovej chate.

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa	ust.	
§	281	až	288	Obchodného	zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na 
podávanie najvhodnejšieho  

návrhu na uzatvorenie  
kúpnej zmluvy 

na odkúpenie budovy súpisného č. 208, 

orientačné označenie Zimná č. 72  
na parcele KN 2614 (zast. plocha) o výmere 

712 m2 (vrátane pozemku),	zapísané	na	LV	č.	1	
katastrálneho	územia	Spišská	Nová	Ves.

Lehota na predkladanie návrhov končí  
10. 9. 2010 o 13.00 hod.

Úplné znenie súťažných podmienok  
je	uverejnené	na	úradnej	tabuli	a	na	internetovej	

stránke	mesta	Spišská	Nová	Ves:  
www.spisskanovaves.eu / Majetok mesta

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
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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. augusta na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v septembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Spišské trhy, 2. Podtatranská výstava. Do redakcie bolo 
doručených 16 správne vyplnených krížoviek. Výherkyňou sa stáva Marta BAčíKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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Zvonolejárska dielňa konráda Gaala
Rozvoj baníctva a hutníctva v 14. storočí prispel k tomu, že v roku 1357 bola v Spišskej Novej Vsi otvorená jediná zvonolejárska dielňa na Spiši. Založil ju Konrád Gaal, 
ktorého kráľ Ľudovít I. Veľký za ním vyrobený veľký zvon vo Vyšehrade oslobodil od všetkých tiarch a povýšil do šľachtického stavu. Tieto výsady mu zaručovali slobodný 
výber bydliska, a tak sa s bratmi Jánom a Mikulášom usadil v našom meste, kde založil dielňu. Keďže každý kostol potreboval zvony i krstiteľnicu, boli títo kovolejári veľmi 
vyhľadávaní a o prácu nemali núdzu. Z tejto, po čase najznámejšej dielne vychádzali zvony s  jemnou ornamentálnou výzdobou a votívnymi textami. Krstiteľnice v tvare  
(1. tajnička) pozostávali z dvoch osobitne liatych častí. Boli taktiež bohato zdobené figurálnymi reliéfmi, hlavami apoštolov, mincami, pečatidlami či krížom. Veľmi pekná 
a vzácna je napríklad bronzová krstiteľnica v našom farskom kostole. Zvony z tejto dielne dodnes slúžia v mnohých kostoloch i kaplnkách u nás, v Česku i Poľsku. Napríklad 
v krakovskom Kostole sv. Márie sú dva zvony od roku 1390 alebo v Spišskej Kapitule vyzváňa veľký zvon Urban od roku 1426. V dielni pracovali okrem členov gaalovskej 
rodiny aj mnohí iní majstri, z ktorých najznámejší sú Ján Weygel, zať Konráda Gaala, a Ján Wagner, ktorý sa taktiež do rodiny priženil. Pracoval tu v rokoch 1475 až 1516 
a bol posledným známym zvonolejárom a popredným mešťanom. Ku cti a chvále Konráda Gaala je potrebné tiež pripomenúť, že v roku 1369 vo svojom závete (2. tajnička) 
12 zlatých pre udržiavanie kaplnky a kaplána. Neskôr pri kaplnke dal postaviť špitál (nemocnicu pre chorých, chudobných a starých občanov mesta). Kaplnka i špitál sa 
nachádzali mimo opevnenia mesta na dnešnej Levočskej ulici.

Program materského centra Dietka - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Pondelok 16. 8. o 14.00 hod.

4. stretnUtie  
PoDPorneJ  
skUPinY DoJČiacich  
matiek a tehULiek
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková pozýva všetky 
mamičky a budúce mamičky, ktoré 
sa chcú dozvedieť viac o forme po-
moci podpornej skupiny. mamičkám 
s bábätkom bude zvlášť venovaná 
téma „ukončenie dojčenia po  
prvom až druhom roku života“.

príďte včas, s kočíkom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripra-
vený darček - kufrík prenatal Box.
kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2 € (pre poistencov všZp, 
a. s., zľava 20 % - poplatok: 1,60 €)

stáLa  
Programová  
PonUka
herŇa mc Dietka
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 

šafárikovo nám. 3
PráZDniny: 1. 8. - 1. 9. 2010!!!

PonUka  
sLUŽieB
organiZovanie  
naroDeninovÝch 
osLáv  
- soBota, neDeĽa
Za dohodnutý poplatok zabezpe-
číme: priestor + výzdobu, tortu, 
občerstvenie, animátorské aktivity 

(maľovanie  
na tvár, tvorivé  
dielničky  
pre deti).
bonus: darček pre oslávenca 
od mC Dietka 
informácie: 0905 938 774

PoraDenstvo  
v DoJČenÍ
Certifikovaná laktačná  
poradkyňa Hanka ogurčáková,  
tel.: 0903 740 739, volať môžete  
od 19.00 do 20.00 hod.

w
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kINO BANík

1. - 2. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €
ZálOžNý PláN

Zoe sa rozhodne, že čakanie na toho pravého 
trvá pridlho, a preto s úmyslom stať sa mat-
kou navštívi kliniku pre umelé oplodnenie. 
v deň zákroku však spozná skvelého chlapa 
stana. usa, 2010, romantická komédia,  
106 min., mp-12, st, itafilm.

3. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
PRelOMIť VlNy

mystický príbeh o sile viery, moci a pute lás- 
ky a miere sebaobetovania sa odohráva 
v zapadnutej dedinke v severnom škótsku 
v 70. rokoch. Dánsko/Francúzsko/Holandsko/
nórsko/švédsko, 1996, dokument, 159 min.,  
mp-12, asFk.

4. - 5. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
keď SA Muž 

VRACIA DOMOV 
Známy operný spevák karl kristian schmidt 
sa vracia domov. mestečko ožíva a všetci 
jeho obyvatelia sa chystajú navštíviť vystúpe-
nie slávneho rodáka. Dánsko/švédsko, 2008, 
dokument, 93 min., mp-12, asFk.

6. - 9. 8. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 9. 8. 2010 vst.: 1,50 €

žeNy V POkuŠeNí
štyridsiatnička Helena, uznávaná odborníčka 
na manželské problémy, jedného dňa zisťuje, 
že sa dostala do situácie, akú rieši so svojimi 
pacientmi. česká republika, 2010, komédia, 
118 min., mp-12, garfield.

6. - 9. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
NOčNá MORA Z elM STReeT

skupinku študentov z predmestia viaže jedno 
spoločné puto – všetkých v spánku prena-
sleduje Freddy krueger, desivý znetvorený 
vrah. pokiaľ nezaspia, môžu ochrániť jeden 
druhého, ale akonáhle niekoho premôže spá-
nok, niet úniku. usa, 2009, horor, 102 min., 
mp-15, st, Continental.

10. - 12. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
TO BOl TeDA ZAJTRA žúR

štyria kamaráti zo študentských čias, skla-
maný svojím súčasným životom, sa rozhodnú 
pripomenúť si bezstarostné dni a oživiť ideály 
z mladosti. usa, 2010, komédia, 100 min., 
mp-12, čt, palacepictures.

13. - 16. 8. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,30 €
TWIlIGHT SAGA: ZATMeNIe

po tom, čo edward opustil Bellu, vytvorila si 
silné puto s vlkolakom Jacobom. okrem toho 
seattle zachvátilo aj vážne nebezpečenstvo. 
pustoší ho séria vrážd, za ktorými stojí chlad-
nokrvná viktória, túžiaca po pomste za smrť 
svojho druha. usa, 2010, romantický horor, 
130 min., mp-12, čt, spi international.

13. - 15. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
THe CRAZIeS

obyvatelia malého pokojného mestečka sa 
začnú správať veľmi zvláštne a zo dňa na 
deň sa zmenia na vraždiace monštrá! usa/
spojené arabské emiráty, 2010, sci-fi thriller,  
101 min., mp-15, čt, Continental.

17. - 19. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
I lOVe yOu PHIllIP MORRIS

Život stevena russela sa obráti o 180 stup-
ňov vo chvíli, keď sa dostane do väzenia. 
vzorný otec rodiny sa bezhlavo zamiluje do 
svojho spoluväzňa phillipa morrisa, ktorému 
však trest zakrátko končí. usa, 2009, komé-
dia, 98 min., mp-15, čt, magicBox.

20. - 23. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,30 € 
POčIATOk

Dom Cobb (leonardo DiCaprio) je skúsený 
zlodej, absolútne najlepší v nebezpečnom 
umení extrakcie: cenné tajomstvá kradne 
z hĺbky podvedomia počas snenia, kedy je 
myseľ najzraniteľnejšia. usa/veľká Británia, 
2010, sci-fi thriller, 142 min., mp-12, st, Con-
tinental.

24. - 26. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
CeSTA

Cesta je dobrodružný a hororový príbeh, rov-
nako ako príbeh o láske medzi otcom a sy-
nom. usa, 2009, dráma, 113 min., mp-15, 
čt, palacepictures.

26. 8. - 1. 9. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 1. 9. 2010 vst.: 1,80 €

POSleDNý VláDCA VeTRA
vzduch, voda, Zem, oheň. štyri národy spo-
jené osudom, keď ohnivý národ všetkým 
ostatným vyhlási vojnu. uplynulo celé jedno 
storočie od jeho začiatku, i tak na obzore nie 
je vidieť nádej na jeho ukončenie. statočný 
bojovník aang (noah ringer) zistí, že je po-

sledným avatarom, schopným ovládať všetky 
štyri elementy. usa, 2010, dobrodružné fan-
tasy, 103 min., mp-15, st, tatrafilm.

27. - 30. 8. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

leGeNDA O lIeTAJúCOM 
CyPRIáNOVI

Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil 
v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich 
vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylin-
kár, tajomný mních Cyprián. slovensko/poľ-
sko, 2010, historická dobrodružná dráma, 
108 min., mp-15, spi international.

31. 8. 2010 o 19.00 hod., vst.: 1,00 €
kATyň

píše sa rok 1939. vypukla 2. svetová vojna 
a poľsko je jej prvou priamou obeťou, keď si 
jeho územie rozdeľujú nacistické nemecko 
a komunistický sovietsky zväz. poľsko, 2007, 
dokument, 118 min., mp-12, asFk.

Pripravujeme na september:
nech vojde ten pravý – dráma, kick-ass 
– akčná komédia, Púštny kvet – dráma, 
shrek: Zvonec a koniec – rodinný 
animovaný, mamas & Papas – dráma,  
Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive – akčná komé-
dia, a-team – akčný thriller, kajínek – krimi 
thriller, toy story 3: Príbeh hračiek – ro-
dinný animovaný, vrahúni – romantická 
komédia, salt – akčný thriller

bližšie informácie na www.dksnv.sk

v kine mier UŽ PLatia 
kULtÚrne PoUkaZY!!!

milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý vám platí celý rok 2010 na celom slo-
vensku, stojí 3,00 € a na každý klubový film 
máte zľavu. vstup pre neklubistov je neob-
medzený, ale za drahšie vstupné. tešíme 
sa na stretnutie s vami každý piatok pri dob-
rom filme v kine mier.

1. - 2. 8. nedeľa, pondelok o 17.00, 
vst.: 2,00 €

ZATIAĽ SPOlu, ZATIAĽ NAžIVe
tom Cruise a Cameron Diaz sa stretávajú pred 
kamerami po takmer desiatich rokoch, aby za-
žili najneuveriteľnejšiu jazdu tohto leta v réžii 
Jamesa mangolda. usa, 109 min., slovenské 
titulky, mp-12.

1. - 4. 8. nedeľa, pondelok, utorok, streda 
o 19.00, vst.: 2,30 €, pondelok vst.: 2,00 €

TWIlIGHT SAGA: ZATMeNIe 
v treťom pokračovaní twilight ságy je Bella 
opäť v ohrození života. seattle pustoší sé-
ria vrážd, za ktorými stojí chladnokrvná vik-
tória. stále túži po pomste za smrť svojho 
druha. romantický horor, usa, české titulky,  
130 min., mp-15. 

ROZPRáVkA - SlOVeNSký DABING
4. - 16. 8. o 17.00, iba v utorok 10. 8. o 19.00, 
vstupné: 2,30 €, 
pondelok 16. 8. zľava vst.: 2,00 € 

SHRek IV - ZVONeC A kONIeC 
vo štvrtom diele shreka nás čaká omnoho 
drsnejšia Fiona, obtlstlý kocúr v čižmách 
a omnoho zmätenejší oslík. a kráľovstvo Za 
siedmimi horami hore nohami. na svedomí to 

má shrek, ktorý vypustil do sveta jedno veľmi 
nerozumné prianie. usa, 92 min.

FIlMOVý kluB
6. 8. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €
JAN kAPlICký: OkO NAD PRAHOu

Film je osobným politickým životopisom pro-
jektu pražskej národnej knižnice, ale tiež ži-
votopisom posledných rokov života autora 
tohto návrhu Jana kaplického. čr, dokument,  
r. 2010, 78 min., česká verzia.

FIlMOVý kluB
13. 8. piatok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 14. - 15. 8. sobota, nedeľa 
o 19.00, vstupné: 2,00 €

PúŠTNy kVeT
Film púštny kvet vznikol podľa rovnomennej 
autobiografickej knihy autorky Waris Dirie, 
ktorá do svojich 13 rokov vyrastala v somálsku 
a po svojom úteku do londýna sa stala jednou 
z najznámejších svetových topmodeliek. vB, 
nem., rak., české titulky, 124 min., mp-12.

FIlMOVý kluB
20. 8. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

MAMAS & PAPAS
štyri príbehy tvoria mozaiku osudov niekoľ-
kých manželských či partnerských dvojíc, 
ktoré v určitom zlomovom bode života riešia 
otázky chceného, nechceného, vytúženého 
alebo zmárneného rodičovstva. Dráma, čr, 
106 min., mp-15.

21. - 23. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

SeX V MeSTe II

Zábava, móda, priateľstvo: sex v meste 2 pri-
náša všetko a ešte niečo navyše. usa, roman-
tická komédia, slovenské titulky, 146 min., 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

FIlMOVý kluB
27. 8. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

NeCH VOJDe TeN PRAVý
oskar eriksson je úplne normálny, sympatický 
dvanásťročný chlapec. len trochu osamelý, 
nerozumie si s novými spolužiakmi a z nudy 
začne zbierať novinové výstrižky o sériových 
vraždách a podobných prípadoch. švédsko, 
2008, far., 114 min., titulky, mp-15.

ROZPRáVkA - SlOVeNSký DABING
28. - 30. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 1,80 €

AlICA V kRAJINe ZáZRAkOV
kto by nepoznal príbeh alice - dievčatka, 
ktoré objaví prechod do krajiny zázrakov. 
Dobrodružný, rodinný fantazijný film, usa, 
103 min., mp-7.

28. - 30. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

ZálOžNý PláN
Zoe má za sebou dlhé roky partnerských vzťa-
hov, ale nájsť toho pravého sa jej nikdy nepo-
darilo. a pretože sa jej zdá, že hľadanie trvá už 
príliš dlho, rozhodne sa stať matkou na vlastnú 
päsť a dohodne si návštevu u lekára za účelom 
umelého oplodnenia. romantická komédia, 
usa, 106 min., slovenské titulky, mp-12.

31. 8. - 1. 9. utorok, streda o 19.00, 
vst.: 2,00 €

žeNy V POkuŠeNí 

štyridsiatnička Helena (eliška Balzerová), 
uznávaná odborníčka na manželské problémy, 
jedného dňa zisťuje, že sa dostala do situácie, 
aké rieši so svojimi pacientmi. komédia, čr, 
118 min., mp-12.

FIlMOVý kluB
3. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

CeSTA
Cesta je dobrodružný a hororový príbeh, rov-
nako ako príbeh o láske medzi otcom a sy-
nom. Dráma, usa, 113 min., mp-15.

4. - 6. 9. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

leGeNDA O lIeTAJúCOM 
CyPRIáNOVI

Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil 
v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich 
vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylin-
kár, tajomný mních Cyprián. Historická dob-
rodružná dráma, sr, pl, 108 min., mp-15.

10. - 13. 9. o 19.00 
leT´S DANCe 3

Pripravujeme: mačky a Psi, Počiatok, 
Pomsta chlPáčov, roZchoD, 
PreDátori, salt

uPoZornenie!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto fil-
mov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme 
za pochopenie.

bližšie informácie na www.snv.sk

MkC kINO MIeR

sPrávcovská Firma, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

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 ZOO v SNV 
vás srdečne pozýva 
na akciu: 
kONIeC PRáZDNIN 
S PeuGeOTOM 
dňa 1. 9. 2010.
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kulTúRA

knižné
novinky 

spišskej knižnice  
v spišskej novej vsi

Letná 28

Zmena výpožičnej doby:
počas letných prázdnin júl - august bude 
spišská knižnica otvorená:
pondelok - piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod.
streda a sobota - zatvorené
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

viera kUBiČková: vo veršoch sa ľahko ráta. au-
torka nám vo svojej knihe ponúka veršované príbehy, po-
hrala sa s číslami, aby začínajúci školáci videli, že sa ich 
vôbec nemusia báť. Dobrá pomôcka pre rodičov, učiteľov 
i vedúcich krúžkov.
Frabrice Lerarge: nemocnica pre zvieratká. 
v tejto knižke sa dozvieš, aké prípady liečia zvierací dok-
tori, čo je to mliečna transfúzia, prečo sa v nemocnici 
objavili psy - policajti, aké to je, keď zebry majú kiahne 
a ešte všeličo iné.
moony Witcher: nina malá alchymistka. alchy-
mistky pozor! nina sa vracia v ďalšej knihe plnej napína-
vých dobrodružstiev! v časti pod názvom Hadie znamenie 
sa dozviete, koho musí nina premôcť a koho vyslobodiť, 
či kto sa vďaka čarovnej zmesi môže meniť na hada.
claire LLeWeLLYn: Žraloky. vstúpte s nami do ta-
jomného podvodného sveta žralokov. Dozviete sa, ako 
pracujú vedci vo výskume ich života, ako rozlíšiť jednot-
livé druhy žralokov. 

Pre DosPeLÝch - beletria

Dan BroWn: stratený symbol. už od prvej strany po-
cítite hrôzu pri tom, ako budete sledovať suverénneho 
roberta langdona pri novom objave v novom prostredí.
Jozef karika: v tieni mafie. román opisuje mafián- 
ske praktiky od výpalníctva, nakrúcania pornografie, ob-
chodu s bielym mäsom až po korupciu.
táňa keLeová-vasiLková: sľub. Dve priateľky, dva 
rozličné osudy. alica je šťastne vydatá, má deti a iveta 
je slobodná, bezdetná. Cesty osudu sú však nevyspy-
tateľné.
robin PiLcher: skúsme to znovu. romantický prí-
beh o sile rodiny, priateľstva a lásky. Farmárka liz napriek 
sklamaniu v osobnom živote i finančným problémom na-
chádza v sebe silu začať odznova.

Pre DosPeLÝch - náučná literatúra

christian JacQ: starobylý egypt deň po dni. ako 
vznikol faraónsky štát? ktorá je najstaršia kniha sveta? 
na tieto, ale aj iné otázky, nám odpovie sprievodca sta-
rým egyptom.
erdogan ercivan: Patenty egyptských faraónov. 
po namáhavom hľadaní v archívoch rôznych krajín po-
núka autor úplne nový pohľad na svet antických vynále-
zov a objavov, ktoré považujeme za moderné aj dnes.
nigel caWthorne: najväčší tyrani a diktátori 
v dejinách. vzrušujúce rozprávanie o osudoch najzná-
mejších tyranov a diktátorov a o ich hrozných činoch od 
antických čias po súčasnosť.
martin raJec: Po stopách konfliktov. v dvoch afric-
kých krajinách si autor všíma problémy každodenného 
života a sociálne konflikty. informuje o historických okol-
nostiach, v dôsledku ktorých sa tieto štáty musia boriť so 
špecifickými javmi.

PoBoČka mier

spišská knižnica v spišskej novej vsi oznamuje svojej 
čitateľskej verejnosti, že pobočka mier je zatvorená 
z dôvodu jej sťahovania do priestorov kina mier na 
Šafárikovom námestí 7.

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

PONukA čINNOSTí  
NA Šk. ROk 2010/11

MAžORETKy • VýTVARNý KLuB 
ROZTLIESKÁVAčKy • hIP-hOP 
SPOLOčENSKé TANCE • SPEV • KARAOKE
Info: Bigošová - 0904 458 949, 
Štrauchová - 0904 306 520 

BRušNé TANCE • LATINO TANCE
Info: Kaľavská - 0905 681 543

PLASTIKOVí MODELÁRI • LETECKí  
MODELÁRI • MODELÁRSKy KLuB 
PAPIEROVé MODELÁRSTVO
TVORIVé DIELNE • šIKOVNíčEK
pre deti MŠ, ZŠ, deti s postihom, 
začiatočníkov i pokročilých
Info: Žifčáková - 0915 926 765

FIT LOPTy • VOLEJBAL 
STEP POSILňOVANIE • FLORBAL 
FuTSAL • BASKETBAL • MINI hERňA
Info: Košová - 0911 307 468

KuRZy NEMECKéhO JAZyKA
pre MŠ, ZŠ, opatrovateľky a au-pair, konverzácia, 
príprava na maturity, doučovanie,  
začiatočníci i pokročilí
Zápis: od 6. 9. do 10. 9. 2010, 
15.30 - 16.30 hod., Levočská 14
Info: Jonasová - 0904 254 621

COuNTRy TANCE • CVIčIACI šIBALI 
KLuB hVIEZDIčKA • TANEčNO-POhyBOVÁ 
PRíPRAVA • BABy AQuA KLuB
RELAXAčNé PLÁVANIE
pre deti MŠ, ZŠ a mamičky s deťmi
Info: Kožušková, Vaňová

TVORIVÁ DIELňA • KERAMIKA • PALIčKOVANIE
Info: Vojtašová, Lovasová

Sš NIKé • KLuB OSAMELýCh SŔDC
pre deviatakov a stredoškolákov, 
ktorí nechcú byť sami

DIVADIELKO POéZIE
Niekto sedí doma, iný v krčme pije
a ja hľadám Teba do divadla poézie.
Možno si to práve Ty a hoc sa to nezdá,
za rok bude z Teba divadelná hviezda.

NEMčINA PRE STREDOšKOLÁKOV,
OšETROVATEľKy A OPATROVATEľKy
Ich bin immer vorbereitet. 

STOLNý TENIS - POKROčILí
Info: Buza - 0915 932 319 

POčíTAčOVÁ GRAFIKA
Info: Teplanová - 053/44 33 787

hRA NA AKORDEóN
Info: Sagula - t. č. CVČ Adam

ATLETIKA - KONDIčNÁ PRíPRAVA
Info: Benko - t. č. CVČ Adam

DeTSké 
DOPRAVNé 
IHRISkO
počas letných prázdnin 
v mesiaci august
OTVOReNé
pondelok - piatok 
v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Novinka!

AuguSt 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

do 31. 8. 2010, 
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves 

EKOVÝKRES, EKOPlAgÁt 2010 
Výstava	-	okresná	výtvarná	súťaž.

4. - 31. 8. 2010, Knižnica Smižany (MsÚ Smižany)

SPIšSKÁ PAlEtA
Výstava	fotografií	neprofesionálnych	

fotografov	regiónu	Spiš.	

27. 8. - 30. 9. 2010, GUS Spišská Nová Ves 

VÝStAVA VÝtVARNÝch PRÁc  
S BANÍcKOu tEMAtIKOu 

pri	príležitosti	3.	stretnutia	banských	miest	
a	obcí	Slovenska

DIVADelNé ŠTúDIO 
pri Dome Matice slovenskej, 

Zimná ul. č. 68, 
Spišská Nová Ves 

srdečne pozýva

26. 8. 2010 (štvrtok) o 17.00 hod.
na premiéru rozprávkovej veselohry

O kATARíNke
Réžia a hudba: Juraj Jaško

Scénografia: Amálka Valenčíková
Technická spolupráca: 
Ľuboš Potok, Jozef Lipták

účinkuje: Bábkové divadlo 
spod Spišského hradu
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leTO PReD ReDuTOu

1. 8. 2010
  16.00 hod.  bÁbKovÉ DivaDlo K. b. t. Poprad
    rozprávka GuĽKo bombuĽKo 
  17.00 hod.  Spevácka skupina roZmarÍn Spišská Nová Ves

8. 8. 2010
  16.00 hod.  Detská folklórna skupina PoračaniK
   a dievčenská spevácka skupina JeDličKa 
  17.00 hod.  ĽuDovÁ huDba romana barabaSa

15. 8. 2010
  16.00 hod.  DivaDlo na hoJDačKe Žilina
   bábková rozprávka JanKo hraŠKo 
  17.00 hod.  Hudobná skupina aKcent Spišská Nová Ves

22. 8. 2010
  16.00 hod.  Detský folklórny súbor orieŠoK a ľudová hudba
   Spevácka skupina ŠaFolKa pri ZUŠ Smižany 
  17.00 hod.  Spevácka skupina Senior Spišská Nová Ves
   Folklórny súbor marKuŠovčan

SobotňaJŠie letnÉ Kino

neDeĽnÉ PromenÁDne KoncertY

začiatok vždy 

o 21.15 hod.

7. 8. 2010

o Život
Komédia, ČR, 90 min.

14. 8. 2010

DoGora
Hudobný dokument, Fr., 80 min.

14. 8. 2010

muStanG
Dokument Pavla Barabáša 
o Nepále, SR.

kulTúRA

2. - 27. 8. 2010, denne 10.00 - 17.00 hod., koncertná sieň reduty 

SPiŠSKÝ SalÓn KreSlenÉho humoru č. 18
BŘETISLAV KOVAŘíK, Česká republika

Pripravujeme na september:

9. 9. 2010 o 18.00 hod., evanjelický kostol

medzinárodný organový festival ivana SoKola
mattiaS eiSenberG/nemecKo
J. S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Grešák

10. - 12. 9. 2010, podjazd na Levoču
GraFFiti SPiŠ 2010
III. ročník festivalu graffiti za účasti špičkových autorov podporený Ministerstvom kultúry SR.

12. 9. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., kino mier
mnÍŠKY - milionÁrKY
Bláznivá muzikálová komédia.
účinkujú: Gizka Oňová, Veronika Kozáková - Hatala, Marta Potančoková, Juraj Bednarič, Helga Ková-
lovská a ďalší. Predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, TIC SNV

Xv. medzinárodný hudobný festival muSica nobiliS

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

19. - 22. 8. 2010 vždy o 21.15 hod.
Súčasťou  každovečernej  projekcie  budú  opäť 
krátke animované predfilmy - tentoraz výnimočné 
a aj v zahraničí ocenené diela prvej dámy sloven-
ského animovaného filmu Jaroslavy Havettovej.

19. 8. 2010
2 bobule 

ČR, 2009, 94 min., réžia Vlad Lanné 
+ Pieseň, 1969, 5 min.

20. 8. 2010
KaWaSaKiho rŮŽe

ČR, 2009, 95 min., réžia Jan Hřebejk 
+ Prečo máme radi sliepky, 1986, 7 min.

21. 8. 2010
PoKoJ v DuŠi

SR, 2009, 95 min., réžia Vladimír Balko 
+ Socha, 1970, 7 min.

22. 8. 2010
lÍbÁŠ JaKo bŮh

ČR, 2009, 95 min., réžia Marie Poledňáková
+ Pomóóóc, 1984, 5 min.

PReD ReDuTOu

Mesto Spišská Nová Ves pozýva 
pri príležitosti 66. výročia SNP na 

SPOMIeNkOVú 
SláVNOSť 

spojenú s kladením vencov.
Slávnosť sa uskutoční dňa 
27. 8. 2010 o 14.30 hod. 

pred Pamätníkom osloboditeľov 
na Radničnom námestí 

v Spišskej Novej Vsi.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spišská nová ves

16 august 2010

kulTúRA

GAléRIA 
uMelCOV 

SPIŠA 

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

výstav v mesiaci august 2010

stáLe eXPoZÍcie
 • UmeLci sPiŠa
• JoZeF hanULa kresba/maľba 
• ZáhraDa Umenia 

vÝstavY 
Yaro m. kUPČo - cestY  
a Zastavenia - výstava fotografií

do 19. 9. 2010
treFFPUnkt - sonDa  
Do sÚČasneJ maĽBY
výstava predstavuje mladých umelcov mate-
Ja FaBiána, miCHala HriCa, evu mikulá-
šovú, patríCiu koYšovú. do 19. 9. 2010
Ján PoLom - reminiscencie  
spomienková výstava pri príležitosti nedo-
žitých 105. narodenín autora zo zbierok 
galérie umelcov spiša.

vernisáž: 19. 8. 2010 o 16.00 hod.
taJomná krása PoDZemia  
vo FotograFii miLoŠa greiseLa  
výstava realizovaná pri príležitosti 3. celo-
slovenského stretnutia banských miest obcí 
slovenska a Dní mesta spišská nová ves. 

vernisáž: 27. 8. 2010 o 13.30 hod.

mimovÝstavná Činnosť 
LetnÝ ateLiér 
prázdninová tvorivá dielňa určená pre deti 
z detských táborov a domovov.
 
otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   9.00 - 13.00 hod.
nedeľa  12.00 - 16.00 hod.
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

Info - tel. č. 053/442 37 57, www.muzeumspisa.com

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- kaštieľ a letohrádok Dardanely 

v Markušovciach

NOčNá PReHlIADkA 
kAŠTIeĽA 

14. 8. 2010 o 20.00 a 21.00 hod.
Prehliadka tajuplnými zákutiami kaštieľa.

Vstupné: deti 2 €, dospelí 4 €

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
- Národopisné múzeum Smižany

VeĽké CICAVCe 
SPIŠA

do 30. 9. 2010
Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už zblízka 

diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca či zubra?

ZlATé Ruky VII
do 15. 10. 2010

Výstava ručných prác v priestoroch 
Národopisného múzea v Smižanoch.

SlOVeNSkO NA SPIŠI
27. 8. 2010

Výstava venovaná jubilejnému 15. ročníku TĽR.
Erby všetkých miest Slovenska vytvorené Ondrejom 
Frankovičom technikou vypletania kovových nití.

Letná 50, expozičné priestory 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
SNM - Prírodovedné múzeum v Bratislave

Slovenská akadémia vied, Geologický ústav SAV

PlANéTA, NA kTOReJ žIJeMe
do 30. 9. 2010

Letná 50, expozičné priestory 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenské múzeum v Košiciach

NATuRA eXCeleNTA
do 15. 8. 2010 

Fotografická výstava na 14 banneroch prezentuje 
prírodné hodnoty Košického kraja. 

Výstava je doplnená malou prírodovednou objavovňou.
Letná 50, expozičné priestory 

ABSOlVeNTSká VýSTAVA 
žIAkOV VýTVARNéHO ODBORu 
ZuŠ V SPIŠSkeJ NOVeJ VSI

do 30. 9. 2010
Prezentácia výtvarných záverečných prác žiakov 

I. a II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ.
Letná 50, expozičné priestory 

Košický samosprávny kraj 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves 
OZ Banícky spolok Spiš 

dovoľujú si vás pozvať na výstavu

BANíCI TVORIA
27. 8. 2010 - 31. 10. 2010

Výstava je venovaná 3. stretnutiu banských miest 
a obcí Slovenska, Dňom mesta Spišská Nová Ves 

a 15. ročníku Trhu ľudových remesiel.

Výstavná sieň Múzea Spiša, 
Letná 50, Spišská Nová Ves.

AuGuST 2010

V tomto roku si pripomíname 105. výročie narodenia významnej osobnosti výtvar-
ného života v Spišskej Novej Vsi, známeho pedagóga a výtvarníka Jána Poloma  
(19. 8. 1905 - 23. 2. 1993).

Mnohí z obyvateľov nášho mesta s láskou a vďakou spomínajú 
na stretnutia s Jánom Polomom počas jeho viac ako štyridsať-
ročného pedagogického pôsobenia na základných a stredných 
školách, ale hlavne na Ľudovej škole umenia v Spišskej No-
vej Vsi. 
Významná a cieľavedomá bola jeho výtvarná tvorba, ktorou v ob-
dobí 50. - 70. rokov minulého storočia vzbudzoval záujem o vý-
tvarné umenie v Spišskej Novej Vsi. Do povedomia verejnosti 
sa zapísal ako zakladateľ a učiteľ výtvarného odboru na Ľudovej 
škole umenia (1960), kde sa so zanietením venoval výchove 
mladých výtvarných talentov. Vedel citlivým prístupom s nadše-
ním a optimizmom vzbudiť u svojich žiakov záujem o tvorivú vý-
tvarnú činnosť. Natrvalo sa tým zapísal do ich myslenia a cítenia, 
ovplyvnil ich ďalšiu orientáciu na štúdium výtvarného umenia na 
stredných a vysokých umeleckých školách. Na svojho učiteľa 
dodnes spomína každý, komu pomohol objaviť krásu umenia, 
cesty k jeho poznaniu a vytvoriť z výtvarného umenia trvalú sú-
časť ich života.
Ján Polom bol absolventom Štátneho učiteľského ústavu v Spiš-

skej  Novej  Vsi.  Záujem  o  ďalšie 

výtvarné  vzdelanie  ho doviedol  k  súk-
romnému  školeniu  v  ateliéroch  zná-
mych umelcov - J. Hanulu, Ľ. Čordáka, 
J. Töröka a ďalších. 
Obrazy maľoval akvarelom, bola to jeho dominantná technika, 
ktorou vedel precítiť a vyjadriť bezprostredné inšpirácie. V pre-
važnej časti  jeho tvorby sa objavovala spišská krajina, vedel 
v nej vystihnúť sviežou, mäkkou farebnosťou atmosféru prírody 
- lesov, lúk, stromov či topiaceho sa snehu. 
Nezabudnuteľné sú obrazy maľované teplými farebnými tónmi 
prežiarené slnečnými lúčmi. Mnoho domácich interiérov nielen 
obyvateľov Spiša zdobia jeho obrazy. Vážime si citlivý, pravdivý 
a optimistický odkaz, ktorý nám Ján Polom zanechal vo svojom 
pedagogickom a výtvarnom diele.
Galéria  umelcov  Spiša  v  Spišskej  Novej  Vsi  pri  príleži-
tosti  105.  výročia  narodenia  Jána  Poloma  pripravila  na  
19. 8. 2010 o 16.00 hod. spomienkový večer a vernisáž 
výstavy akvarelov a kresieb zo zbierok galérie. Srdečne po-
zývame spišskonovoveskú verejnosť na stretnutie s umelcovými 
dielami.   PaedDr. Jozef Joppa

SPOMIENKA NA MALIARA, 
PEDAGóGA JÁNA POLOMA

SPIŠSký SAlÓN 
kReSleNéHO HuMORu č. 18

Spišská Nová Ves, koncertná sieň Reduty 
2. 8. - 27. 8. 2010, denne 10.00 - 17.00 hod.
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ŠPORT

SeNIORI: Okresná  organizácia  Jednoty  dô-
chodcov  Slovenska  zorganizovala  4.  ročník 
športovo-spoločenského stretnutia členov JDS 
v Spiš. Vlachoch - Rudolova záhrada. Športo-
vé  výkony  prišli  povzbudiť  aj  primátori  miest  
Ľ. Fifík, Ing. I. Rušinová a PhDr. J. Volný, PhD. 
Súťažilo  109  žien  a  24  mužov.  Farby  nášho 
mesta  umiestnením  v  súťažiach  zviditeľnilo  
10  medailistov:  dvojnásobní  Ing.  L.  Dula, 
P. Kolesár, J. Maniak a  jedno víťazstvo získali 
M. Ivanovová, A. Kolesárová, Mgr. J. Prochot-
ská, L. Turčaniková.
TuRNAJ  FeRčekOVCe:  Mestský  výbor  
č. 3 - Ferčekovce organizoval 19. 6. mládežníc-
ky futbalový turnaj O pohár MsV č. 3. Súťažili  
4 družstvá chlapcov z Ferčekoviec a Novoves-
kej Huty. Konečné poradie: 1. Ferčekovce „A“, 
2.  Novoveská  Huta  „A“,  3.  Ferčekovce  „B“,  
4.  Novoveská  Huta  „B“.  Najlepším  strelcom 
bol Ivan Vikartovský s 10 gólmi z družstva Nov. 
Huta „A“.
ŠkOlSké  M-SR:  21.  6.  sa  na  futbalovom 
štadióne konali Malé majstrovstvá sveta - škol-
ské majstrovstvá SR vo futbale starších žiakov. 
Ich vyhlasovateľom je MŠ SR a Slovenská aso-
ciácia športu na školách. Usporiadateľom boli 
OR SAŠŠ SNV, Mesto SNV, ZŠ Z. Nejedlého 
a Futbalový klub SNV. Naše mesto reprezento-
valo družstvo starších žiakov ZŠ Z. Nejedlého 
v  zložení:  Stančák,  Jurčo,  Gánovský,  Kotra-
dy, Tomaščík, Lačný, Munnich, Gál, Zeleňák,  
Pilát, Fehér, Krempaský, Majer, Duch, Pekar-
čík. Chlapci pod vedením Mgr. Radoslava Sir-
ka obsadili 3. miesto. Zvíťazilo družstvo zo ZŠ 
Centrum z Dubnice n/V.
TuRNAJ  ABSOlVeNTOV:  Dobre  známa 
myšlienka,  že  šport  ľudí  spája,  bola  mottom 
2.  ročníka  Turnaja  absolventov,  ktorý  26.  6. 
zorganizovalo  vedenie  Gymnázia  na  Školskej 
ul. 7 v SNV. V športovom areáli školy sa stretlo 
takmer 300 bývalých študentov. Súťažili v mini-
futbale, streetbasketbale a volejbale. Po špor-
tovom zápolení si príjemne unavení pochutili na 
guláši. Športové stretnutie, jedinečné v našom 
regióne, sa vydarilo a jeho účastníci aj organi-
zátori sa tešia na ďalší ročník v júni 2011.
TeNIS: V posledný júnový týždeň sa na teniso-
vých dvorcoch pod Modrým vrchom odohrával 
Nočný turnaj, ktorý pravidelne organizuje Teni-
sový klub Spiš. N. Ves. Na turnaji súťažilo tento 
rok 8 párov v dvojhre a štvorhre. Najlepšie sa 
darilo Petrovi  Vlkovi  a  Lukášovi Kleinovi,  ktorí 
turnaj vyhrali.
TuRNAJ V HuTe: Občianske združenie No-
voveská Huta 26. 6. na ihrisku v Hute usporia-
dalo 7. ročník obľúbeného Futbalového turnaja 
neregistrovaných  hráčov.  Zvíťazilo  družstvo 
Rohal boys, keď vo finále zdolalo nestarnúcich 
pánov FC Légia 7 : 4. Bronzová priečka patri-
la družstvu Biely balet, ktoré porazilo Azúrovú 
squadru až na pokutové kopy. FC Lesy zvíťa-
zili 5 : 0 nad FC Labute a patrila  im 5. prieč-
ka. Celý  turnaj  rozhodoval  Jozef Petruška  so 
synom. Na  turnaj  zavítal  i  zástupca primátora 
Miroslav Semeš, ktorý sa zúčastnil aj odovzdá-
vania cien.

Po skončení  jarnej časti  II.  futbalovej  ligy nasledovala 
pre hráčov Futbalového klubu Spišská Nová Ves dvojtýž-
dňová prestávka. Trvala do 21. júna, kedy sa začala letná 
príprava na novú sezónu. Správna rada FK SNV riešila 
zmluvy hráčov, ako aj trénerov a rozhodla, že po skon-
čení platnosti trénerskej zmluvy, aj vzhľadom na ekono-
mické hľadisko, nepredĺži spoluprácu s trénerom Jánom 
Bodnárom. Pri mužstve skončil aj jeho asistent Vladimír 
Michalko.
Keďže začiatok ďalšej sezóny v II. lige sa už neúprosne 
blíži, správna rada klubu sa rozhodla do funkcie trénera 
A mužstva FK SNV vymenovať Bartolomeja Ogur-
čáka. Asistovať mu bude Pavol Kubus. Obidvaja tréneri 
absolvujú súčasne kurz pre udelenie licencie EURO A. 
Doposiaľ trénovali dorastenecké družstvá FK SNV. Táto 

trénerská dvojica dobre pozná futbalistov z dorastu, čo je 
mimoriadne dôležité pre ich zaradenie do A mužstva. 
Letnú prípravu pod vedením novej trénerskej dvojice vy-
pĺňajú aj prípravné zápasy. Ročník 2010 - 2011 II. ligy 
seniorov skupiny Východ začína 31. 7. 2010. Naši fut-
balisti ho odštartujú na domácom trávniku. 

Vylosovanie zápasov jesennej časti:
  31. 7. 2010   SNV - Ružina
  7. 8. 2010   Podbrezová B - SNV
  18. 8. 2010   SNV - Lipany
  21. 8. 2010   SNV - Banská Bystrica B
  28. 8. 2010   Vranov - SNV
  4. 9. 2010   SNV - Prešov B
  12. 9. 2010   Bardejov - SNV
  18. 9. 2010   SNV - Humenné
  26. 9. 2010   Žilina B - SNV
  2. 10. 2010   SNV - MFK Košice B
  9. 10. 2010   Trebišov - SNV
  16. 10. 2010   SNV - Stará Ľubovňa
  23. 10. 2010   Zvolen - SNV
  30. 10. 2010   SNV - Poprad
  7. 11. 2010   Ždaňa - SNV
Želáme  novým  trénerom  a mužstvu  úspešnú  sezónu, 
dobré výsledky a naplnenie cieľov nášho FK SNV!

v. ivančík, foto: mape

V stredu 23. júna 2010 sa konali v Košiciach Majstrov-
stvá Slovenska vo volejbale žiačok v kategórii MIDI 
- mladšie žiačky narodené po 1. 1. 1996. V tejto kate-
górii sa hrá štvorkový volejbal, ale s ešte väčšou vervou 
ako pri 6-tich hráčkach. Dievčatá Volejbalového klubu 
Spiš. N. Ves si vybojovali postup na tieto M-SR víťaz-
stvom na krajskom kole, ktoré sa konalo v Spiš. N. Vsi 
dňa 29. mája 2010.
V Košiciach sa zišlo 12 najlepších tímov z celej SR. Pô-
vodne sa malo hrať na tráve na „Boženke“, pre nepriazeň 
počasia sa hralo v telocvični na ZŠ Krosnianska. Spiš-
skonovovešťanky nenechali nič na náhodu a bezpečne 
s najlepšie predvedenou hrou vyhrali základnú sku-
pinu (Slávia UK Bratislava, Považská Bystrica, Piešťany 
a VK SNV) a potom aj finálovú skupinu.
Konečné poradie finále M-SR v kategórii MIDI pre roč-
ník 2009/2010: 
1. VK Spišská Nová Ves
2. Stropkov
3. Piešťany
4. Bílikova Bratislava
Výkon mladších žiačok VK SNV zhodnotila asistentka 
trénera Mgr. Ivana Bodáková: „Dievčatá podali kom-
paktný výkon a určite si víťazstvo zaslúžili. prejavila sa 
koncepčná práca s volejbalovými nádejami nielen vo 
vk snv, ale aj na Zš Hutnícka, kde tieto dievčatá tré-
nujú pod vedením učiteľa a trénera mgr. milana Hnáta. 
spolupráca klubu a školy slávila teraz jednoznačný 
úspech. určite k víťazstvu pomohlo aj sústredenie 

dievčat v taliansku, z ktorého sa prednedávnom vrá-
tili. víťazstvo nás hreje, ale aj zaväzuje a povzbudzuje 
do ďalšej práce. toto je základný kameň pre budova-
nie celého reťazca družstiev, ktorý začína mladšími 
žiačkami a končí ženskou extraligou či reprezentá-
ciou. mať vlastné odchovankyne pre súťaže je sen 
i cieľ každého klubu - aj vk snv. som rada, že sa 
nám to darí.“

ing. igor murko, foto: autor

ZMENA NA TRéNERSKOM POSTE

MLADšIE žIAčKy VK SNV 
- MAJSTERKy SLOVENSKA

Na  trati  dlhej  10 km  suverénne  zvíťazila Eva Ber-
níková  z  BK  Cyklosun  Plus  Novoveská  Huta  ča-
som  54:32  min.  Eva hatalová  z  toho  istého  klubu 
bežala  trať  dlhú  31 km  a  časom  2:50  hod.  dobehla 
ako piata  medzi  ženami. Peter hus,  ďalší  Cyklosun 
Plus-ák, obsadil v hlavnej kategórii mužov do 39 rokov  

12. miesto s časom 2:25 hod. 
Ondrej Chabada  dobehol  medzi  štyridsiatnikmi  na  
16. mieste s časom 2:25 hod. Július Smolár sa umiest-
nil  časom  3:03  hod.  na 43. mieste  v  kategórii  nad  
50 rokov. Obaja sú členmi MK Tatran Spišská Nová Ves.
  rudo mikolaj

TRIuMF BERNíKOVEJ
V nedeľu 11. júla sa konal 33. ročník Malého štrbského maratónu. Zúčastnila sa ho aj 5-členná vý-
prava zo Spišskej Novej Vsi. A úspešne.
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Spišskonovoveský mládežnícky volejbal zaznamenal ďalší veľký úspech.

Zľava: hore: mgr. ivana Bodáková (asistentka 
trénera), adriana kavuličová, kamila Zaťková, natália 
Bodáková, mgr. milan Hnát (tréner); dole: nikola 
mulíková, adriana Dulíková, chýba simona antlová.
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Základná škola na ul. Ing. Kožucha v Spiš-
skej Novej Vsi sa zapojila do projektu, ktorý 
vyhlásila nadácia VúB - športujeme na čer-
stvom vzduchu.

Deti čoraz častejšie vyhľadávajú jednodu-
ché a netradičné pohybové aktivity a preto 
im ponúkneme sériu netradičných športov - 
bedminton, frisbee, rope skipping, skákanie na 
skákajúcich topánkach, diabolko, florbal a ho-
kejbal.
V spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a OR 
SAŠŠ preto vyhlasuje súťaže na mesiac au-
gust, ktoré sú súčasťou projektu.

PRáZDNINOVý 
FlORBAlOVý TuRNAJ

Kedy? 21. 8. 2010
Kde? Miesto upresníme prihláseným účastníkom.
O koľkej? Zraz všetkých prihlásených družstiev je 
o 8.00 hod. 
štartujú: Družstvo tvorí minimálne 5 hráčov. Systém 
turnaja sa určí podľa počtu prihlásených družstiev.
Ceny: Prvé tri družstvá obdržia darčekové koše.
štartovné: na hráča 0,50 €
Informácie: Mgr. Eva Murgáčová,
e-mail: evamurgacova@centrum.sk

PRáZDNINOVý 
HOkeJBAlOVý TuRNAJ

Kedy? 24. 8. 2010
Kde? Miesto upresníme prihláseným účastníkom.
O koľkej? Zraz všetkých prihlásených družstiev je 
o 8.00 hod. 
štartujú: Družstvo tvorí minimálne 5 hráčov. Systém 
turnaja sa určí podľa počtu prihlásených družstiev.
Ceny: Prvé tri družstvá obdržia darčekové koše.
štartovné: na hráča 0,50 €
Informácie: Mgr. Eva Murgáčová,
e-mail: evamurgacova@centrum.sk

Pozývame všetkých chlapcov, ale aj dievčatá, ktorí majú radi florbal a hokejbal a majú chuť si zahrať na:

šPORTuJEME NA čERSTVOM VZDuChu

Na podujatí súťažilo 12 družstiev, zložených zo 49 jednot-
livcov. Nechýbalo medzi nimi družstvo muškárov Miestnej 
organizácie  Slovenského  rybárskeho  zväzu  (MO  SRZ) 
v Spišskej Novej Vsi v zložení: Zdeno Nemčík, Dušan  
Brziak, Marek hiroš a Ivan Fedorčák. Pravidlom bolo 
chytať úlovky na umelú mušku háčikmi bez protihrotu. Lo-
vilo sa každý deň v dvoch sektoroch v čase od 9.00 do 
12.00 a od 15.00 do 18.00 hod. Sektor A bol situovaný na 
Čingove od Lesnice po most na Smižanskej Maši, sektor 
B v SNV od veľkého splavu na sídlisku Mier po železničný 
most pri Madarase. Štáb pretekov sídlil v reštauračnom za-
riadení IHLA na Čingove. Celkom bolo ulovených 928 ks 
bodovaných rýb. Poďakovanie za finančnú podporu patrí 
MO SRZ v Spišskej Novej Vsi, Mestu Spišská Nová Ves 

a Správe telovýchovných zariadení SNV. 
Výsledky družstiev:
1. miesto: MO SRZ Sp. N. Ves 
2. miesto: MO SRZ Liptovský Hrádok 
3. miesto: MO SRZ Liptovský Mikuláš A
Jednotlivci:
1. miesto: Miroslav Antal - MO SRZ Svit
2. miesto: Marek Hiroš - MO SRZ Spišská Nová Ves
3. miesto: Ľubomír Kordoš ml. - MO SRZ Liptovský Mi-
kuláš A 
Ďalšie umiestnenie našich muškárov 
v poradí jednotlivcov: 
4. miesto: Ivan Fedorčák - MO SRZ Spišská Nová Ves
20. miesto: Dušan Brziak - MO SRZ Spišská Nová Ves

23. miesto: Zdeno Nemčík - MO SRZ Spišská Nová Ves 
Našim muškárom k dosiahnutým úspechom v súťaži blaho-
želáme a želáme veľa ďalších úspechov. 

RyBÁRI - MušKÁRI
V dňoch 26. - 27. 6. 2010 sa uskutočnilo na rieke hornád v Spišskej Novej Vsi „Jarné kolo 1. ligy lovu 
rýb udicou na muchu (LRu-M) pre rok 2010“. 

V  stredu  16.  6.  2010  sa  konal 2. ročník Náborovej 
streleckej súťaže stredných škôl Spiša z krátkych 
a dlhých zbraní. Zúčastnení stredoškoláci strieľali naj-
prv zo vzduchovej pištole 10 výstrelov na vzdialenosť 10 m 
a následne 5 výstrelov z malokalibrovej pušky na 25 m. 
Súčet bodov rozhodol o konečnom poradí. Počas čakania 
na poradie v streľbe si študenti vyskúšali svoju šikovnosť 
na projekčnej strelnici, kde sú simulované situácie špor-
tových disciplín.
40 mladých strelcov ukázalo, že sú disciplinovaní, vedia sa 
koncentrovať a športová streľba ich zaujíma. Šesť z nich 
sa zároveň prihlásilo do Klubu spišských strelcov. V cel-
kovom hodnotení zvíťazil s nástrelom 137 b. (zo 150) 
Juraj Kukura (Gym. školská), druhá bola Zdenka Kel-
nerová (Spoj. škola Stojan) - 132 b., tretí skončil Mi-
chal čmeľ (SOš drevárska) - 131 b. Umiestnenie škôl:  

1. Gym. Školská (390 b.), 2. Spoj. škola Stojan (386 b.), 
3. Gym. Javorová (367 b.).
V sobotu 19. 6. 2010 bol na programe 3. ročník Verejnej 
streleckej súťaže z krátkych a dlhých zbraní O pohár 
primátora SNV. Puška sa strieľala na vzdialenosť 50, piš-
toľ na 25 a 10 m. Organizátori v tomto roku zaznamenali re-
kordnú účasť - 56 štartov. Súťaže sa začínajú zúčastňovať 
špičkoví strelci zo Spiša, a tak v príjemnom prostredí klu-
bovne strelnice bolo možné stretnúť reprezentantov SR, ví-
ťazov predchádzajúcich ročníkov i začínajúcich strelcov. 
V  disc.  pištoľ  -  štandard  (všetky  krátke  zbrane  okrem 
športových) zvíťazil Peter Bahnik (Poprad) - 90 b. (zo 
100). V disc. ľubovoľná malokalibrovka si najlepšie počí-
nal Rastislav štrama (Levoča), dosiahol maximálny vý-
sledok 100 b. V streľbe na otočný terč bol najúspešnejší 
Slavomír Smolaňák (Poprad) - 41 b. (z 45). Všetci traja 

si odniesli putovné poháre. 
3. ročník streleckej súťaže obohatila aj ukážka streľby zo 
športového luku. Klub spišských strelcov tak reaguje na 
záujem verejnosti a do budúcna ponúka možnosť reali-
zovať sa v tejto romantickej športovej disciplíne. 
Pretekať v športovej streľbe majú možnosť aj občania, ktorí 
nevlastnia zbrane, či zbrojné preukazy. Podrobnejšie in-
formácie je možné získať na webe klubu www.strelnica.
snv.sk, v predajni Poľovnícke potreby na Duklianskej ul. 
alebo priamo v Krytej strelnici, kde má klub sídlo. 

ZO STRELECKýCh SúťAží
V júni Klub spišských strelcov v areáli Krytej strelnice na Radlinského ul. usporiadal dve súťaže.

víťazné družstvo zo spišskej novej vsi, zľava 
ivan Fedorčák, Zdeno nemčík, marek Hiroš, 
Dušan Brziak, v strede predseda mo-srZ sp. n. ves, 
Dušan krempaský

V školskom roku 2009/2010 sa konal 2. ročník Dlho-
dobých športových súťaží o pohár predsedu KSK. 
Zapojilo sa doň 70 škôl z kraja, ktoré vytvorili 218 druž-

stiev. Medzi nimi aj Spojená škola Stojan 1 zo Spiš-
skej Novej Vsi.
Na začiatku školského roka sa vybrali športové hry: volej-
bal, florbal, basketbal a futsal (chlapci). Cieľom bolo viesť 
žiakov k športovaniu a zmysluplnému využitiu voľ-
ného času dlhodobo. Práve preto boli súťaže rozdelené 
do niekoľkých kôl. Spojená škola Stojan 1 sa zapojila do 
viacerých súťaží: chlapci - florbal, basketbal, volejbal, fut-
sal, dievčatá - florbal, volejbal, basketbal. Taktiež bola or-
ganizátorom turnajov regiónu C. Na škole sa odohralo 
10 dievčenských a 13 chlapčenských turnajov. Hlavnými 
koordinátormi boli p. Hamrák a p. Halasová.
V dňoch 8. - 10. 6. 2010 sa následne konala v Košiciach 
Stredoškolská športová olympiáda KSK 2009/2010. 
Olympiády sa zúčastnili najlepšie kolektívy  - víťazi  jed-

notlivých  regiónov.  Boli  medzi  nimi  aj  dievčatá  našej 
školy súťažiace v dvoch disciplínach - volejbal a florbal.  
Vo volejbale aj florbale dievčatá obsadili celkovo  
3. miesto.
Výhodou Dlhodobých športových súťaží bolo, že študenti 
si mohli porovnať svoje sily aj s inými školami mimo SNV. 
Spoznali  iné mestá,  rôzne  telocvične.  Videli  iné  pod-
mienky na športovanie, mohli porovnávať kvalitu výkonov 
rozhodcov. Nadviazali sa nové priateľstvá. Zároveň sa mo-
tivovali do ďalšej práce.
Spojená škola Stojan 1, Spišská Nová Ves získala v tomto 
ročníku 1. miesto a tým aj Putovný pohár predsedu 
KSK. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí reprezentovali 
školu.  PaedDr. Zuzana halasová

spojená škola stojan 1, spišská nová ves

úSPECh šPORTOVCOV ZO SPOJENEJ šKOLy
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ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTeZ
leTNé kúPAlISkO t.: 053/416 63 62
OTVOReNé DeNNe OD 9.00 DO 19.00 HOD.

kRyTá PlAVáReň t.: 053/416 63 53
OTVOReNá DeNNe OD 9.00 DO 19.00 HOD.

cenník: celodenný vstup 
Dospelí: 2,20 € 
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,50 € 

Parná sauna počas prevádzky letného kúpaliska Zatvorená.

sobota  7. 8. 10.00 a 12.15 snv - humenné, sD/mD

sobota 14. 8. 17.00 snv - lipany, 2. liga

sobota 14. 8. 10.00 a 12.15 snv - Prešov „b“, sD/mD

nedeľa 15. 8. 10.00 a 12.00 snv - kac košice, sŽ „a“, „b“

sobota 21. 8. 17.00 snv - b. bystrica „b“, 2. liga

nedeľa 22. 8.  9.00 a 10.45 snv - kac košice, mŽ u13/u12

nedeľa 22. 8. 10.00 a 12.00 snv - michalovce, sŽ „a“, „b“

nedeľa 29. 8. 10.00 a 12.15 snv - Poprad, sD/mD

Pondelok 30. 8. 10.00 a 12.00 snv - trebišov, sŽ „a“, „b“

FuTBAlOVý ŠTADIÓN t.: 053/416 63 35
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
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 hod.
mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

SAuNA t.: 053/416 63 54
muŽi Ženy

sobota  7.30 - 12.00  13.00 - 19.00
nedeľa  7.30 - 19.00  13.00 - 19.00

CeRAGeM - masážne stoly
sobota  8.00 - 18.00
nedeľa  8.00 - 18.00

ŠPORTOVá HAlA t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38 
majstrovstvá európy v basketbale junioriek U 18
2., 3., 4., 6. augusta 2010 (pondelok, utorok, streda, piatok) 
- zápasy so začiatkom o 13.30, 15.45, 18.00 a 20.15 hod.
8. augusta 2010 (nedeľa) - zápasy so začiatkom o 9.30, 11.45, 14.00 a 16.15 hod.
8. augusta - záverečný ceremoniál vo večerných hodinách v Poprade.
Podrobný rozpis zápasov nájdete na www.stez.sk a bol tiež uverejnený 
v ičku 7/2010 na str. 21.

ZIMNý ŠTADIÓN t.: 053/446 10 86 
utorok  3. 8. 17.00 snv „a“ - Poľsko, prípravný zápas
utorok 17. 8. 17.00 snv „a“ - b. bystrica, prípravný zápas
streda 25. 8. 15.00 L. mikuláš - miškolc, spišský pohár
streda 25. 8. 18.00 snv - Prešov, spišský pohár
Štvrtok 26. 8. 15.00 Prešov - L. mikuláš, spišský pohár
Štvrtok 26. 8. 18.00 snv - miškolc, spišský pohár
Piatok 27. 8. 15.00 Prešov - miškolc, spišský pohár
Piatok 27. 8. 18.00 snv - L. mikuláš, spišský pohár

VeReJNé kORčuĽOVANIe - HlAVNá PlOCHA
nedeľa 15. 8. 18.00 - 19.30
nedeľa 22. 8. 18.00 - 19.30
nedeľa 29. 8. 18.00 - 19.30

Občianske združenie Novoveská Huta vás pozýva na

2. ročník ŠTAFETOVÉHO BEHU NOVOVESKOU HUTOU,
ktorý	sa	uskutoční	14. augusta 2010.

Zmiešané	5-členné	družstvá	mužov	a	žien	pobežia	úseky
v	dĺžke	1	km	-	2,2	km	-	1	km	-	2,2	km	-	1	km.

Vekové kategórie:	súčet	rokov	členov	družstva	do	199	a	nad	200	rokov
Čas štartu:	17.15	hod.	•	Výška štartovného: pre	družstvo	5	€

Štartovať	môžu	iba	občania	mesta	Spišská	Nová	Ves.

Občianske združenie Novoveská Huta usporiada 

5. ročník BEHU NOVOVESKOU HUTOU
pod	záštitou	primátora	mesta	Sp.	Nová	Ves	PhDr.	Jána	Volného,	PhD.,

na	počesť	Dňa	baníkov,	ktorý	sa	uskutoční	5. septembra 2010 (nedeľa) so 
štartom o 13.00 hod. pred Reštauráciou Poľovník	v	Novoveskej	Hute.

Štartovné:	dospelí	4	€,	dorast	2	€

Informácie, propozície na:	www.novoveskahuta.sk,
Rudo	Mikolaj	-	tel.	č.:	053/441	30	13	po	20.00	hod.,	
mob.:	0944	546	455,	e-mail:	hutabeh@centrum.sk

MA JSTROVSTVÁ V4  VO VOLTÍŽNOM JAZDENÍ

26. - 29. august 2010 
SLOVENSKÝ RAJ - RANČ BIELA VODA

VSTUP VOĽNÝ
www.voltiz.sk
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SPOlOčeNSká kRONIkA

kto v srdciach žije, neumiera.
Touto cestou ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 13. 5. 2010 rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom Ervínom ZuPKOM. 
Ďakujeme ZPOZ pri MsÚ - p. J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku.
S láskou manželka, dcéry.

slzami lesknú sa nám oči, smútok zviera hlas, už tu nie je s nami, 
spomienky navždy ostanú v nás.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli dňa 22. 6. 2010 rozlúčiť 
s našou milovanou manželkou, mamkou, dcérou a sestrou Monikou 
KORMOšOVOu, rod. Rožkovou, ktorá nás náhle opustila vo veku 
nedožitých 33 rokov.
S láskou a úctou spomína manžel Oliver, syn Lukáš, rodičia, brat 
a ostatná smútiaca rodina.

Vyslovujeme  úprimné  poďakovanie  všetkým  príbuzným,  priate-
ľom,  bývalým  spolupracovníkom  a  známym,  ktorí  sa  prišli  dňa  
18. 6. 2010 rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, synom a bra-
tom Ing. Augustínom MOLNÁROM, ktorý nás náhle opustil vo veku 
62 rokov.
smútiaca rodina

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. aj keby 
láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viackrát. utíchlo - 
zmĺklo - išlo spať.
Dňa 7. 7. 2010 nás navždy opustila moja milovaná manželka, naša 
mamička, babička, svokra, sestra, švagriná, teta a príbuzná Anna 
VOZÁROVÁ vo veku 67 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju spolu s nami prišli odprevadiť na jej po-
slednej ceste.
manžel Ján, syn Ľubomír s rodinou, dcéry Tatiana a Silvia s rodinami

S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 1. 7. 2010 
s naším milovaným Ladislavom KuFčÁKOM, ktorý nás navždy opus-
til dňa 28. 6. 2010.
Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v Sp. N. Vsi za dôs-
tojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

nechajte mi právo na vlastné omyly.
Dňa 4. 6. 2010 nás navždy opustil  náš syn, brat,  švagor a  vnuk  
Róbert ALI.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste. 
Ďakujeme tiež Pohrebným službám R. Findura a za dôstojnú rozlúčku 
vdp. Jozefovi Anderákovi.
Spomínajú rodičia, bratia Stano a Marek s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.
 
Dňa  23.  6.  2010  sme  sa  rozlúčili  s  našou  mamičkou Máriou  
ROšTÁROVOu. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Rím.-kat. 
farskému úradu v Sp. N. Vsi, najmä p. dekanovi Mišekovi za veľkory-
sosť, MsÚ v Spišskej Novej Vsi a Pohrebným službám R. Findura za 
dôstojnú rozlúčku, rodine Ing. Milana Kozáka, p. Gavlákovi, Ing. Köni-
govi, rodine Štrbákovej za nezištnú pomoc, Domovu dôchodcov Bre-
zová ul. v SNV za ústretovosť a všetkým, ktorí sa prišli s našou mamou 
rozlúčiť, za účasť a kvetinové dary.
dcéry Pavla a Adela

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
mala rada. Za všetky tvoje trápenia a bolesť, nech ti dá pán Boh 
večnej milosti. 
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou manžel-
kou, mamkou a babkou Teréziou VAľKOVOu, ktorá nás 2. 7. 2010 
navždy opustila vo veku 77 rokov.
S láskou a žiaľom manžel a syn Pavol s rodinou.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

mária kotočová 1919
mária vitková 1923
karol Chudiak 1924
štefan Wágner 1924
Helena Hudranová 1924
emanuel leskovjanský 1925
margita petrovská 1925
mária roštárová 1926

ondrej Žiška 1928
agnesa svetkovská 1929
mária adamcová 1930
marta piatnicová 1932
ladislav kufčák 1933
mária lešková 1934
michal korkoš 1936
Ľudovít lovas 1937

mária kuchárová 1938
eva novotná 1941
magda rodáková 1942
Ján popovič 1943
antónia Hovančíková 1943
valéria Bordigová 1946
Františka šargová 1947
ing. augustín molnár 1948

Ján Fabinyi 1948
mária Halbichová 1949
František gončár 1949
Jozef sopko 1949
milan španko 1959
stanislav sagalinec 1962
marián stoličný 1963
ing. miroslav varecha 1966

róbert ali 1975
monika kormošová 1977
Frederik Butora 1992
Dagmara Holubová 2010
andrej Domen 2010

V JúNI NÁS NAVžDy OPuSTILI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JuBILEÁ V JúNI OSLÁVILI
99 rokov
Ľudovít adamy

92 rokov
ondrej Hovanec

90 rokov
vlastimila opielová

aurélia krupicerová

karolína Horváthová

85 rokov
eva kupčíková

Ján Hrušovský 

Jiřina Farkašovská

80 rokov
viera kleinová

Jolana kováčová

Františka Bobulová

mgr. Ján milčák

irma pušková

Helena tabáková

rudolf kardoš

Jolana kleinová

adolf Fedák

terézia kellová

Ján Javorský

Ján stanko

Jozef kapsdorfer

karol Fiala

terézia puklušová

75 rokov
ladislav gonda

miroslav sagalinec

ing. štefan Bačenko

amália Hoštáková

vojtech čerpák

mária sabová

Ján varga

anna Bocanová

Dušan Zaleš

klára vysopalová

Fridrich krokker

Ján gibala

peter Hofmeister

70 rokov
Jozef vincenty

ernest tóth

Ľudovít Zahuranec

katarína labašová

Ján Filip

Zdenka vanečková

ing. Ján pekarčík

ing. milan vaško

anna adamjaková

ondrej koczka

mária Henčeková

eva Frajkorová

anna Belková

Justína sagulová

magdaléna Bartošová

mária šomšáková

kvetoslava krondjáková

ladislav Baláž

agnesa Dlugošová

mária kipikašová

anna čarníková

Ján kováč

Ján Feketík

Jozef toporcer

anna Hložná

nicol toporcerová
andrej Bosák
Dávid kollár
Jakub vajo
lukáš kosturák
andrej Domen
adam Hudaček
Daniel Filipp
simon petrík
sonam omasta
martin Jašš
michal vartovník
rastislav packo
kristína gondová
marián Holub
lucia karácsonyová
laura Jančurová
nina Horváthová
alex melikant
Dorota Beťková
Jakub Janečko
Jakub karpiš
michaela Hricová
sára vadelová

Juliana Frankovičová
liliana sofia 
 Hnátkovičová
marcel karpinský
tatiana papcunová
agáta Hrebenárová
alex Fifik
adrián kinik
natália ondášová
alex Hrebeňár
michaela vikartovská
timea molčanová
tobias macej
Diana Doffeková
sofia mlynárová
Filip Holub
karin Chromčová
šimon rosa
vanesa plaštiaková
eliška plevková
andrej molčan
lukáš Dutko
martin kubík
timea Žigová
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Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. nič nebude také, aké 
bolo predtým.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za kve-
tinové dary a slová útechy všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babičkou a svokrou 
Idou šTRAuChOVOu, ktorá nás navždy opustila 19. 6. 2010 vo 
veku 74 rokov.
S láskou a úctou spomínajú deti Viera, Ján a Igor s rodinami.

Zavrel si oči, zmŕtveli tvoje pracovité ruky. utíchol tvoj láskavý hlas. 
mal si rád život a všetkých nás. tak si túžil s nami žiť, ale srdce, 
ktoré nás milovalo, nevládalo ďalej biť.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy útechy, sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 28. 6. 2010 s mojím milova-
ným manželom, starostlivým otcom, láskavým dedkom a príbuzným  
Jánom POPOVIčOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 67 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková, Rím.-kat. far-
skému úradu v SNV a MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Magdaléna, dcéra Natália so zaťom Jozefom, vnukovia  
Martinko a Jakubko a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, dedkom Leopoldom 
šMELKOM, ktorý nás navždy opustil 12. 7. 2010 vo veku 75 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV - M. Finduro-
vej, J. Kučinskému a Pohrebným službám R. Findura.
smútiaca rodina

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na 
ktoré denne spomíname. čo nám bolo drahé, 
osud nám vzal, ostali len spomienky a v srd-
ciach veľký žiaľ.
Dňa 2. 5. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás neoča-
kávane navždy opustil môj milovaný tatko štefan 
JÁNOšíK a dňa 9. 7. 2010 uplynul rok, čo nás 
opustila moja mamka Anna JÁNOšíKOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú dcéra Anna, vnúčatá s rodinami, pravnú-
čatá a sestra Žofia s rodinou. 

odišla od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále 
žije.
Dňa 12. 7. 2010 uplynul rok, čo nás náhle opustila naša mamka, stará 
mama, sestra a švagriná Mária hAGOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S  láskou a úctou  spomínajú dcéry Magda, Katka  a  syn Miroslav  
s rodinami, vnúčatá a sestra Betka s rodinou.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva.
Dňa 20. 7. 2010 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustil 
Ján CIPSER. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme 
ho milovali.
Dňa 23. 7. 2010 uplynulo smutných 15 rokov, kedy sa navždy za-
vrela  kniha  života môjho manžela,  otca  a  starého  otca Ondreja  
TöKöLyhO.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Dobrý človek navždy zostane v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, 
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 27. 7. 2010 uplynuli dva roky, čo nás neočakávane, náhle opus-
til manžel, milovaný otec a starý otec, známy a priateľ Ján PETRíK 
vo veku 68 rokov. 
S úctou, vďakou a nekonečnou láskou na Teba spomíname a Tvoj 
nesplnený sen napĺňame.
manželka Gitka, dcéry Martina, Ingrid a Janka s rodinami

odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky, to nik 
nečakal. stíchlo srdce i jeho hlas, zostali nezabudnuteľné spo-
mienky v nás. čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, 
nevie zabudnúť.
Dňa 10. 8. 2010 si pripomenieme smutné 20. výročie od chvíle, 
keď nás nečakane navždy opustil milovaný otec, svokor a dedko  
Viliam VILK.
S úctou a láskou spomínajú syn Miroslav s rodinou, dcéra Gabriela 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

láskavé srdce mal, smiech vôkol seba rozdával. tíško všetkým 
načúval, kde mohol, tam pomáhal.
Dňa 27. 7. 2010 sme si pripomenuli druhý rok, čo nás navždy opus-
til a odišiel do večnosti náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko 
František KOLÁRčIK.
S láskou, úctou a žiaľom spomínajú manželka Gitka, synovia a dcéry 
s rodinami. 

Dňa 29. 7. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy nás navždy 
opustil môj manžel, náš otec, dedo Ladislav KOLLÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka  Mária,  synovia  Jozef,  Ladislav  a  Dušan,  dcéra  Vlasta  
a vnúčatá

Dňa 31. 7. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka a mamka Dana ChOVANCOVÁ, rod. Lacušová.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
manžel Jaroslav, dcéry Jaroslava, Zuzana a Dana s rodinou

Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by zmiernili našu 
bolesť nad stratou rodičov, ktorých nám už nikto 
nevráti. už len kytičku kvetov na hrob môžeme 
vám dať a na vašu lásku a dobrotu spomínať.
Dňa  4.  8.  2010  uplynie  rok  od  smrti  nášho 
drahého  otca  Františka VIKARTOVSKéhO  
a 14. 9. 2010 uplynie 10 rokov, odkedy nás opus-
tila naša milovaná a starostlivá mamka Justína  
VIKARTOVSKÁ.

Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú spomienku spolu 
s nami. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Magdaléna, Hanka, syn Ladislav 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok  
nechal dokorán.
Aj toto leto je smutnou a boľavou spomienkou na náhly a nečakaný 
odchod môjho manžela, otca, starého otca, svokra a brata Jozefa 
SLIVKu.
Dňa 4. 8. 2010 uplynie 13 rokov, čo osud navždy zavrel knihu jeho 
života.
S láskou a úctou spomíname.

ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 7. 8. 2010 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy opustil  
drahý MVDr. Jozef KuKuRA.
Za tichú spomienku ďakujú manželka, syn a dcéra s rod.

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  8.  8.  2010  uplynie  10  rokov  od  tragickej  smrti  štefana 
TROPKu.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali  radi, venujte mu spolu s nami  tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Hĺbku bolesti nik nevyráta a predsa býva s nami na Zemi. akoby 
odkiaľsi náhle priletela a život je už vzdialený... 
Dňa 12. 8. 2010 uplynú 4 roky od tragickej smrti nášho otca, manžela 
a syna Jána KRÁľA.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. ostalo ticho 
a prázdno a hoci si odišiel bez slova rozlúčky, spomienky na teba 
ostávajú v našich srdciach.
Dňa 6. 8. 2010 si  pripomenieme najsmutnejší  rok nášho  života.  
Pri plamienku sviečky si pripomenieme 1. výročie smrti, kedy nás  
náhle opustil náš otec, dedko, svokor a príbuzný Jozef DuLOVIč.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku vo 
svojich mysliach tak, ako aj on na vás všetkých myslí tam hore v ne-
bíčku.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, synovia Ľuboš a Peter, 
dcéra Magdaléna, dcéra Zuzana s manželom Mariánom a vnučkou 
Emkou a ostatná rodina.

SPOlOčeNSká kRONIkA
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OZNAM, POZVáNky

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
Dňa 12. 8. 2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela  
Ladislava KuNDEKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
manželka, syn a vnuk s rodinami

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo ticho. ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Nestihol sa s nami rozlúčiť a jeho život vyhasol vo veku 22 rokov. 
Dňa 16. 8. 2010 uplynie druhé výročie úmrtia nášho syna Kamila 
DOLNéhO.
S láskou spomínajú otec, mamka, sestra Lenka, Silvia, švagor Peter, 
netere Bibka, Peťka, Deniska a ostatná rodina.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
Dňa 18. 8. 2010 uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil bez slova 
rozlúčky Gustáv TOMAJKO vo veku 64 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou manželka, dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
Dňa 21. 8. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný, 
starostlivý manžel, otec a dedko štefan NOVOTNý.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou a úctou spomína manželka Mária a synovia Juraj a  Igor  
s rodinami.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srd-
ciach ostáva.
Dňa 22. 8. 2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého  
Ladislava SOPKu.
Kto bol milovaný, nebude zabudnutý.
Tí, ktorí ste nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéry s rodinami

Už  10  rokov  Ťa, Albín ZAťKO,  nemáme. Odišiel  si  na  večnosť  
28. augusta v r. 2000. Nezabudli sme.
Celá Tvoja rodina si na Teba s láskou spomína.

odišiel od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále 
žije.
Dňa 30. 8. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Emil TOMAščíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
S  úctou  a  láskou  spomína manželka,  dcéra  s  rodinou  a  ostatná  
rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 9. 6. 2010 s naším synom a bratom Milanom šPANKOM, ktorý 
nás opustil vo veku 51 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Poďakovanie patrí tiež Pohrebným službám 
S. Badzíková a Rím.-kat. farskému úradu v Sp. N. Vsi za dôstojnú rozlúčku.
rodičia, bratia Peter a Igor s rodinou a ostatná smútiaca rodina 

nikdy na teba nezabudneme, ostaneš navždy v našich srdciach.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 3. 7. 2010 prišli rozlúčiť 
s naším milovaným synom Frederikom BuTOROM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. M. Findurovej z MsÚ v SNV a p. Soni Badzíkovej.
smútiaca rodina
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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

28. 8. 2010

JAZyKOVÁ šKOLA, JAVOROVÁ 16, 
SPIšSKÁ NOVÁ VES

- vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR 
vykonávať štátne jazykové skúšky 

ZáPIS NOVýCH POSluCHáčOV 
NA ŠkOlSký ROk 2010/2011
Ponúkame voľné miesta v celoročných kurzoch:

ANGlICkéHO, NeMeCkéHO, ŠPANIelSkeHO, FRANCúZSkeHO,  
TAlIANSkeHO A RuSkéHO jazyka pre deti od 10 rokov, študentov  

a dospelých od začiatočníkov po pokročilých, vyučovanie dva dni  
v týždni po dve hodiny v popoludňajších hodinách

PRíPRAVNé ROčNíky NA ŠTáTNu JAZykOVú SkúŠku 
z anglického a nemeckého jazyka

kONVeRZAčNé kuRZy anglického a nemeckého jazyka pre maturantov  
a konverzačný kurz anglického jazyka pre pokročilých a stredne pokročilých 

ZáPIS OD 23. AuGuSTA DO 10. SePTeMBRA 2010
osobne v budove školy od 10.00 do 15.00 hod., 

telefonicky: 053/442 68 91, 0905 727 558. Viac informácií na www.jssnv.sk
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OZNAMy, POZVáNky

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
26. 7. - 1. 8. 2010
Pri stanici, Odborárov 47, 

053/429 86 93

2. 8. - 8. 8. 2010
Verbena, Hviezdoslavova 41, 

053/441 03 74

9. 8. - 15. 8. 2010
Na Starosaskej, Starosaská 1, 

053/441 35 79

16. 8. - 22. 8. 2010
Fida, Hviezdoslavova 27, 

053/441 29 66

23. 8. - 29. 8. 2010
Na námestí, Letná 54, 053/441 33 44,

30. 8. - 5. 9. 2010
Hornád, Hviezdoslavova 24, 

053/441 18 36

KALENDÁRIuM OSOBNOSTí MESTA
AuGuST

1. 8. 1950 
zahynul pri horolezeckom výstupe v žľabe pod Jastrabou vežou vo Vysokých Tatrách albert brnčal - 60. výročie
- horolezec, pedagóg.
Narodil sa 2. 3. 1919 v Spišských Tomášovciach. Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi v r. 1930 - 1935, ma-
turoval na učiteľskom ústave. Pôsobil ako vedúci Baťovej školy práce v Partizánskom. Zapojil sa do SNP. Po r. 1945 
pôsobil na Povereníctve priemyslu a obchodu v Bratislave. Venoval sa horolezectvu. Bol predsedom Horolezeckého 
ústredia JTO Sokol. Prispieval do Krás Slovenska.

17. 8. 1855
zomrel v Krompachoch, pochovaný v Spišskej Novej Vsi ľudovít trangous - 155. výročie
- podnikateľ v oblasti železiarstva, mecenáš spišskonovoveských evanjelických škôl.
Narodil sa 27. 11. 1786 v Spišskej Novej Vsi. Ako cisársky dôstojník sa zúčastnil vojen proti Napoleonovi, spoznal 
rozvinutý železiarsky priemysel v Nemecku. Po návrate do Spišskej Novej Vsi podnikal v Krompašsko-pohornádskej 
železiarskej výrobnej spoločnosti. Podporoval rozvoj evanjelického školstva v Spišskej Novej Vsi. V r. 1905 bola na 
nádvorí pôvodnej budovy spišskonovoveského gymnázia (bývalá budova SPŠ geologicko-baníckej, dnes tzv. Tran-
gousov dom) inštalovaná jeho busta, ktorá tam stojí dodnes.

19. 8. 1905
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ján Polom, pôv. Pozsonyi - 105. výročie
- maliar, výtvarný pedagóg.
Svoj talent rozvíjal pod vplyvom prof. Júliusa Löwa, akademického maliara Jozefa Hanulu (1919 - 1925) a krajinkára 
Ľudovíta Čordáka z Košíc, ktorý sa zdržiaval u svojej dcéry v Spišskej Novej Vsi (1926 - 1929). Absolvoval Štátny 
učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi (1926), získal špecializáciu odborného učiteľa matematiky, kreslenia a deskrip-
tívnej geometrie u prof. Töröka v Prešove (1941). Pôsobil ako učiteľ na ľudových školách v Bindte (1926 - 1929), 
Devínskej Novej Vsi (1929 - 1930), Novoveskej Hute (1930 - 1939), ako odborný učiteľ na Štátnej meštianskej škole 
a zároveň na ďalších stredných školách v Spišskej Novej Vsi. Prvú výstavu svojich diel pripravil v r. 1926 vo veľkej sieni 
Reduty. Maľoval akvarely, ktoré každoročne vystavoval v Novoveských kúpeľoch. Bol ilustrátorom časopisu Krásy 
Slovenska, členom Spolku východoslovenských umelcov Svojina v Košiciach. Vystavoval v Poprade, Tatrách, Prahe, 
Bratislave, Havlíčkovom Brode. Zaslúžil sa o vznik výtvarného odboru Ľudovej školy umenia (dnes ZUŠ) v Spišskej 
Novej Vsi. Držiteľ Ceny mesta (1968). Zomrel 23. 2. 1993 v Spišskej Novej Vsi.

20. 8. 1975
zomrel v Clemsone, Južná Karolína v USA koloman lehocký - 35. výročie
- lesný inžinier, univerzitný profesor, publicista.
Narodil sa 18. 2. 1906 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na reálnom gymnáziu v Levoči, lesníctvo na ČVUT v Prahe 
(1924 - 1928), na Michiganskej univerzite v Ann Arbore v USA (1930 - 1934). Pracoval od r. 1929 ako príležitostný 
robotník v USA, hydrológ a neskôr lesník pôdohospodárskej služby Soil Conservation Service v Michigane, medzi-
tým ako učiteľ a vedúci lesníckeho oddelenia Vyššej poľnohospodárskej školy vo Vicose (Brazília). V r. 1943 - 1944 
príslušník vojnového námorníctva. Od r. 1955 vedúci lesníckeho ústavu univerzity v Clemsone (prednášal botaniku 
a bakteriológiu, dendrológiu a pestovanie lesov). Dosiahol vynikajúce výsledky pri stabilizácii viatych pieskov v Mi-
chigane a na atlantickom pobreží USA. Autor viacerých štúdií, člen a funkcionár Society of American Foresters, 
čestný člen Spoločnosti floridského lesníctva.
Dňa 3. 10. 2008 mu bola na budove Správy Národného parku Slovenský raj na Štefánikovom námestí v Spišskej 
Novej Vsi odhalená pamätná tabuľa.

Pripravila: PhDr. ružena kormošová

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi 

ponúka matičiarom i obyvateľom mesta

NáRODNý VýSTuP 
NA kRIVáň 2010
v dňoch 13. - 14. 8. 2010,
venovaný 175. výročiu výstupu 
G. F. Belopotockého na Kriváň.

Výstup sa uskutoční po značkovaných 
chodníkoch od Troch studničiek 

a Jámskeho plesa. 
Výmenou za výstupový lístok 

dostanú účastníci výstupový odznak.

Informácie na t. č. 0903 156 278. 
Je potrebné rezervovať si miesto! 

Bližšie informácie sú na 
matičnom portáli.

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 

Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na malú vychádzku 
spojenú so zberom húb a opekaním 

prinesených údenín 

do Medvedej dolky 
v Novoveskej Hute 

dňa 25. 8. 2010 (streda).
Odchod účastníkov autobusom 

MHD č. 3 o 8.56 hod. zo zastávky Radnica.

1. 8. 2010 o 19.00 hod. (nedeľa) 
Kino pre verejnosť, vstupné: 2 € 

ZAtIAľ SPOlu,  
ZAtIAľ NAŽIVE

Akčná	komédia,	110	min.,	2010.
June	Havens	si	vyrazí	na	rande	naslepo	a	zrazu	
sa jej život obráti hore nohami.  

15. 8. 2010 o 14.30 hod. (nedeľa) 
Kino pre verejnosť 
- detské predstavenie, vstupné: 2 € 

ShREK: ZVONEc A KONIEc
Ďalšia	časť	úspešnej	rozprávky	Shrek.
Animovaný,	93	min.,	2010.

20. 8. 2010 (piatok) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD

AuguStOVÁ SEMtEX 
DIScOPÁRtY

Ďalšia	zo	série	pravidelných	diskoték	s	dobrou	
hudbou,	barom,	súťažami	o	ceny	a	programom.
Účinkuje:	DJ	Jaro	Lipták.	Vstupné: 2	€

31. 8. 2010 (utorok)  
Areál TJ Slovan Smižany

uKONčENIE lEtNEj 
tuRIStIcKEj SEZóNY 

spojené	s	oslavami	66.	výročia	SNP	a	Dňa	 
ústavy.	Hosť	programu:	hudobno-zábavná	ľu-
dová	skupina	ŠČAMBA.	V	prípade	nepriaznivé-
ho	počasia	podujatie	prebehne	v	spoločenskej	
sále	Kultúrneho	domu	Smižany.	 
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

www.smizany.sk

AuguSt 2010
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Operačný program Doprava
 je spolufinancovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Nové vlaky pre pohodlie 
na koľajniciach

Naša cesta k cieľu www.mdpt-opd.sk

Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava 
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné 
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky. 

Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi, 
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.

01_OPD_186x252_CB_Icko.indd   1 11.6.2010   12:29

INZeRCIA
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www.VillaNova.sk

posledné 
voľné byty

0904 304 184

Výhodný

dopredaj

a rezerVácia

INZeRCIA
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   PReDáM - PReNAJMeM

 Predám byt na sídl. Mier (3 izby + balkón), Štúrovo 
nábrežie 19 (oproti Prime). Byt je čiastočne zrekon-
štruovaný, za 40 000 €. Cena platí len do 9/2010. 
T.: 0904 549 095 

 Predám 2-izbový byt v Krompachoch na Hlavnej 
ulici, v pôvodnom stave. Byt je v OV. Voľný ihneď. 
Cena dohodou. 
T: 0908 212 990, 053/443 36 19.

 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

 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 s balkónom v centre SNV, vý-
mera 77 m2. K bytu patrí garáž, záhrada v OV. Cena 
dohodou. T.: 0917 518 532

 Predám 3-izbový byt bez balkóna na sídl. Tarča, 
4. posch. Cena dohodou. T.: 0905 618 321 

 Prenajmeme  3-izbový  čiastočne  prerobený  byt 
s balkónom na 2. poschodí, blízko centra mesta na 
Ul. E. M. Šoltésovej v SNV. Kuchyňa  je vybavená 
kuch. linkou, plyn. sporákom, stolom a rohovou la-
vicou. Byt je už voľný pre nefajčiarske málopočetné 
rodiny s trvalým príjmom. 
Záujemcovia o prenájom môžu volať medzi  
17.00 - 21.00 hod. na mobil 0915 321 828. 

 Predám 4-izbový byt na sídlisku Západ I - 7. poscho-
die, s balkónom a pivnicou. Čiastočne upravený. Byt 
v osobnom vlastníctve. Rozloha 87 m2. Cena doho-
dou. T.: 0905 742 720 

 Prenajmem / predám 4-izbový slnečný byt - plas-
tové okná, plávajúce podlahy, vlastné vykurovanie 
a teplá voda, Za Hornádom 7, 7. posch. 400 € / mes. 
/ 70 000 € + garáž. T.: 0904 115 501

 Predám  dvojgeneračný  rodinný  dom  v  SNV  - 
miestna časť Telep. Dom je po rekonštrukcii, zatep-
lený, nové okná, sanita, podlahy. Treba vidieť. 
T.: 0915 943 244

 Predám  starší  rodinný  dom  s  pozemkom  cca  
800 m2, vhodný na chalupu v oblasti Nálepkovo - Pek-
lisko (Delava). Cena dohodou. T.: 0903 884 190

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala 
s krbom, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 
2 izby (2 + 3) s balkónmi. Cena 38 000 €. 
T.: 0904 115 501, www.bonavita.host.sk 

 Ponúkam  chatku  na  prenájom  v  areáli  kúpa-
liska  Tornaľa.  Chatka  je  po  úplnej  rekonštrukcii.  
Týždňový turnus, zač. v sobotu (4 + 1 osôb). Foto na 
www.bazarstavebnin.sk, T.: 0905 739 195 

 Prenajímam chatu Pod Tepličkou v peknom hor-
skom 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 chatku v areáli kúpaliska Tornaľa. Chatka 
je po úplnej rekonštrukcii. T.: 0905 739 195. Foto 
na www.bazarstavebnin.sk

 Predám garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri 
požiarnej zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. 
T.: 0903 600 596, 0903 881 352, 053/442 10 29

 Ponúkame priestory na prenájom  v Smižanoch 
na  Námestí  M.  Pajdušáka.  T.:  0915  544  844, 
0907 926 457

 Predám kľúčovú službu v SNV. 
T.: 0904 255 209

 Predám  japonskú  kamennú  lampu.  Exteriér  - 
záhrada. T.: 0907 609 280

 Predám  80-basový  akordeón  typ  DELÍCIA  Lig-
natone s čiernou glazúrou s púzdrom vo výbornom 
stave. Cena dohodou. T.: 053/441 07 89

 Predám elektróny s pneu na SUZUKI Vitara; Jimmy; 
KIA - cena 480 €; OPEL Astra G - cena 380 €. 
T.: 0903 600 596

   PRáCA

 SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves hľadá pra-
covníka na pozíciu žeriavnik vežového žeriava. Po-
žadujeme  prax  v  danej  činnosti.  Žiadosť  spolu 
so  životopisom  posielajte  na  adresu:  SOLITÉRA,  
s. r. o., Spišská Nová Ves, Nám. M. Pajdušáka 6/46,  
053 11 Smižany alebo na e-mail: solitera@solitera.sk,  
T.: 0903 732 867, 0918 767 439

   RÔZNe

 Ponúkam uByTOVANIE pre rodiny a malé ko-
lektívy v areáli plážového kúpaliska v Tornali pre 
max. 15 osôb. Samostatná kuchynka, kúpeľňa 
s WC, zastrešená terasa, posedenie s ohniskom 
a grilom, týždenné intervaly. Cena od 4 €/os./
noc. Sezóna 2010 zľavy do 10 %. 
T.: 0907 249 749

 Darujem mačiatka. T.: 0903 901 560, 
e-mail: ahr@centrum.sk

 hĹBKOVé čISTENIE KOBERCOV, SEDAčIEK. 
Aj u vás doma alebo vo firme! Ponúkame za 
rozumné ceny čistenie: sedacích súprav, matra-
cov, kobercov, autočalúnení. Kvalitnou čistiacou 
technológiou odstránime silné znečistenie, ne-
žiaduci zápach, oživíme farby. T.: 0905 705 113

 RENOVÁCIA PARKIET!!! (drevených po-
dláh) * brúsenie * tmelenie špár * lakova-
nie. Bezprašné brúsenie, lakovanie ECO 
lakmi. Parkety na ďalších 30 rokov. Volajte!  
T.: 0907 372 748

 účTOVNíCTVO - ekonomické služby. Kom-
pletné vedenie jednoduchého aj podvojného úč-
tovníctva. Kvalitne - odborne - za prijateľné ceny. 
e-mail: podvojsky.peter@gmail.com, 
www.uctaren.eu, T.: 0915 941 557

 KADERNíCTVO - hOLIčSTVO, Starosaská 11 
v SNV (hneď vedľa šport bazár) otvorené denne 
Po - Pia od 8.30 do 17.00 hod. + SO - objednávky. 
T.: 053/451 01 71

 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem 
angličtinu, španielčinu - všetky jazykové a vekové ka-
tegórie. T.: 0915 964 533

 REVOLučNý SPôSOB ZATEPLENIA - ZATEP-
LENIE ZVNúTRA!!! Jednoducho, lacno a účinne 
si sami zateplíte a zbavíte sa plesní pomocou 
termoizolačnej hmoty Q-ThERM INTERIéR. Cer-
tifikovaný výrobok, kt. sa jednoducho aplikuje 
maľovaním alebo stierkovaním. Zateplite si váš 

dom, byt, chatu, garáž... za cenu 6,20 €/m2. Viac 
info na 053/441 44 82, 0902 477 937 alebo 
www.emtrade.sk 

 hOBBy - KREATíV, Letná 59, SNV srdečne 
pozýva deti na tvorivé dielne dňa 14. 8. 2010 
(sobota) od 9.00 - 14.00 hod. Vyskúšate si ma-
ľovanie na hodváb, satinovanie skla a nové prí-
pravky na kreatívnu tvorbu. Cena kurzu: 12 €/os. 
Počet miest obmedzený - 20 osôb. Prihlásiť sa 
môžete do 10. 8. 2010. T.: 0918 994 867, 
www.hobby-kreativ.sk

 Ponúkam PRESTAVBy ByTOVýCh JADIER: 
vybúranie s odvozom, vymurovanie z yTONG 
tvárnic, rozvody - vodo a elektro, obklady podľa 
výberu zákazníka, upratanie po stav. prácach. 
BONuS - umývadlo zdarma + batéria! Celá pre-
stavba 8 - 10 dní. Záruka na prácu. 
T.: 0905 282 678

 Viete, kto čistí koberce najlepšie? SLužBy 
PRE DOMÁCNOSť. Dovoz a odvoz kobercov do  
24 hod. zadarmo. Poskytujeme: * čistenie a pre-
vencia pomníkov pred ďalším znečistením  
* upratovacie, sťahovacie, záhradnícke služby  
* doprava a preprava osôb a tovaru mikrobusom 
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, 
červotočov * sušenie muriva mikrovlnným spôso-
bom - najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušova-
nia. Viac info: www.spisskanovaves.eu/Inzercia. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 Ponúkam čALúNNICKé PRÁCE - opravy seda-
cích súprav, lavíc, stoličiek, matracov a pod. 
T.: 0902 123 221

 hODINOVý MANžEL alebo multifunkčný pomoc-
ník pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre 
vás vodoinštalačné, elektroinštalačné, drobné 
stavebné, maliarske práce a opravy, opravy rôz-
nych strojov a zariadení, montážne práce, ser-
visné práce a opravy áut, práce v záhrade, okolo 
domu, na dome, resp. podľa dohody. Pomôžem 
pri nákupoch, montáži a oprave nábytku a po-
dobne. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 ZLATKO KORBA - tréner I. tr. pre fitness, kultu-
ristiku a silový trojboj ponúka * služby osobného 
trénera v posilňovni * poradenstvo v oblasti vý-
živy a stravovania. T.: 0907 372 748, 
e-mail: zlatko.korba@centrum.sk

 ChCETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MODER-
NIZOVAť? Ponúkam kvalitné stavebné práce - 
*prestavby bytových jadier *keramické obklady 
a dlažba *plávajúce podlahy *omietky *maliarske 
práce *voda a elektroinštalácia *autodoprava 
*vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 NOVÁ INTERNETOVÁ KAVIAREň @VE.NET 
v centre mesta, Zimná ul. 58, SNV vás srdečne 
pozýva do nových priestorov s možnosťou: * ko-
pírovania * tlače * skenovania * wifi pripojenia  
* zálohovania dát * skype hovorov * hier na PC  
* prenájmu priestoru na školenia, atď. 

 VýROBA KľúčOV, BRúSENIE & ZÁhRADKÁR, 
Zimná 59 (poniže OD Spišan) a Letná 46 (bývalá 
Sazka - športka). Brúsime nože, nožnice, šajby 
do mlynčeka, záhr. nožnice. Výroba kľúčov, auto-
kľúčov aj s imobilizérmi, hadíkové a vŕtané kľúče. 
Zhotovujeme vložky a visiace zámky na 1 kľúč. 
T.: 0907 259 489

 TANEčNÁ šKOLA JuNIOR + SENIOR Marián 
Schmidt SNV ponúka kurzy spoločenských 
tancov a spoločenskej výchovy pre žiakov 
Zš - príprava na rozlúčku so Zš, pre študen-
tov Sš - príprava na stužkovú slávnosť a plesy  
v šk. r. 2010/2011, pre dospelých (manželské 
páry, slobodných pánov i dámy) od 17. 9. 2010. 
T.: 0904 459 110

 Doučím slovenský  jazyk a pripravím na monitor  
a prijímacie skúšky. T.: 0944 187 124

DROBNá INZeRCIA, INZeRCIA
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 Každú hodinu 
uKrojíme ďalšiu zľavu ! 

noc dlhych nozov14. 8. 2010
www.ocmadaras.sk

len 14. 8. 2010 OtvOrené až dO 24.00 hOd.

OC MADARAS, Mlynská 39, Spišská Nová Ves (bývalý areál Tatrasvit)

14. 8. 2010

od 13.00 hod.

miNi couNtry fest

15. 8. 2010od 16.00 hod.hudoBNÉ PoPoLudNie

ZDRAVOTNÍCKE OŠATENIE
● lekárske nohavice dámske, pánske

● košele  lekárske a sesterské
● plášte biele, farebné

● kompletný sortiment posteľného 
prádla pre sociálne zariadenia

PRACOVNÉ ODEVY
● montérkové súpravy podľa vlastného 

návrhu s možnosťou � remného loga

● pracovnú a zdravotnú obuv
● ostatné ochranné pracovné pomôcky

● čistiaci a dezinfekčný program
● široký sortiment pracovných rukavíc

TEXTIL KUSOVÝ
● uteráky, utierky, osušky

● ponožky, pančuchový sortiment 
● kvalitné spodné prádlo

PONÚKAME:

VYRÁBAME:

PREDAJ:

Odborárov 51/570 (pri železničnej stanici), Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/44 10 426, mobil: 0918 345 426
e-mail: repaska@stonline.sk

VÝROBA PRACOVNÝCH ODEVOV A ZDRAVOTNÍCKYCH OŠATENÍ

●

PREDAJ:



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. JUKE – kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, kombinované emisie CO2: 134–175 g/100 km. Uvedené informácie o 
spotrebe paliva a emisiách sú iba predbežnými hodnotami, nakoľko v čase, keď išiel tento materiál do tlače, neboli tieto oficiálne informácie dostupné. Konečné hodnoty budú k dispozícii na www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan, hneď ako bude ukončený proces homologizácie, 
avšak najneskôr pred predajom vozidla JUKE zákazníkom. V prípade, že sa predbežná informácia o spotrebe paliva a o emisiách CO2 vozidla JUKE známa v čase podania predbežnej objednávky oproti oficiálne potvrdenej konečnej informácii akokoľvek zmení, zákazník má právo zrušiť svoju 
predbežnú objednávku bez uvedenia dôvodov.

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.skwwwnissan sk

Pozri si nový Nissan Juke v dňoch 16. - 18. augusta v našej predajni, pred jeho oficiálnym uvedením!

MLADŠÍ BRATIA TO VEDIA ROZTOČIŤ

NOVÝ NISSAN JUKE

16. až 18. augusta

Pozri si nový Nissan Juke
v Autosalóne Nissan Autoves
ešte pred oficiálnym uvedením!

SIMPLY CLEVER

 KAŽDÁ CESTA 
JE S NÍM KRÁSNA ŠkodaYeti S VÝBAVOU

S CENOVOU VÝHODOU AŽ 1 140 4
Vo zvýhodnenej výbave získate:
- Alu - paket
- Maxi Dot
- strieborno-čierne 17-palcové hliníkové disky Annapurna 
- športové sedadlá
- rádio Swing so štyrmi reproduktormi navyše
- trojramenný kožený volant
- automatickú klimatizáciu – Climatronic 
- a ďalšiu skvelú výbavu

Navyše vám na cestu pribalíme balík 
príslušenstva v hodnote 400 4 zadarmo
Napríklad: 
chladnička 15 l + strešný nosič + 2x držiak bicyklov.
Viac sa dozviete u všetkých autorizovaných predajcov Škoda.

www.skoda-auto.sk

 Kom
binovaná spotreba a em

isie CO
2  autom

obilu Yeti   5,3-8,0 l/100 km
, 139-189 g/km

. Ilustračné foto. 

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:


