
MHL a preMiéra HC LeV 
V SpišSkej NoVej VSi
Prvý zápas HC LEV Poprad sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi 4. 8. 2011 o 18.00 hod. 
Vstupné je symbolické 1 euro. 
Spišská Nová Ves sa ako jediné mesto v strednej a západnej Európe stane účastníkom 
jednej z najväčších mládežníckych líg na svete. Od nastávajúcej sezóny 2011/2012 
bude domovským mestom hokejového klubu Tatranskí vlci, účastníka mládežníckej 
obdoby Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). 
Memorandum o spolupráci podpísali 14. júla 2011 
na tunajšej Radnici primátor mesta Ján Volný, ob-
chodný riaditeľ klubu Tatranskí vlci a zástupca HC 
LEV, s. r. o., Marcel Binek a riaditeľ rozvoja MHL 
Sergej Jakovlev (foto, str. 3). 
Zámer vedenia mesta spolupracovať s HC LEV  
Poprad, s. r. o., v projekte KHL – MHL HC Tatran-
skí vlci jednomyseľne podporili aj poslanci MsZ na 
svojom 5. riadnom zasadnutí. 
Spišská Nová Ves sa tak stane ako jediné mesto 
v strednej a západnej Európe domovským mes-
tom prestížnej MHL. 
„Projekt prinesie mestu okrem dohodnutého 
finančného benefitu vo výške 170 000 € (cca 

5,1 mil. Sk) pre sezónu 2011/2012 príležitosť pre 
ďalší rozvoj a kvalitatívny rast mládežníckeho ho-
keja, napomôže propagácii mesta. Očakávame 
turistov, podnikateľov a aj bohatší spoločenský 
život,“ uviedol primátor Ján Volný.
„Sme pripravení investovať nielen do športových 
zariadení, ale aj do Hotela Šport, v ktorom budú 
hokejisti ubytovaní. Som presvedčený, že Tatran-
skí vlci začnú pôsobenie v MHL úspešne a budú 
dobrým reprezentantom nielen regiónu, ale i ce-
lého Slovenska,“ dodal obchodný riaditeľ klubu 
Marcel Binek.
Aleš Totter, hlavný tréner HC Tatranskí vlci, vyjad-

(pokračovanie na 3. strane)

 
ilustračné foto: Miro Dibák

2011
DNI MESTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
16. TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL

RADNIČNÉ NÁMESTIE 
26. 8. 2011 (piatok)
10.00  BALTAZÁR BANÁN - rozprávka

11.30    KÚZELNÍK MAERS
14.00 DEESHELL - retro music                                                               
16.00   OTVORENIE DNÍ MESTA SNV 2011
               Folklórny súbor PODPOĽANEC z Detvy
18.00 PETER STAŠÁK a DRIŠĽAK
21.00 KATKA KNECHTOVÁ
Počas dňa   14.30, 16.30 a 18.00 
     predstavenie VEĽKÁ RODINKA 

27. 8. 2011 (sobota)
10.00  Ľudová hudba ROMANA BARABASA
11.00  O ČERTOCH A VODNÍKOCH
 bláznivá rozprávka o strašidlách   

13.00  Folklórny súbor ČAČINA pri MKC SNV
15.00  WETERÁNI - country kapela 
17.00  DYCHOVÁ HUDBA  KESANKA a MRCHANE
19.00  JAGO - exhibičné šermiarske vystúpenie 
 z prelomu 16. a 17. storočia

21.00 HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚD            
22.30    DUO ARATRON ASPIS - efektné spojenie   
 techniky, svetla a žonglérskeho umenia 

JAZDECKÝ AREÁL - FERČEKOVCE
27. - 28. 8. 2011 (sobota, nedeľa)
10.00  Cena Spiša - jazdecké preteky

dar z usa 
• str. 4

cena spiša 
• str. 18

bažant kinematograf 
• str. 17
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SPraVODaJSTVO

ril spokojnosť so športovým zázemím, ktoré Spiš-
ská Nová Ves pre hráčov ponúka: „Štadión nám 
vyhovuje, poskytuje dostatok priestoru pre tré-
ningový proces, výhodou je i blízkosť hotela, 
v ktorom sa budú hráči stravovať. Je tu tiež špor-
tová hala, bazén pre regeneráciu. Podmienky sú 
excelentné.“
Cieľom MHL je propagácia, rozvoj a kvalitatívny 
rast mládežníckeho hokeja. V sezóne 2009/2010 
začali vôbec prvýkrát v histórii ruského hokeja mladí 
hráči hrať svoju vlastnú súťaž. Mohli si tak zmerať 
svoje sily na plne profesionálnej úrovni ligy pod 
„gesciou“ KHL nielen medzi sebou, ale aj s hoke-

jistami z Bieloruska i Lotyšska. Od novej sezóny 
pribudnú i hráči zo Slovenska. Hlavnou trofejou sú-
ťaže je Pohár V. B. Charlamova. Súťaž MHL záro-
veň ponúka hokejovým fanúšikom ďalšie hokejové 
zápasy na vysokej úrovni a svojou popularitou pri-
spieva k ďalšiemu rozvoju ľadového hokeja medzi 
mládežou.
„Tešíme sa novému klubu na mape našej ligy 
a veríme, že slovenské družstvo potrápi súperov 
v troch ďalších krajinách, v ktorých sa MHL hrá,“ 
povedal na tlačovej konferencii riaditeľ rozvoja MHL 
Sergej Jakovlev. 

andrea jančíková 
kancelária primátora

(dokončenie z 1. strany)

MHL A PREMIéRA HC LEV V SPIšSKEJ NOVEJ VSI

BILANCIA SPIšSKéHO TRHu
56. ročníka Spišského trhu sa zúčastnilo spolu  
481 predajcov, z toho bolo 413 fyzických osôb,  
68 právnických osôb. Približne 4-tisícovú kapacitu 
poskytovalo 25 prevádzkovateľov reštauračných 
zariadení. Príjem mesta z poplatkov bol vo výške 
105 827,81 €, z toho 24 076,31 € tvoril príjem za zá-
ber verejného priestranstva technickými zariadeniami - 
kolotočmi. Trinásti majitelia poskytovali v centre mesta 
spolu 46 atrakcií.
Náklady mesta na zabezpečenie trhu tvoria približne 
polovicu získaných prostriedkov. Z týchto financií sú 
hradené výdavky na kultúrny program, vývoz odpadu, 
upratovanie, pristavenie a čistenie mobilných toaliet 
a pod. 
Každoročne sa Spišského trhu zúčastňujú i delegá-
cie našich partnerských miest. Tento rok prijali pozva-
nie hostia z Nitry (Slovensko), Havlíčkovho Brodu 
(Česko), Kisújszállászu (Maďarsko), Joinville (Bra-
zília), Clausthal-Zellerfeldu (Nemecko). Počas 
slávnostného otvorenia Spišského trhu prekvapila 
zástupkyňa francúzskeho mesta L‘Aigle p. Monika 
Cabarrou, keď prítomných návštevníkov pozdravila vy-
nikajúcou slovenčinou. Pani Monika totiž na Slovensku 
istý čas žila a slovenčinu študovala i na univerzite v Pa-
ríži. Vedenie mesta pre týchto zástupcov partnerských 
miest každoročne pripravuje bohatý program. Okrem 
Spišského trhu a výstavy Spiš Expo 2011 hostia absol-
vovali prehliadku kaštieľa v Hodkovciach, oboznámili 

sa s činnosťou Domovina, n. o., ktorá zabezpečuje 
sociálne zariadenie pre mentálne postihnutých klien-
tov. Navštívili tiež športovo-relaxačné stredisko Porač 
PARK, ktorý sa nachádza v Poráčskej doline medzi 
obcami Poráč a Slovinky. Areál ponúka po rozsiahlej 
rekonštrukcii svojim prostredím a komplexnými služ-
bami (lyžiarske trate, ubytovanie, stravovanie, well-
ness, multifunkčné ihriská, tenisový kurt, horolezecká 
stena, telocvičňa) oddych od každodenného stresu 
formou aktívneho alebo pasívneho relaxu a načerpa-
nie nových síl.

Spišský trh z pohľadu polície
V súvislosti s konaním 56. Spišského trhu bolo prí-
slušníkmi MsP zistených, príp. realizovaných spolu  
64 zákrokov, z toho:
- krádež na osobe, ublíženie na zdraví 3
-  priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-

mávky 28
-  hrubé správanie 1
-  porušenie VZN mesta Sp. Nová Ves (predaj tovaru 

bez povolenia, parkovanie vozidiel bez povolenia  
v priestore trhu, neoznačený stánok, znečistenie ve-
rejného priestranstva) 16

-  iná činnosť (pomoc občanovi, strata – nález veci, 
príp. osoby, kontrola podozrivej osoby, asistencia 
PZ, servis s podnapitými osobami) 16.

Z uvedeného počtu bol:

-  v 8 prípadoch na vozidlo založený technický prostrie-
dok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dô-
vodu neprítomnosti vodiča

-  v 1 prípade nález peňaženky pochádzajúcej z trest-
nej činnosti – odovzdané OO PZ SNV

-  v 3 prípadoch nález tašky, príp. peňaženky s do-
kladmi

-  v 1 prípade zistené nezabezpečené motorové vozi-
dlo

-  v 3 prípadoch pátranie po stratenej maloletej 
osobe

-  v 1 prípade zistená žena na koľajisku s podozrením 
na pokus o samovraždu.

Za uvedené obdobie boli uložené blokové pokuty 
v celkovej sume 380 €. aj, eda

CuKRÁREň V SAdE MLÁdEžE OTVORENÁ

Budova bývalej Reštaurácie Sad prešla čiastočnou 
rekonštrukciou. Návštevníci ZOO, ale aj obyvatelia 
sídliska Tarča, sa tak od 1. augusta môžu opäť tešiť 
novej cukrárni. 
Pre verejnosť bude otvorená v čase od 10.00 do 
21.00 hod.
Objekt v Madaras parku bol daný do správy ma-
jetku zoologickej záhrady za účelom vybudovania 
cukrárne, reštaurácie, ZOO shopu, učebne envi-
ronmentálnej výchovy a kancelárií pre ZOO. V dô-
sledku finančnej krízy rekonštrukčné práce boli 

pozastavené. „v rozpočte mesta na tento rok 
bolo na opravu objektu vyčlenených 25 000 €. 
Za túto sumu sa nám vďaka ústretovosti firiem, 
ktoré nasadili veľmi nízke ceny, podarilo opraviť 
strechu budovy, terasu so schodiskom. Prebehli 
kúrenárske a vodoinštalačné práce, elektroin-
štalácia a plynofikácia, výmena plastových dverí 
a časti okien. Študenti Strednej odbornej školy 
v Spišskej novej vsi v rámci praktického vyučo-
vania pomohli búracími, murárskymi, maliarskymi 
prácami. Pribudne i priestor pre majiteľov psíkov, 
kde sa môžu občerstviť spolu so svojimi milá-
čikmi. na terase chceme ešte zriadiť detský kú-
tik. To všetko v štýle safari,“ uviedla riaditeľka ZOO 
Ing. Janka dzuriková.
„v rámci dobrovoľníckej akcie naše mesto, orga-
nizovanej nadáciou Pontis a skupinou firiem en-
gage, nám devätnásť brigádnikov v prevažnom 
počte z radu zamestnancov embraco Slovakia, 
s. r. o., vrátane samotného generálneho riaditeľa 
spoločnosti norberta Bratha, pomohlo s úpravou 
okolia,“ dodáva pani riaditeľka. 
V blízkej budúcnosti vedenie zoologickej záhrady 
plánuje vybudovať vysunutú terasu nad jazerom a la-
novým mostíkom prepojiť areál ZOO s cukrárňou. 

V budove pribudne ešte ZOO obchod aj s tovarom 
pre majiteľov psov. 
„Okrem tradičných podujatí, ktoré v ZOO orga-
nizujeme každoročne, plánujme v týchto zre-
konštruovaných priestoroch organizovať aj ‚čaj 
o piatej‘ spojený s tanečnou zábavou,“ dodáva 
na záver Ing. Janka Dzuriková.

najbližšie podujatia v zOO:
21. 8. Deň Algidy v ZOO
28. 8. Koniec prázdnin s Peugeotom 

andrea jančíková, kancelária primátora

Foto: eda

Foto: eda

Foto: archív ZOO

Foto: edita Sýkorová
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Je to náročný a zdĺhavý proces. Zásah do takto frek-
ventovaných území je potrebné dopredu podrobne 
pripraviť. „ide o zmapovanie existujúceho stavu ve-
rejných priestranstiev, ich problémov a nedostat-
kov,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
mestského úradu Ing. Jozef Gonda. Mesto má záu-
jem udržať, prípadne zvýšiť, štandard poskytovaných 
služieb v tomto území. Vyžaduje si to však náležitú 
prípravu a technickú podporu.
Pred samotnou realizáciou definitívnych spevnených 
plôch je nevyhnutné spoznať technický stav rozvo-
dov infraštruktúry v území a záujmy ich správcov. 
„nevyhovujúci stav vodovodných prípojok a ka-
nalizačných prípojok na dažďovú vodu si vyža-
doval investíciu, ktorú v súčasnosti realizujeme,“ 
ďalej uviedol J. Gonda. Obdobný stav je i s verej-
ným osvetlením. Okrem nových rozvodov súvisiacich 
s verejným osvetlením sú realizované tiež rozvody  

el. energie pre Spišský trh, rozvody pre budúce op-
tické slaboprúdové trasy a pod. 
Ďalej sa rieši rozvod pitnej vody v parku pri evan-
jelickom kostole. Do rekonštruovaného územia sa 
vkladajú picie fontánky pre občerstvenie obyvateľov 

počas letných mesiacov. Do vybavenosti tohto úze-
mia patria i nové lavičky, smetné koše, stojany na 
bicykle a pod. 
„ak sa nám to všetko podarí, konečne môžeme 
začať s realizáciou viditeľných častí stavby – 
s úpravou nových spevnených plôch,“ informoval 
J. Gonda. 
V súčasnosti sa už začala realizácia chodníkov (pe-
ších a cyklistických) v parku a následne po ukončení 
kanalizácie i pozdĺž objektov na Zimnej ulici. V sa-
motnom závere sa občan stretne i s novou zeleňou 
a krásnym trávnikom. „kým sa k tomuto závereč-
nému efektu dopracujeme, musíme uskutočniť 
množstvo neviditeľných, ale nevyhnutných krokov, 
z ktorých sa dielo skladá,“ skonštatoval J. Gonda.
K samotnému úspechu môže dopomôcť každý ob-
čan svojou trpezlivosťou a pochopením pre zrod no-
vých vecí. eda, foto: autorka

Po minuloročných záplavách dostalo mesto Spišská 
Nová Ves ponuku partnerského mesta Youngstown 
pomôcť pri odstraňovaní následkov povodne. „Bola 
to spoločná myšlienka viacerých predstaviteľov 
programu Sister Cities Program partnerských 
miest,“ uviedol James Bench. Mesto ako možného 
prijímateľa pomoci navrhlo Mestský hasičský zbor, 

ktorý sa priamo podieľal na vykonávaní záchranných 
prác a odčerpávaní vody zo zaplavených objektov 
v meste. Používaná pri tom bola čerpadlová tech-
nika, ktorá vykazuje známky morálnej a technickej 
zastaranosti. Mesto má v pláne obnovu tejto techniky, 
preto navrhlo podporu pri zakúpení novej hasičskej 
striekačky – čerpadla. Využívaná bude na pomoc 
všetkým obyvateľom Spišskej Novej Vsi, a to ako pri 
povodniach na odčerpávanie vody, tak i pri lesných 
požiaroch na dodávku vody v ťažko prístupných les-
ných terénoch. Cena takejto techniky sa pohybuje 
okolo 9 500 €.
Predstavitelia partnerského programu preto uspo-
riadali finančnú zbierku. „Zúčastňovali sme sa via-
cerých výročných stretnutí slovenských organizácií 
a takisto sme navštevovali rôzne organizácie ame-
rických Slovákov, kde sme prosili, presviedčali, 
žiadali,“ uviedla Kay Bench, manželka J. Bencha, 
ktorá tiež pomáhala so zbierkou. Na tomto projekte 
pracovali približne rok. Odovzdaný finančný dar bude 
spolu s plánovanými rozpočtovými prostriedkami 
mesta použitý na nákup novej hasičskej striekačky 
pre Mestský hasičský zbor. „Je pre nás veľkým 

povzbudením zistenie, že v tak ťažkých chvíľach 
máme priateľov, ktorí sú ochotní pomôcť,“ uviedol 
primátor Ján Volný pri preberaní daru.
Združenie Youngstown - Spišská Nová Ves Sister 
Cities Program, Inc., aktívne zveľaďuje slovenské 
dedičstvo a záujmy. „rodičia môjho manžela po-
chádzali zo Spišského Štvrtku a on sám mal veľmi 
blízky vzťah nielen k Spišskému Štvrtku, ale k ce-
lému Spišu. keď prišiel na prvú návštevu, ochorel 
a musel ísť na vyšetrenie. videl, že tu boli nejaké 
nedostatky a vtedy sa rozhodol, že chce svojmu 
milovanému Spišu pomôcť,“ uviedla Gigi Bacon, 
manželka zakladateľa partnerského programu Ste-
vena Bacona a zároveň jedna z jeho predstaviteľov. 
Steven Bacon tu bol prvýkrát na návšteve v roku 
1950 a odvtedy v ňom dozrievala myšlienka, že treba 
pomôcť Spišu. Združenie vzniklo v roku 1991 miest-
nymi slovenskými Američanmi. Cieľom bolo nájsť 
vhodné mesto na Slovensku primerané svojou veľ-
kosťou k 60 000-vému Youngstownu. Sp. Nová Ves 
bola vybraná jednak kvôli svojej veľkosti, a takisto 
z dôvodu, že veľa Slovákov z regiónu Spiš sa usadilo  
v Youngstowne. edita Sýkorová, foto: autorka

Prezentáciu zorganizovalo zahraničné zastúpenie 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Slovenský 
inštitút v Budapešti a Mesto Spišská Nová Ves. Ur-
čená bola pre maďarských novinárov a odbornú ve-
rejnosť. 
Program začal tlačovou konferenciou, na ktorej pri-
mátor mesta Phdr. Ján Volný, Phd. stručne infor-
moval prítomné médiá o našom meste. Vyzdvihol 
medzinárodný projekt cezhraničnej spolupráce Tu-
rizmus bez hraníc, ktorého výsledky uľahčia prácu 
touroperátorom a podporia cestovný ruch u nás 
i v Maďarsku. V rámci neho boli vytvorené spoločné 
turistické balíky pozdĺž troch existujúcich tematic-
kých ciest – Gotická cesta, Železná cesta, Cesta po 
hradoch a kaštieľoch. Informoval tiež o slovensko-
maďarskom projekte Výstavba a zriadenie multi-
funkčného energetického a baníckeho centra 
– dom bezhraničného priateľstva. Mesto Spišská 

Nová Ves ho realizovalo od roku 2009 v spolupráci 
s maďarským partnerom Združením kultúry život-
ného prostredia v Ostrihome. Oficiálne bol ukon-
čený 30. 6. 2011.
V rámci programu bola otvorená výstava fotografií, 
ktoré prítomným priblížili krásy mesta i Slovenského 
raja. Nasledovala prezentácia mesta formou vir-
tuálnej prehliadky pred viac ako 100 zástupcami 
maďarskej odbornej verejnosti.
Počas workshopu zástupcovia maďarských ces-
tovných kancelárií diskutovali o možnostiach spo-
lupráce so slovenskými z nášho mesta i okolia. 
O mesto prejavili veľký záujem, rovnako aj o Slo-
venský raj a novovybudované rekreačné stredisko 
Porač PARK.
Počas bohatého sprievodného programu sa pred-
stavil folklórny súbor Čačina a remeselníčka Má-
ria Michalková predstavila tkáčske remeslo (na 

snímke). Prezentáciu obohatili aj regionálne gas-
tronomické špeciality, ako spišské pirohy, spiš-
ská hruškovica či ovčí syr. eda, foto: autorka

SPraVODaJSTVO

AKO PREBIEHA REGENERÁCIA NÁMESTIA

dELEGÁCIA Z uSA PRINIESLA FINANČNý dAR

SPIšSKÁ NOVÁ VES V BudAPEšTI

V júni sa začalo s 3. etapou regenerácie námestia. Menia sa všetky vodovodné a kanalizačné prípojky. Rekonštrukciou prechádza aj verejné 
osvetlenie.

Primátor Ján Volný 12. júla 2011 slávnostne prijal v obradnej sieni Radnice 24-člennú delegáciu z partnerského mesta Youngstown zo štátu 
Ohio v uSA. Počas prijatia mu odovzdal viceprezident Združenia Youngstown – Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc., James Bench 
finančný dar vo výške 5 650 dolárov na nákup novej striekačky pre mestský hasičský zbor.

V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa 23. júna 2011 uskutočnila prezentácia nášho mesta.

James Bench pri podpise do Pamätnej knihy. 
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Najskôr sa vypracovala projektová dokumentácia 
a následne bola schválená dotácia z eurofondov, 
ktorá tvorí 85 % z celkovej ceny rekonštrukcie. Tá sa 
vyšplhala do výšky 927 730,38 €. Štát sa podieľa 
15 %-ným spolufinancovaním.
Na objekte hasičskej stanice bola od uvedenia do 
užívania v roku 1974 vykonávaná len rutinná údržba 
bez rozsiahlejšej rekonštrukcie a modernizácie. Od-
vtedy narástol počet zamestnancov i techniky. Preto 
už nepostačujú priestorové a technické parametre 
objektu. K rekonštrukcii sa pristúpilo hlavne z dô-
vodu havarijného stavu vodovodného a kana-
lizačného potrubia, lepených strešných krytín 
a vzduchotechniky garáží. V celom objekte je tak-
tiež nevyhovujúca elektroinštalácia, ktorá nezvláda 
nápor elektrických zariadení a komunikačných tech-
nológií integrovaného záchranného systému. Navrho-
vaná rekonštrukcia hasičskej stanice má zabezpečiť 
zlepšenie priestorových a pracovných podmienok, 

zníženie energetickej náročnosti a nákladov na pre-
vádzku, zvýšenie štandardov bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 
„Samotná rekonštrukcia sa dotkne všetkých troch 
objektov - malých garáží, veľkých garáží a taktiež 
administratívnej budovy. Menšie garáže boli zbú-
rané celé, na tomto mieste vyrastie objekt s iným 
dispozičným riešením,“ informoval riaditeľ OR HaZZ 
Spišská Nová Ves Martin Vozár. Vo veľkých gará-
žach bude vymenená podlaha, elektroinštalá-
cia a vzduchotechnika. V prevádzkovej budove 
prejde rekonštrukciou plynofikácia, vnútorná 
kanalizácia, elektroinštalácia, strecha, opraví sa 
vnútorné ozvučenie, nainštaluje sa štruktúrova-
ná kabeláž a telefónna ústredňa. Zrekonštruuje 
sa aj výcvikový areál a nádvorie.
Keďže vozový park musia mať momentálne hasiči na 
dvore, značne im to komplikuje čas výjazdu. „nevý-
hodou toho je, že vozidlá nie sú dopĺňané vzdu-
chom, čo pre nás jednoznačne predlžuje dobu 
výjazdu, pokým strojník pripraví vozidlo na výjazd,“ 
uviedol M. Vozár. Toto je však iba jeden z problémov, 
ktoré vznikli v súvislosti s rekonštrukciou. Keďže 
garáže a s tým aj súvisiace priestory museli hasiči 
uvolniť, v chodbách administratívnej budovy vzniklo 
skladisko. „Sťahovanie nepripadá do úvahy najmä 
z finančných dôvodov, a taktiež dá sa povedať, že 
nájsť vhodné priestory z hľadiska podlahovej plo-
chy a tiež možnosti parkovania takého množstva 
zásahovej techniky je komplikované aj v takom veľ-
kom meste, akým je Spišská nová ves,“ skonštato-
val ďalej M. Vozár.
Rekonštrukcia by mala trvať 13 mesiacov. Predpokla-
daný termín ukončenia je 15. 7. 2012.

edita Sýkorová, foto: autorka

Ľudovít Adamy sa narodil v roku 1911. V Spišskej 
Novej Vsi žije už 50 rokov. Zamestnaný bol ako me-
chanik strojov v Slovinkách, neskôr v Rudňanoch. 
Opravil nejeden výťah a čerpadlo aj v bani. „Mal 
som na starosti údržbu strojov. Mal som čatu, 
okolo päťdesiat všelijakých údržbárov,“ uviedol  
Ľ. Adamy.
Ženatý bol 55 rokov. S manželkou mali 4 deti, z kto-
rých dve už nežijú. Práve on pomáhal pri ich narodení. 
„To nebolo ako dnes, že je pôrodnica, doktori a tak 
ďalej. Decko sa narodilo a ja som sám urobil všetko 
okolo toho,“ informoval ďalej. Dnes mu robí radosť  
7 vnúčat a 6 pravnúčat. „vychovával nás dosť 
prísne. viedol nás k morálke, pretože bol nábo-
žensky založený. Sme veriaci ľudia,“ povedala jeho 
dcéra Mária Repperová.
Aj keď mu už sluch veľmi neslúži, pamäť má vyni-
kajúcu. Zaspomínal si aj na vojnu. Dokonca aj na 
udalosť, kedy bol svedkom toho, ako ruský dôstoj-
ník nechal zastreliť ranených vojakov: „Pýtal som sa 
ho prečo zastreliť? On hovorí: My nemáme sanit-
ku. a má sa ten človek trápiť? Tak lepšie je, keď 
je zastrelený.“
Aj napriek tomu, že má Ľ. Adamy už 100 rokov, vyze-
rá veľmi dobre a je tiež veľmi vitálny. K tomu, aby sa 
človek dožil takéhoto veku, poradil: „najdôležitejšie 
je, keď má človek pokoj. Lebo, keď pokoj nemá, 

tak žije v strese. Preto sa má človek usilovať, aby 
žil v pokoji.“
Vo svojom byte žije sám. Keďže má rád pokoj, nepo-
zerá ani televíziu. Radšej siahne po nejakej dobrej 
knihe. Najradšej má tie historické, ale i medicínske.
Ku krásnemu životnému jubileu mu v piatok 1. júla 
2011 prišiel domov zablahoželať aj primátor mesta 
Ján Volný so zástupkyňou Leou Grečkovou. K bla-
hoželaniam sa pripája aj naša redakcia a jubilantovi 
želá hlavne pevné zdravie a veľa ďalších síl do života.
 eda, foto: ján Mrosko
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oz činnosti Pz Sr v SnV
22. 6. 2011 bol povereným príslušníkom 
ODI OR PZ SNV obvinený z prečinu ohro-
zenia pod vplyvom návykovej látky Michal K. 
zo SNV, ktorý 11. 4. 2011 o 23.04 hod. vie-
dol v SNV po Ul. F. Urbánka osobné motoro-
vé vozidlo pod vplyvom alkoholu. Vyšetrením 
na zistenie alkoholu prístrojom ALCOTEST 
mu bolo nameraných 0,82 mg/l alkoholu 
v dychu. Mot. vozidlo viedol v stave vylučujú-
com spôsobilosť viesť mot. vozidlo i napriek 
tomu, že bol za obdobný čin v predchádza-
júcich 24 mesiacoch postihnutý za priestu-
pok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky.

25. 6. 2011 poverený príslušník OO PZ SNV 
obvinil z prečinu krádeže v súbehu s pre-
činom porušovania domovej slobody Ma-
reka V. zo SNV. 24. 6. 2011 v čase okolo  
14.15 hod. si v objekte bytovky Brusník 
otvoril okno a vošiel do kancelárie, odkiaľ 
odcudzil zväzok náhradných kľúčov. Ná-
sledne si jedným z kľúčov odomkol dvere 
bytu v tejto bytovke, odkiaľ odcudzil notebo-
ok HP nezisteného v. č. a typu. Poškodené-
mu Róbertovi K. z Košíc tak spôsobil škodu 
vo výške 500 € a odcudzením zväzku kľúčov 
pre poškodeného Milana T. zo SNV škodu 
vo výške 30 €. Obvinený bol umiestnený 
v cele predbežného zadržania a okresná 
prokurátorka OP SNV podala návrh na jeho 
vzatie do väzby. 

Doposiaľ neznáma osoba 2. 7. 2011 v čase 
okolo 1.00 hod. pri vykonávaní policajnej 
akcie v priestoroch Disko klubu ZIO na 
Hviezdoslavovej ul. v SNV odhodila papierik 
s obsahom väčšieho množstva neznámej 
rastlinnej drte zelenej farby, ktorá bola zais-
tená a bude zaslaná k expertíznemu skúma-
niu. Vec vyšetruje Odbor kriminálnej polície 
OR PZ SNV.

12. 7. 2011 bol z trestného činu kráde-
že obvinený Martin P. zo SNV, ktorého  
11. 7. 2011 v čase okolo 23.10 hod. prichy-
tila hliadka Mestskej polície SNV na Levoč-
skej ul. pri krádeži medených snehových zá-
bran zo strechy rímsko-katolíckeho kostola, 
čím takto pre rím.-kat. cirkev, Farnosť SNV 
spôsobil škodu 400 €.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície OR 
PZ SNV 4. 7. 2011 obvinil zo zločinu podvo-
du Antona D. z Bystrian, ktorý ešte v období 
od 11. 9. 2009 do 14. 9. 2009 v mestách 
SNV, Poprad a Krompachy prostredníctvom 
bankomatov za pomoci bankomatovej kar-
ty vydanej Barclays Bank vykonal celkovo  
58 výberov. Takto neoprávnene vybral spo-
lu 127 245,67 €. Uvedenú škodu spôsobil 
pre Barclays Bank PLC, Londýn, Veľká Bri-
tánia.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP 13. 6. 2011 o 18.30 hod. pre-
verila anonymný oznam, že pri železničnom 
priecestí na Markušovskej ceste sedí muž. 
Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o Mi-
lana S. z Revúcej. Bol dezorientovaný, mal 
samovražedné sklony. Z dôvodu ochrany 
jeho života a zdravia bola na miesto privo-
laná hliadka RZP, ktorá pacienta na mieste 
prevzala. Vzhľadom na jeho stav, a na zákla-
de požiadania zdravotníckeho personálu, 
vykonala hliadka MsP asistenciu pri prevoze 
na psychiatrické oddelenie do Levoče.

HASIČI REKONšTRuuJú

MÁME ďALšIEHO 
100-ROČNéHO OBYVATEĽA

Po 3,5-ročnej príprave sa 15. júna 2011 začalo s rekonštrukciou 38-ročnej budovy Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi.

V dnešnej dobe je skôr rarita, aby sa niekto dožil úctyhodných 100 rokov. Aj napriek tomu 
naše mesto má ďalšieho takéhoto obyvateľa.
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Y 23. - 28. 2. sa pri príležitosti výročia vzniku 
Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spiš-
skej Novej Vsi uskutočnila púť jeho žiakov, 
učiteľov a farského spoločenstva mesta 
do Ríma. Vyvrcholením púte bola nedeľa, 
kedy ich po modlitbe Anjel Pána v perfektnej 
slovenčine pozdravil Svätý Otec slovami: 
„Srdečne pozdravujem slovenských pútni-
kov, osobitne z Cirkevného gymnázia Štefa-
na Mišíka zo Sp. novej vsi. Bratia a sestry, 
milí mladí, prajem vám, aby púť do ríma 
posilnila vaše puto s kristom a s jeho cirk-
vou. všetkých vás žehnám. Pochválený buď 
Ježiš kristus!“

Od mája prebieha v našom meste letná tu-
ristická sezóna. Medzi návštevníkmi sa 
najčastejšie objavujú Česi, Poliaci, ale aj Ma-
ďari a turisti zo západnej Európy hovoriaci ne-
mecky a anglicky. Medzi najvyhľadávanejšie 
atrakcie patrí letné kúpalisko a ZOO.

Športovec, hokejista, tréner a funkcionár Ján 
Kostelník v posledný májový deň oslávil  
60 rokov.

V máji uskutočnil Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva odber vzoriek z verej- 
ných pieskovísk na uliciach Dubová – To-
poľová, Hutnícka, Kolárska a Tkáčska. Na 
základe rozboru vzorky vyhovujú ustanove-
niam vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR  
č. 521/2007 Z. z. na najvyššie prípustné 
hodnoty mikrobiálneho a parazitárneho zne-
čistenia piesku v pieskoviskách určených na 
hranie detí. Oddelenie komunálneho servisu 
MsÚ vymieňa piesok v pravidelných interva-
loch každoročne v jarných mesiacoch a po-
čas sezóny.

V priestoroch ZŠ Hutnícka a ZŠ Lipová sa  
2. – 5. 6. uskutočnil 4. ročník súťaže mla-
dých hasičov Spišský hasičský deň. Akcia 
bola spojená so záverečnou prípravou druž-
stva zo ZŠ Hutnícka Sp. Nová Ves a zo Šu-
ňavy, ktoré budú reprezentovať Slovensko na 
Medzinárodnej olympiáde mladých hasičov 
v Slovinsku.

Hliadka MsP 1. 7. 2011 o 1.00 hod. pri 
hliadkovacej činnosti na Hviezdoslavovej ul. 
spozorovala pred ZIO barom ležiacu ženu, 
ktorá mala krvácajúce poranenia tváre a hla-
vy. Poškodená Mária B. z Krompách uviedla, 
že bola fyzicky napadnutá dvoma Rómkami, 
ktoré z miesta ušli. Na miesto bola privola-
ná RZP, ktorá poškodenú previezla do NsP 
a pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu výtržníctva bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ, ktorá vec prevzala.

Hliadka MsP 7. 7. 2011 o 11.30 hod. počas 
hliadkovania spozorovala na Štefánikovom 
nám. za MsÚ na strome pri parkovisku roj 
včiel. Na miesto boli privolaní hasiči a včelár 
Rudolf K. zo SNV, ktorí spoločne roj odchy-
tili a zobrali.

Na Radničnom nám. 6 pri hliadkovacej čin-
nosti 8. 7. 2011 o 11.00 hod. hliadka MsP 
spozorovala malé dieťa v uzamknutom moto-
rovom vozidle, ktoré bolo spotené a plakalo. 
Na mieste zisťovali vodiča, taktiež kontro-
lovali stav dieťaťa, nakoľko boli vonkajšie 
teploty vysoké. Na mieste bol zistený otec 
dieťaťa Pavol P. zo Sp. Hrušova, ktorý bol 
upozornený na možné následky. Menovaný 
okamžite zjednal nápravu. šTudENTI SOšd NA LETNOM KuRZE 

VYRÁBALI HudOBé NÁSTROJE
študenti Strednej odbornej školy drevárskej 
v Sp. Novej Vsi na začiatku prázdnin obetovali 
svoje zaslúžené voľno a absolvovali stáž v rámci 
projektu Leonardo da Vinci - mobility na Střední 
umělecko průmyslové škole hudebních ná-
strojů a nábytku v Hradci Králové. Zúčastnili sa 
na tradičných prázdninových kurzoch výroby hu-
dobných nástrojov. Chlapci vyrábali akustické aj 
elektrické gitary a jedny husle. Výroba bola pre 
všetkých veľmi zaujímavá, náročná na presnosť, 
zodpovednosť ku kvalitnému materiálu, ale aj ča-
sovo náročná. Každý deň trávili viac ako 8 hodín 
v dielni. Kurz bol vedený ozajstnými odborníkmi vo 
svojom odbore, ktorí sa radi podelili o svoje vedo-
mosti. Výroba gitary a huslí je nesmierne zaujímavá 
nielen po stránke konštrukcie, ale hlavne v spojení 
akustika - stavba - materiál nástroja. Na konci stáže 
si chlapci odnášali 3 elektrické a 2 akustické gi-
tary, ktoré je potrebné dokončiť, a na husliach je 
ešte oveľa viac práce. Získali hlavne dobrý pocit 
z vlastnej práce a plno zážitkov, niektorí prekonali 
sami seba. Za odmenu boli na výlete v Prahe, ex-
kurzii vo firme Petrof a spoznali aj mesto Hradec 
Králové a jeho krásnu architektúru od architektov 

Gočára a Kotěru.
V priebehu prázdnin a na začiatku nového škol-
ského roka sú plánované ešte ďalšie dve stáže na 
Morave do Bystřice pod Hostýnem a do Hraníc.

 ing. Hana Čekovská
koordinátorka projektu 

VýNIMOČNÁ žENA KOšICKéHO KRAJA
22. 6. 2011 odovzdal predseda Košického samo-
správneho kraja Zdenko Trebuľa čestné uznanie 
- in memoriam s podtitulom „Výnimočná žena 
Košického kraja“ pani Bc. Ľubici Cehlárovej zo 
Spišskej Novej Vsi. Cenu z jeho rúk prevzala dcéra 
pani Cehlárovej - JUDr. Ľubica Demeková, PhD. Akt 
slávnostného odovzdávania tohto ocenenia prebe-
hol v Zrkadlovej sále Úradu Košického samospráv-
neho kraja v rámci vyhodnotenia akcie, pri ktorej 
Inštitút rodovej rovnosti pod záštitou podpredsedu 
vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Jozefa Mihála, za partnerskej účasti Košického sa-
mosprávneho kraja premiérovo hľadal výnimočné 
ženy Košického samosprávneho kraja. 
Laureátka získala uvedené ocenenie ako výraz 
uznania za svoju prácu v Združení na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej No-

vej Vsi, kde ako predsedníčka združenia stála pri 
jeho zrode a vybudovala Domov sociálnych služieb 
pre dospelých s mentálnym postihnutím. Po celý 
život napĺňala svoje sny smerujúce k zlepšeniu ži-
vota ľudí s mentálnym postihnutím s vášňou sebe 
vlastnou a v práci ju nedokázali zastaviť ani vážne 
zdravotné problémy. Vytrvalo pracovala na zdoko-
nalení prevádzky DSS „Náš dom“ a dbala, aby sa 
toto zariadenie sociálnych služieb stalo ozajstným 
domovom plným lásky, nehy a porozumenia pre „jej 
večné deti“. Aj keď bola niť jej života zákernou cho-
robou násilne pretrhnutá a svoju neľahkú životnú 
púť ukončila 21. januára 2011, myšlienkové posol-
stvo a odkaz, ktoré zanechala pre pokračovateľov 
jej životného diela, sú pre nich nielen svetlým vzo-
rom hodným nasledovania, ale aj nehynúcou výzvou 
a záväzkom.  

NETRAdIČNÁ NÁVšTEVA

Pozdraviť ho prišiel indický pútnik debasis de, 
ktorý je na cestách od roku 1991 a odvtedy už pre-
cestoval vyše 140 krajín. Po Žiline a Martine sa za-
stavil aj v našom meste. 
Primátorovi daroval nevšedný darček – náramok 
Rudraksha z usušených plodov stromu Elaeocar-
pus ganitrus, ktorý symbolizuje mier a porozume-
nie medzi ľuďmi. Tieto plody v počte 108 korálkov 

sa používajú v hinduizme ako ruženec pre opako-
vanú modlitbu.
Debasis De sa vydal na cesty z Nového Dillí v Indii 
pod vlajkou OSN a snaží sa šíriť filozofiu Mahátma 
Gándího založenú na tolerancii, nenásilí a harmo-
nickom bratstve. „Mali by sme sa snažiť, aby sme 
boli priateľskejší a tolerantnejší k sebe navzájom, 
pretože tolerancia je v súčasnosti veľmi dôležitá. 
na svojich cestách hlásam o mieri a myslím, že 
vaši ľudia mi rozumejú. Páči sa mi Slovensko 
a Slováci. Sú veľmi tolerantní a priateľskí,“ uvie-
dol Debasis De.
Na svojich cestách sa stretáva s predstaviteľmi 
miest a hlavne s ďalšími mladými ľuďmi. Najbližšie 
má namierené do Maďarska, Rakúska a tiež Ru-
munska. Tam sa má po niekoľkých rokoch stret-
núť so svojou ženou, tiež misionárkou, ktorá sa 
tam stará o postihnuté deti. Následne pocestuje 
do Južnej Ameriky. Svoje 20-ročné putovanie plá-
nuje ukončiť v roku 2014 v japonských mestách 
Hiroshima a Nagasaki.

eda, foto: autorka

V Radnici prijal primátor Ján Volný 21. júna 2011 netradičnú návštevu.
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YMestské kultúrne centrum usporiadalo v am-
fiteátri Madaras parku 11. 6. tradičný festival 
spišských rockových kapiel Spiš rock fest. 
Publiku sa okrem domácich garážových sku-
pín predstavil aj hosť z Čiech - Sakumprásk. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu bola atmo-
sféra veľmi dobrá.

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo aj ten-
to rok tradičné podujatie Mesto plné detí. 
Centrum mesta doslova zaplnili naše deti  
17. 6. V rámci podujatia bol pripravený boha-
tý sprievodný program obohatený aj o deň 
polície. Okrem statických ukážok zbraní 
a kriminalistickej techniky tak mohli diváci 
vidieť aj zásah pri simulovanej dopravnej ne-
hode, ukážky služobnej kynológie, jazdeckú 
políciu, zásah hasičského a záchranného 
zboru a pod. Najväčším lákadlom bolo vy-
stúpenie Laciho Strikea a jeho Street Dance 
Academy.

Pri príležitosti 20. výročia zriadenia mest-
skej polície sa 17. 6. uskutočnilo v obradnej 
sieni Radnice slávnostné prijatie viceprimá-
torom mesta PhDr. Miroslavom Semešom, 
PhD. Pri tejto príležitosti prevzal jej náčelník 
JUDr. Michal Komara, PhD. ocenenie Cena 
primátora mesta za 20 rokov práce mest-
skej polície.

Aj tento rok sa 17. 6. už tradične konala 
v Spišskom divadle Miss Spiša 2011. Poro-
ta spomedzi 9-tich dievčat nakoniec vybrala 
spišskonovoveskú 18-ročnú študentku gym-
názia Katarínu Kromkovú.

Okrem upratovania ZOO sa dobrovoľníci 
v rámci akcie „Naše mesto“ rozhodli 17. 6. 
navštíviť aj domov sociálnych služieb Náš 
dom. Ľuďom s mentálnym postihnutím 
pomáhali pri rozvoji ich pracovných schop-
ností. Učili ich pracovať s drevom, dievčatá 
vyšívať a tkať koberčeky. Najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva v strednej Európe 
prebehlo v 6-tich slovenských mestách. Za-
mestnanci zo 74 firiem a dobrovoľníci z radov 
verejnosti pomáhali skrášľovať parky, ihris-
ká, venovať sa chorým, deťom a seniorom. 
4 313 dobrovoľníkov pracovalo na 166-tich 
miestach v Bratislave, Galante, Košiciach, 
Hlohovci, Žiline a v Spišskej Novej Vsi.

Katolícke spoločenstvo Jerichové trúby 
v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves 
usporiadalo 18. 6. po prvýkrát kresťanský 
festival Amnesty fest. Vystúpila na ňom 
prešovská skupina Raindown, kresťanská 
rocková kapela Christallinus a skupina S2G 
Band. Organizátori oslovili aj rómske publi-
kum vystúpením kapely Jekh Drom z Róm-
skeho duchovno-spoločenského strediska 
v Krížovej Vsi a rómskej kresťanskej kapely 
F6. Počas podujatia bolo prezentované aj 
občianske združenie Yes, we can, ktoré sa 
venuje humanitárnej a rozvojovej pomoci na 
Slovensku a v zahraničí.

Od 18. 6. prebieha na letnom kúpalisku cvi-
čenie pod holým nebom pod názvom Fit leto 
2011. Návštevníci tak majú možnosť okrem 
plávania zacvičiť si vo vode aquarelax, aero-
bic a v areáli kúpaliska zase zumbu. Prebie-
hať bude do 11. 8.

Dvaja siedmaci spozorovali 20. 6. v centre 
mesta na strome včelí roj. Vzápätí utekali na 
Radnicu, odkiaľ zavolali hasičov, ktorí privo-
lali včelára. Ten následne včely odchytil.

SPraVODaJSTVO

ďALšIE úSPECHY Zuš

PROGRAM TERRA INCOGNITA 

SPOLOČNé TV ANTéNY 
KONČIA, dIGITÁL ZAČíNA

V piatok 27. mája 2011 sa v Gelnici konala celo-
slovenská súťažná prehliadka komorných telies 
Gelnický kľúč. Zo ZUŠ na túto súťaž cestovalo 
presne 5 komorných zoskupení. Na súťaži bolo 
strieborným pásmom ocenené Gitarové duo  
A. Pecha (husle) a V. Gábor (gitara) a dva gita-
rové súbory. Zlaté pásmo získalo Gitarové trio 
a Sláčikový komorný orchester, ktorý dirigovala 
uč. M. Kacvinská.
Úspechy pokračovali aj v nasledujúcej súťaži s me-
dzinárodnou účasťou, a to presne na Deň detí,  
1. júna 2011 v Dolnom Kubíne, kde sa konala sú-
ťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej. Tá je už dlhé 
roky súčasťou medzinárodného Festivalu Ivana 
Ballu. Aj tu úspešne reprezentovali žiačky Vero-
nika Kacvinská a Andrea Tkáčová v štvorručnej 
hre na klavíri. Obsadili 1. miesto, čím sa stali ví-
ťaznou dvojicou vo svojej kategórii. 
Súčasťou tohto festivalu bola aj súťaž Mladí gi-
taristi. Hudobný talent A. Mušutu bol ocenený  
2. miestom a K. Holečkovej 4. miestom. Žiak  
M. Livora získal 4. miesto. 
Súťažou, ktorá sa konala v poslednom období, bol 
X. Medzinárodný festival Euro mussette - Gol-
den tango mladých akordeonistov 2011 v Ra-
jeckých Tepliciach. Súčasťou prehliadky bola aj 
kategória venovaná komorných telesám so širo-

kými možnosťami nástrojového obsadenia. Práve 
v tejto kategórii súťažilo akordeónové trio P. žiga 
(saxofón), T. Faltinová (akordeón) a J. Smižanský 
(akordeón). V tvrdej konkurencii 16-tich komorných 
telies si priniesli zlaté pásmo.  
Všetkým žiakom a ich učiteľom ďakujeme za ich prí-
pravu a reprezentáciu. Želáme im, aby na sebe aj 
naďalej pracovali a prinášali tak radosť a úspechy 
nielen sebe, rodine a škole, ale aj celej Spišskej 
Novej Vsi.  ZUš

Terra Incognita je samostatný program inicio-
vaný regionálnou samosprávou na podporu kul-
túry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu 
prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej po-
nuky destinácií, produktov a služieb. Jeho dlhodo-
bým cieľom je zvýšenie kvality života a návštevnosti 
Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, 
športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu. 
Dôležitou súčasťou programu tak budú grantové 
výzvy zamerané na podporu miestnych aktivistov.
Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu 
č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci 
programu Terra Incognita.
Poslaním tohto programu je podpora duchovných 
a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktív-
neho cestovného ruchu prostredníctvom vy-
tvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov 
a služieb na troch tematických cestách - že-
leznej, Gotickej a Vínnej ceste. Na týchto ces-
tách môže návštevník putovať a spoznávať nielen 
ich základné historické témy, ale aj zažiť atmosféru 
kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa 
mu tu ponúknu. Program Terra Incognita je súčas-
ťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kul-
túry 2013.
Cieľom Výzvy č. 1/2011 je: 
• podpora realizácie kvalitných kultúrnych a spo-

ločenských aktivít pre širokú verejnosť na území 
Košického samosprávneho kraja; 

• podpora domáceho a aktív-
neho cestovného ruchu; 

• zvýšenie kultúrneho záze-
mia, povedomia a kultúrneho využitia obyvateľov 
kraja; 

• zvýšenie návštevnosti Košického samospráv-
neho kraja prostredníctvom podpory verejných 
kultúrnych a spoločenských aktivít. 

Výzva je dvojkolová, s uzávierkami v dvoch termí-
noch.
Prvé kolo predkladania projektov malo uzávierku 
30. 7. 2011 (pre projekty realizované do 30. no-
vembra 2011).
druhé kolo predkladania projektov má uzávierku 
31. 10. 2011 (pre projekty realizované do 15. júla 
2012).
Žiadatelia budú o rozhodnutí o podpore projektu 
informovaní do 35-tich dní od termínu uzávierky. 
Výzva č. 1/ 2011 podporí projekty realizované 
od 19. 10. 2011 do 30. 11. 2011 a od 7. 3. do 
15. 7. 2012.
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na 
území Košického samosprávneho kraja, organi-
zácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom 
je Košický samosprávny kraj, pokiaľ nezabezpe-
čujú implementáciu programu Terra Incognita  
a/alebo sa nezúčastňujú na hodnotení a rozhodo-
vaní o podpore pre predložené projekty. 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, najväčší káblový operátor na Sloven-
sku, oznamuje, že distribúcia TV signálu cez rozvody spoločných televíz-
nych antén (STA) bola 30. 6. 2011 ukončená. Dôvodom sú právne skutočnosti 
a technické podmienky, ktoré neumožňujú ďalšiu prevádzku tejto služby.
Záujemcovia o príjem TV signálu prostredníctvom káblových rozvodov môžu 
kontaktovať spoločnosť uPC na zákazníckom stredisku - štefánikovo ná-
mestie č. 4, Spišská Nová Ves alebo telefonicky na čísle 053/441 02 38, 
resp. 02/594 22 222.  
Viac informácií na www.upc.sk. 
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na mestskej polícii. Tá má na tzv. Straty a ná-
lezy vytvorené priestory. Informuje o nich aj 
na webovej stránke www.spisskanovaves.
eu – Samospráva – Mestská polícia – Straty 
a nálezy, kde sa medzi jednotlivými nálezmi 
nachádza napr. zväzok 24 kľúčov s visačka-
mi označujúcimi miesta, ku ktorým sú určené 
alebo dokonca 2 bicykle.

Sociálna poisťovňa v Sp. Novej Vsi vypláca 
nemocenské dávky v objeme miliónov eur 
ročne. V rámci okresov Sp. Nová Ves, Levoča 
a Gelnica bolo za prvých 5 mesiacov v tomto 
roku chorých 19 767 ľudí. Na ich nemocen-
ské dávky poputovalo zo štátnej pokladnice 
viac ako 4,6 milióna eur. Keďže suma z roka 
na rok stúpa, kontrolóri z poisťovne zvýši-
li počet návštev v domácnostiach chorých 
Spišiakov. Mesačne ich tak vykonajú 300.

V Dolnom Kubíne sa 22. - 25. 6. uskutočnil 
57. ročník celoštátnej prehliadky recitá-
torov v umeleckom prednese poézie a pró-
zy Hviezdoslavov Kubín 2011. Jedným 
z úspešných interpretov bol aj žiak 5. ročníka 
Základnej školy Nad Medzou Samuel Peter 
Cibula. Súťažil v II. kategórii s prózou Petra 
Suskinda V pondelok pôjdem s tebou. Sú-
ťaže sa súžastnil aj detský divadelný súbor  
„AMOS“ pri Zuš v Sp. Novej Vsi, ktorý si 
priniesol hlavnú cenu. Autor textu Štefan 
Šimko pre nich napísal divadelnú hru Janko 
1/2 Jenko. Štyri malé herečky pod vedením 
režisérky a vedúcej súboru Evy Kopperovej 
sa s ňou vysporiadali priam bravúrne.

22 členov Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov sa 17. 3. rozhodlo zapojiť do 
celoslovenskej akcie 100 jarných kilomet-
rov. Do 23. 6. absolvovali 13 turistických vy-
chádzok, ktorých dĺžka bola 201 kilometrov. 
Odznaky účastníkom odovzdala M. Adamčia-
ková po ukončení turistickej vychádzky 6. 7. 
v Novoveskej Hute.

V rámci olympijských festivalov detí a mlá-
deže sa na Slovensku celý týždeň organizo-
vali športové súťaže. V ZŠ Ing. O. Kožucha  
23. 6. usporiadali 17. ročník školskej Kalo-
kagatie. Pre žiakov 2. stupňa bolo priprave-
ných 17 druhov športov.

23. 6. sa v Hoteli Šport uskutočnil II. in-
formačný deň v rámci projektu SAGE+ 
„účasť občanov 50+ na tvorbe svojho 
života“ s podporou a využitím grantové-
ho programu „Leonardo da Vinci“. Konal 
sa pri príležitosti ukončenia projektu a sláv-
nostného odovzdávania osvedčení absol-
ventom pilotného vzdelávacieho kurzu. Ide 
o medzinárodný projekt, ktorého partnerom 
je mesto Sp. Nová Ves a okrem Slovenska 
sa v ňom zúčastňuje aj Rakúsko a Maďar-
sko. Jeho cieľom bolo vyškoliť mediátorov, 
ktorí by pomáhali seniorom začleniť sa do 
života, príp. poradiť v ťažkostiach. Vzdeláva-
nie absolvovalo 25 ľudí, ktorí pracujú priamo 
so seniormi alebo v zariadení určenom pre 
seniorov.

V rámci projektu Cesta mladých k vede 
„naživo“ sa na Cirkevnom gymnáziu Štefana 
Mišíka v júni uskutočnila séria prednášok. 
24. 6. to boli prednášky na tému Liečivé 
rastliny s RNDr. Martou Nižňanskou a Plazy 
s RNDr. Igorom Majláthom, PhD. Cieľom pro-
jektu je popularizácia vedy, vyhľadávanie na-
daných žiakov, pomoc pri príprave žiakov na 

TýždEň MOdRéHO GOMBíKA 

Zbierka sa konala v uli-
ciach miest a obcí na 
celom Slovensku. Za po-
moci niekoľkých tisícov dob-
rovoľníkov, stoviek škôl, desiatok 
spriatelených organizácií a jednotlivých 
dobrovoľných koordinátorov miest sa podarilo 
celkovo vyzbierať sumu presahujúcu 95 000 €. 
V Spišskej Novej Vsi sa v tento týždeň vyzbieralo 
694,19 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom 
sa UNICEFU podarí dať deťom v južnom Sudáne 
šancu na vzdelanie.
Mnohé z miest podporili zbierku rôznymi spôsobmi, 
napr. uverejnením informácie o zbierke na interne-
tovej stránke mesta, upovedomením policajného 
zboru, reportážami v mestských médiách, reklam-
nými plochami na umiestnenie plagátov, poskyt-
nutím zázemia a priestorov koordinátorom zbierky, 
zorganizovaním podporných podujatí či umožne-
ním zbierkovať v rámci podujatí mesta. Naše mesto 
podporilo zbierku zverejnením informácie na we-
bovej stránke www.spisskanovaves.eu, v mesač-
níku Ičko 5/11 (str. 8) a odvysielaním reportáže 
TV Reduta.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli tak dob-
rej veci. eda, foto: zdroj UNiCeF

Od 16. do 22. mája 2011 prebiehal 7. ročník verejnej celoslovenskej 
zbierky uNICEF – Týždeň modrého gombíka. Zapojilo sa do nej aj 
naše mesto.

90. VýROČIE ZALOžENIA JAMES
Horolezecký klub JAMES bol zalo-
žený 17. augusta 1921 v spiš-
skonovoveskej Redute. Preto 
sme s potešením prijali 
správu, že VV SHS Bra-
tislava uskutoční svoje 
slávnostné zasadanie 
k 90. výročiu zalo-
ženia JAMES práve 
v Spišskej Novej 
Vsi. Na slávnosť 
pozývame všetkých 
občanov Spišskej 
Novej Vsi a okolia, 
horolezcov, špor-
tových priaznivcov 
a tých, ktorí majú 
o slávnosť záujem. 
Slávnostné verejné 
zasadnutie sa uskutoční  
12. augusta 2011 o 13.00 
hod. v Koncertnej sieni našej 
- dnes už historickej - Reduty s týmto 
programom:
• Otvorenie 

• Príhovor predsedu SHS JAMES 
Ing. Igora Kollera

• Príhovor Mgr. L. Grečko-
vej, zástupkyne primátora 

mesta Spišská Nová Ves
• História vzniku horo-

lezeckého spolku  
JAMES - Ján Petrík
• Odovzdanie oce-
není
• Krst knihy „Ho-
rolezectvo v SNV – 
pamätnica  
k 90. výročiu 
spolku JAMES“ 

• Ukončenie
Pri tejto príležitosti 

je pripravená i príleži-
tostná poštová pečiatka. 

Na pečiatke je graficky zná-
zornené logo klubu, ktoré ne-

bolo od jeho počiatku doposiaľ 
zmenené. Záujemcovia budú môcť získať 

jej odtlačok počas tohto dňa na hlavnej pošte.
 ján petrík 

Grafický návrh s použitím loga 
JAMES vypracoval:
Ing. Marián Kellner

SNV, 07. 07. 2011

Grafický návrh je vyhotovený pre účely výroby príležitostnej 
poštovej pečiatky, k čomu autor návrhu týmto dáva súhlasné 

stanovisko.
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„ide o citlivý prístroj, ktorý reaguje na in-
tenzitu svetla zapnutím alebo vypnutím ve-
rejného osvetlenia, čím možno dosiahnuť 
najvyššiu možnú úsporu elektrickej ener-
gie. Doteraz osvetlenie zapínali tzv. meteo-
hodiny, ktoré sú stabilne nastavené podľa 
zemepisnej dĺžky a nereagujú na drobné 
svetelné rozdiely,“ informoval vedúci odde-

lenia komunálneho servisu mestského úradu  
Paeddr. Ján Olejník.
Výhodami tohto prístroja sú jednoduchá montáž, 
minimálna údržba, rýchla návratnosť, 5-ročná zá-
ruka a hlavne výrazná úspora.
V Spišskej Novej Vsi sa testujú štyri prístroje na-
pojené na verejné ovetlenia na sídlisku Tarča 
a Západ I.  eda

V meste bola od júla spustená skúšobná prevádzka prístroja Fotorele „ASPON“ napojeného 
na verejné osvetlenie.

NOVý PRíSTROJ 
NA VEREJNOM OSVETLENí
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MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej 
Novej Vsi a seniori z Nitry svoje krásne priateľské 
vzťahy prezentujú aj každoročnými stretnutiami. 
V tomto roku sme našich priateľov navštívili v doline 
medzi Belianskymi Tatrami a pohorím Spišská Ma-
gura, 5 km dlhej dedinke Ždiar, kde trávili týždenný 
pobyt. 14 členov MO JDS, vedených predsedníč-
kou I. Zajacovou, si 13. 7. 2011 prezreli Múzeum 
Ždiarska izba, cintorín s neopakovateľnou krásou 
drevených krížov i úpravou hrobov, Rímskokatolícky 
kostol Navštívenia Panny Márie a posedeli si pri ká-
vičke u krajanov v reštaurácii, ktorá svojou výzdobou 
pripomenula staré a dobre známe veci. Cesta cez 
kopcovitý terén, ešte pohľad na rázovitú dedinku, 
pred účastníkmi sú Belanské Tatry a pod nimi hotel. 
Privítala ich O. Csákayová, krajská predsedníčka  
v Nitre. Toto milé stretnutie sa všetkým veľmi páčilo, 
mali o čom rozprávať a na čo spomínať. Nechcelo 
sa im ísť ani domov, nitrianske vínko náramne chu-

tilo, no spoje, ktoré mohli použiť, ich nútili k roz-
lúčke. Nezabudli ani na spišskú „kapurkovú“.  
Už teraz si sľúbili: ,,Do roka sa na tomto mieste 
stretneme,“ ale hlavne s dlhším pobytom. 

Mgr. j. prochotská

PÓDIUM PRED REDUTOU

7. 8. 2011
16.00 AKO SA MATES NA DOBRÉ OBRÁTIL
 Divadlo NA CESTÁCH, Spišská Nová Ves
17.00 CROSS MUSIC 
 hudobná skupina, Spišská Nová Ves 
14. 8. 2011
16.00 DAJ MA, MAMIČKA, DO ŠKOLY 
 Divadlo TUŠ, Poprad
17.00 ŽELEZNIČIAR
 dychová hudba, Spišská Nová Ves
28. 8. 2011
16.00 ČERT SLÚŽI - rozprávka
 Divadlo NA HOJDAČKE, Žilina
17.00 JÁNOŠÍK - folklórny súbor, Svit

SÍDL. ZÁPAD pri zdrav. stredisku
21. 8. 2011 
17.00 BLŠÍ CIRKUS
 Bábkové divadlo BABADLO, Prešov

LETNÉ KINO PRED REDUTOU
začiatok premietania o 21.15 hod.

AUGUST S MERYL STREEP
6. 8. 2011 
MAMMA MIA - muzikál, USA, 108 min.
13. 8. 2011 
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE - romantická komé-
dia, USA, 117 min. 

 19. - 22. 8. 
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF

DIVADLO KONTRA 
Dom Matice slovenskej, Zimná ul. 68, začiatok o 20.00 h 

25. 8. 2011 
Marie Jones - KAMENE VO VRECKÁCH
29. 8. 2011 
Samuel Beckett - SÓLO
Rezervácie denne - 0907 908 986

KONCERTNÁ SIEŇ REDUTY
9. - 30. 8. 2011 
SPIŠSKÝ SALÓN KRESLENÉHO HUMORU č. 19
Kazanchev Konstantyn, Ukrajina

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA

do 15. 8. 2011
PRAVOSLÁVNE IKONY 
do 18. 9. 2011
MENO, MESTO, ZVIERA, VEC - Peter Fabo 
do 20. 9. 2011
SOCHY/KRESBY - Štefan Kubík

MÚZEUM SPIŠA
do 15. 9. 2011
TOP 60 Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
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Yprírodovedné súťaže a rozšírenie vedomostí 
z rôznych prírodovedných odborov. Koordi-
nátorom je Múzeum Spiša.

Záverečnou konferenciou sa 27. 6. skončil 
projekt s názvom „Výstavba a zriadenie 
Multifunkčného energetického a baníc-
keho centra – dom bezhraničného pria-
teľstva“, ktorý od roku 2009 realizovalo 
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s ma-
ďarským partnerom – Esztergomi Környezet-
kultúra Egyesület (Združenie kultúry životné-
ho prostredia v Ostrihome).

28. 6. uskutočnila MO JDS v Sp. Novej Vsi  
5. ročník autobusového zájazdu za krá-
sami našej vlasti. Trasa viedla za poznaním 
Martina a jeho okolia. 12 turistov prekonáva-
lo výškové rozdiely terénu Národného parku 
Malá Fatra, pod vedením E. Tokarčíka obdi-
vovali krásu Šútovských vodopádov i troch 
Mojžišových prameňov. Mesto Martin s jeho 
neopakovateľnou atmosférou mapovalo  
32 členov a veľmi pozorne sledovali slová 
sprievodkyne Turisticko-informačného cen-
tra mesta Martin.

Preťažené nákladné autá sú najväčším po-
škodzovateľom našich ciest. Komunikácia 
vedúca cez Grajnár a Gretľu patrí k najhorším 
v spišskonovoveskom okrese. Správa ciest 
Košického samosprávneho kraja v spoluprá-
ci s policajným zborom preto začala v júni 
s kontrolou hmotnosti kamiónov na spo-
mínanom úseku.

Žiaci Gymnázia na Školskej ul. už tradične 
na konci školského roka volili Profesorskú 
osobnosť oranžového gymnázia – POOG 
2011. Učitelia boli oceňovaní v rôznych ka-
tegóriách – najvtipnejší, najatraktívnejší, naj-
ukecanejší, najnepochopiteľnejší, detektor 
na ťaháky a Absolut. Titul absolut získal Erich 
Müller, ktorý zároveň zvíťazil v kategórii Naj-
vtipnejší profesor.

Pre žiakov základných a stredných škôl, ako 
aj pre deti materských škôl, 30. 6. skončil 
školský rok a začali letné prázdniny. Žia-
kom boli v tento deň odovzdané koncoročné 
vysvedčenia.

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s fir-
mou Brantner Nova, s. r. o., vyhlásilo v apríli 
súťaž pod názvom Veľký jarný zber papiera 
2011. Do konca mája sa do nej mohol zapojiť 
každý občan Sp. Novej Vsi, ktorý priniesol na 
miesto zberu vyseparované zložky komunál-
neho odpadu. 30. 6. prebehlo odovzdáva-
nie cien víťazom. Zmyslom bolo spropago-
vanie separovaného zberu.

Spevácka skupina LIPA pri rovnomennom 
klube dôchodcov na Fabiniho ul. v Sp. Novej 
Vsi v júni reprezentovala naše mesto na sú-
ťaži Slovanská pieseň 2011 v Prakovciach. 
Vo svojej kategórii získala ocenenie Zlaté 
pásmo. Takejto súťaže sa zúčastnili už po  
3. krát (predtým 2. a 3. miesto).

1. 7. sa v Koncertnej sieni Reduty konali pro-
mócie absolventov Fakulty sociálnej prá-
ce a zdravotníctva univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. V troch skupinách tu pro-
movalo 100 magistrov a 100 bakalárov.

V sobotu 2. 7. sa na Zimnom štadióne kona-
la Semtex párty. Okrem tanečnej skupiny 
BDSK tu vystúpil aj finalista poslednej Česko
-Slovenskej Superstar Martin Harich a pred-
viedli sa DJ Max Farenhide a DJ Hubertus 

STRETNuTIE SO SENIORMI 
Z PARTNERSKéHO MESTA NITRA
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Y z Poľska. Mladí ľudia sa zabávali do skorých 

ranných hodín.

Horskí záchranári ošetrovali 3. 7. v Slo-
venskom raji českého turistu - 51-ročného 
muža z Berouna, ktorý počas túry v Prielome 
Hornádu dostal srdcové ťažkosti. K záchra-
nárom prišiel sám, tí mu poskytli prvú pomoc, 
následne v sprievode známych odišiel na ďal-
šie vyšetrenie do spišskonovoveskej NsP. 

Pod Kauflandom na mieste, kde sa nachádza 
vodný biotop s chránenými živočíchmi, vy-
rastie nové obchodné centrum s príjazdo-
vou cestou. Investor pred začiatkom výstavby 
dostal podmienku premiestniť tieto živočí-
chy. 5. 7. tu preto prebiehala ich záchrana.

V Slovenskom raji zahynul 7. 7. po ťažkom 
páde slovenský turista. 41-ročný muž spa-
dol z chodníka na skaly pri Smižianskej Maši, 
následkom čoho utrpel ťažkú polytraumu 
hlavy s následkom smrti. Na mieste nehody 
zasahovali horskí a leteckí záchranári, ako aj 
spišskonovoveskí hasiči. 

Asistent trénera volejbalového klubu Spišská 
Nová Ves – extraliga ženy Ján Kessel 14. 7. 
oslávil 50 rokov.

14. 7. sa zišli poslanci na 5. riadnom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva. Po-
slanci odsúhlasili partnerskú zmluvu medzi 
mestami Sp. Nová Ves a Chust (Ukrajina). 
Informovaní boli o projekte KHL – MHL HC 
Tatranskí vlci.

Prostredníctvom Ička 7/11 (str. 10) sme už 
informovali, že zariadenia v Slovenskom 
raji sú v zlom technickom stave. V júli osadili 
24 m dlhú zelenú lávku v Prielome Hornádu, 
ktorú poškodila vlaňajšia júnová povodeň. 
Ako informovala starostka Sp. Tomášoviec 
Zuzana Nebusová, v roklinách Slovenského 
raja vymenili 12 stúpačiek a niekoľko reťazí. 
Komplexnou rekonštrukciou prešli drevené 
rebríky na náhradnej trase Kyseľ. Všetkých  
7 rebríkov je tu nových. V júli tiež dokončovali 
opravu 2 železných stúpačiek pred Lanovou 
lávkou v Prielome Hornádu, v katastri obce 
Letanovce. Ďalej nasledovali Piecky.

Združenie prevádzkovateľov a pracovní-
kov kín SR poslalo 15. 7. list ministrovi kultú-
ry a cestovného ruchu Danielovi Krajcerovi, 
v ktorom predložilo návrhy na zmeny, resp. 
doplnenie zákona o Audiovizuálnom fon-
de. Medzi jednotlivými návrhmi, okrem iného 
bolo: poskytnúť 55 slovenským kamenným 
kinám dotáciu na digitalizovanie kina; po-
skytovať grant na digitalizáciu dočasne iba 
kamenným kinám (vzhľadom k alarmujúcemu 
počtu kamenných kín, ktorých počet každým 
mesiacom klesá, podporiť kamenné kiná na 
úkor multikín); vyvíjať aktívny tlak pri rokova-
niach na európskej úrovni, aby sa aj EÚ fi-
nančne podieľala na digitalizácii kín.

Slávnostným vyhodnotením v Hoteli Jánošík 
v Liptovskom Mikuláši 16. 7. vyvrcholil Me-
dzinárodný olympijský tábor mládeže. 
Účastníkmi boli mladí športovci a študenti vo 
veku 14 – 16 rokov zo 6-tich krajín – Česka, 
Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska 
a Slovenska. Slovenský olympijský výbor do 
tábora nominoval až 2 družstvá – ZŠ Janka 
Kráľa v Liptovskom Mikuláši a ZŠ Ing. O. Ko-
žucha v Sp. Novej Vsi.

Svetový líder v oblasti chladiacich kompreso-
rov, spoločnosť Embraco, zmodernizoval 
po 40 rokoch existencie svoju značku.

	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	 listy,	 resp.	otázky,	pripomienky,	pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Vzhľadom na priestorové obmedzenie 
rubriky uprednostníme pred anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosie-
lateľmi podpísané! Ďakujeme!	

„Momentálne žijem mimo Slovenska, ale dozve-
del som sa jednu veľmi smutnú správu o stave 
slovenskej polície na Sídl. Západ i. vraj menili 
elektroniku na rampách, tým pádom boli rampy 
spustené a prechod bol znemožnený. na druhej 
strane rámp stáli naši skvelí, občanom Sr od-
daní policajti, a už len vyberali pokuty od ľudí, 
ktorí pešo prešli cez tento prechod. Moja otázka 
znie: kde to žijeme? na akej planéte? Toto je 
práca polície, vyťahovať od ľudí peniaze? Polo-
žili ste si otázku, ako tí ľudia vlastne mali bez-
pečne prejsť cez tento prechod, ak boli rampy 
dole? Polícia má chrániť a pomáhať!...“ 

Stando, e-mail, 15. 6. 2011

Na uvedenom železničnom priecestí prebiehala  
8. 6. 2011 údržba, z dôvodu ktorej nebolo prie-
cestné zabezpečovacie zariadenie v prevádzke. 
Policajti oddelenia železničnej polície Policaj-
ného zboru Spišská Nová Ves boli o uvedenej 
skutočnosti informovaní a aj z toho dôvodu ne-
riešili toho dňa na danom priecestí žiadne prie-
stupky. V nasledujúci deň, t. j. 9. 6. 2011, bolo 
priecestie plne funkčné a v súvislosti s Európskym 
dňom bezpečnosti na železničných priecestiach 
boli aj na uvedenom priecestí vykonávané bezpeč-
nostné opatrenia. Vzhľadom k tomu, že išlo predo-
všetkým o preventívne opatrenia, bola v uvedený 
deň riešená v blokovom konaní iba 1 osoba, ktorá 
sa dopustila priestupku na úseku dráh. Policajti 
sú v súčasnosti v zmysle etického kódexu vedení 
k tomu, aby pri riešení priestupkov prihliadali na 
závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spá-
chania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých 
bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky 
a na osobu páchateľa. Cieľom polície pri dohľade 
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 
a železničnej dopravy nie je „vyberať“ od občanov 
peniaze, ale najmä chrániť život, zdravie a maje-
tok osôb, predchádzať protiprávnym konaniam, za-
medzovať vzniku dopravných nehôd. Preventívne 
pôsobenie policajtov na uvedenom železničnom 
priecestí je nevyhnutné aj vzhľadom na množstvo 
udalostí, počas ktorých došlo k smrteľným úrazom 
či v lepších prípadoch k ťažkým zraneniam.

kpt. Mgr. Marek Černický, vedúci 
oddelenia železničnej polície PZ SNV

„rád by som vedel, ako bude vyzerať časť ná-
mestia po rekonštrukcii. kde by som mohol 
vidieť štúdiu alebo nejaký architektonický ná-
kres?“ Peter, e-mail, 15. 6. 2011

Odporúčam navštíviť oddelenie výstavby a do-
pravy mestského úradu, kde sa nachádza projek-
tová dokumentácia stavby.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci 

oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„Mám otázku ohľadom regenerácie Zimná ul. 

a parku. Chcem sa spýtať, bude sa vykonávať 
aj výrub stromov v parku? Podľa môjho názoru, 
nebolo by od veci ich preriediť alebo vyrúbať 
aspoň okolo komunikácie a ešte jedna otázka, 
dúfam, že ten otrasný múrik okolo parku bude 
zbúraný, pretože nepôsobí veľmi esteticky.“

Slavo, e-mail, 16. 6. 2011

Dali sme si spracovať dendrologický prieskum, 
z ktorého vyplynie potreba výrubu, resp. prere-
zania drevín v parku. Pracujeme na alternatíve 
dosadby zelene. Múrik bude samozrejme zlikvi-
dovaný.

Ing. Jozef Gonda, vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„Sledoval som reportáž Tv Markíza o výstavbe 
námestia. Chcem sa spýtať p. poslankyne Br-
ziakovej a p. Majerníka, či vôbec majú poňa-
tia o tom, čo to znamená, ak majiteľ obchodu 
stráca tržby a dostáva sa do situácie, keď nie je 
schopný zaplatiť faktúry. neskutočná drzosť pri 
poznámke p. poslankyne: ,idú maľovať čerta na 
stenu.‘ a p. poslanca: ,nie sú vyťažení, ak majú 
čas vypisovať.‘ Tomu sa hovorí arogancia moci. 
načo potom poslanci sedia v laviciach? Snáď, 
aby pomáhali občanom. Skúsil niekto z nich sa-
mostatne podnikať? a byť odkázaný len seba?“
 Slavomír, e-mail, 16. 6. 2011

Vôbec som nemal záujem prezentovať aroganciu 
moci. Vo svojom vystúpení som jednoznačne vy-
jadril obdiv a podporu podnikateľom. Po preverení 
sa zistilo, že uvedená petícia nie je pravdivá (zá-
verečné vystúpenie p. Grečkovej a p. primátora). 
Rekonštrukcia začala 8. 6. 2011 (streda) a petícia 
bola predložená 16. 6. 2011 (štvrtok) mestskému 
zastupiteľstvu. Rekonštrukcia ulice, o ktorú sa usi-
lujeme už niekoľko rokov, je najlepším dôkazom 
toho, že sa usilujeme pomáhať občanom a pod-
nikateľom. Robí sa pre občanov nášho mesta, 
majiteľov obchodov – podnikateľov a návštevní-
kov mesta za účelom skrášlenia námestia, zvýše-
nia bezpečnosti, odstránenia porúch kanalizácie 
(vlhkosť stien a pivníc), zlepšenia prístupu do jed-
notlivých obchodov a zvýšenia tržieb. Neviem 
a nepoznám iný spôsob rekonštrukcie chodníka 
a cesty. Stavebné práce a prípravné práce sú 
veľmi náročné a niektoré veci nemožno ani predví-
dať. Verím, že po skončení rekonštrukcie budeme 
všetci spokojní, hlavne majitelia obchodov - pod-
nikatelia so zvýšeného záujmu kupujúcich. V prí-
pade záujmu sa veľmi rád s Vami stretnem.

Ing. Ondrej Majerník, poslanec MsZ

Milý pán Slavomír,
veľmi rada by som sa s Vami osobne stretla a po-
rozprávala sa s Vami o téme rekonštrukcie Zimnej 
ulice. Nie je správne vytrhnúť text z kontextu a ro-
biť na základe toho uzávery. Ja osobne pracujem 
vo firme, ktorá má sídlo na Zimnej ulici, takže sa 
ma to tiež dotýka a podnikám v oblasti vzdelávania 
už 11 rokov, takže viem, čo je to „stratiť tržby“. Ale 
viete snáď Vy lepšie riešenie, ako by sa to dalo 
urobiť ináč, ako touto formou alebo bolo výhodnej-
šie to nechať v takom stave, ako to bolo doteraz?
 Ing. Bc. Janka Brziaková, 

poslankyňa MsZ
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„rád by som vedel, z akého dôvodu je zákaz 
odbočenia na ul. ing. rojkoviča z Duklianskej 
ul. Táto cesta je podľa mňa verejná komuniká-
cia a za to, že sa niekomu nepáči, že mu autá 
chodia po ulici, tak tam dáme značku? To, kde 
sme? Mne sa tiež nepáči, že mi autá chodia po-
pod činžiak. Dajte aj mne tu značku.“

rastislav, e-mail, 21. 6. 2011

Požiadavka, ktorá nezapadá do koncepcie dopravy 
v meste, bola podporená dopravnou políciou. 
Zmeny v dopravnom značení boli uskutočnené na 
základe požiadavky občanov.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci 

oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„Dá nám, prosím, niekto odpoveď a riešenie na 
listy z roku 2008 ako aj z roku 2010, kde sme 
vás žiadali (prosili) o zjednanie nápravy v cest-
nej doprave na Palárikovej ul.? Je, prosíme vás, 
niekto zodpovedný v našom meste za dopravné 
značenie cestnej dopravy? Pre informáciu – do-
pravnú značku zákazu nákl. vozidiel na ul. Ferka 
urbánka pred odbočením na Palárikovu ulicu 
niekto odstránil (zrejme vodič, ktorému preká-
žala) a dlhé mesiace nikomu nechýba! Z opač-
nej strany (Letecká) dopravné značenie však je 
– nik ju nerešpektuje a nákladné vozidlá si jaz-
dia ako na pretekárskej dráhe. Predpokladáme, 
že dopravné značenie, ktoré bolo zrealizované, 
malo svoje opodstatnenie, nemalo by sa svoj-
voľne beztrestne likvidovať a porušovať. ešte 
v r. 2008 sme sa s písomnou prosbou obrátili 
na p. primátora o zjednanie poriadku v náklad-
nej doprave na Palárikovej ulici. Žiaľ, ubehlo veľa 
času a nákladné vozidlá jazdia voľne, či doprav. 
značka je alebo nie. Znovu prosíme o zjedna-
nie nápravy v značení cestnej dopravy, ale i jej 
rešpektovaní. vieme, ako sa cesta budovala, 
z akého materiálu a následne, ako bude slúžiť 
v ďalších rokoch pri takej premávke nákl. vozi-
diel. Cesta bola budovaná len pre potreby oby-
vateľov bývajúcich na kozom vrchu, hlavne pre 
osobné vozidlá a nie na každodennú prevádzku 
nákladných vozidiel – kamiónov.“

obyvatelia Palárikovej ul., list, 30. 6. 2011

Z pohľadu ODI je potrebné doplniť chýbajúce do-
pravné značenie. Dopravné značenie je súčasťou 
ciest, a teda majiteľ cesty Mesto Spišská Nová 
Ves a správca cesty Brantner Nova SNV má po-
vinnosť zo zákona sa o dopravné značenie starať 
a doplňovať, nielen po upozornení z ODI. ODI za-
bezpečuje úlohy a kontroly na cestách a miestnych 
komunikáciách v okresoch SN a GL a prioritne sa 
zabezpečujú cesty so zvýšenou dopravnou neho-
dovosťou a cesty vyššieho dopravného významu. 
Z týchto dôvodov kontroly ciest nízkeho doprav-
ného významu (akou je aj miestna komunikácia na 
Palárikovej ulici) môžu byť v náplni najmä Mestskej 
polície v Spišskej Novej Vsi.
 Ing. Martin Lukáč 

Okresný dopravný inšpektorát v SNV

Na uvedenú otázku sme už viackrát odpovedali. 
Stav dopravného značenia neohrozuje zdra-
vie a bezpečnosť obyvateľov, tzn. nevyžaduje si 
okamžitý zásah. Uvedené práce sme objednali 

u dodávateľa prác a budú v primeranom čase  
zrealizované.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci 

oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„v ičku bolo písané, že pod OD ProeLekTrO 
budú nejaké obchodné prevádzky. Mohli by ste 
bližšie informovať, čo tam bude alebo, kde sa 
mám uchádzať, resp. kam obrátiť, ak sa zaují-
mam o zamestnanie?“
 alena M., e-mail, 1. 7. 2011

Máme neoficiálne informácie o pripravovaných ob-
chodných aktivitách. V realizačnej fáze sú hrubé 
terénne úpravy územia a výstavba inžinierskych 
sietí. Tieto stavby sú povolené. Podľa našich in-
formácií by malo ísť o obchodné reťazce podobné 
ako Tesco alebo Nay-elektrodom.

Ing. Jozef Gonda, vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„vidím, že sa v meste nanovo strieka vodorovné 
dopravné značenie. Chcel by som požiadať kom-
petentných, aby sa obnovil aj náter súvislej žl-
tej čiary na ulici ing. Straku pri hlavnej pošte. 
čiary sú už značne vyblednuté a keďže mnohým 
značka zákaz vjazdu nevraví nič, o chvíľu budú 
parkovať aj na ,zmiznutej‘ žltej čiare a my, obyva-
telia ulice, sa zase budeme mať problém dostať 
domov.“ igor r., e-mail, 3. 7. 2011

Preveríme technický stav existujúceho vodorov-
ného dopravného značenia a zareagujeme podľa 
aktuálnej potreby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy, Msú

„včera, t. j. 4. 7. 2011, som volal mestskú políciu, 
kvôli zoskupeniu mládeže pri zadnom vchode na 
Tkáčskej ul. 13, ktorá počas dňa požívala alkoho-
lické nápoje, fajčila, bola nadmieru hlučná a vul-
gárna a rozhadzovala prázdne fľaše po okolí. 
Páni policajti síce prišli, skupinku rozohnali, 
ale zarazilo ma, že od mládežníkov nepýtali ani 
občianske preukazy, iba sa ich opýtali: ,kto tu 
býva?‘ a to bolo všetko. následne odišli – aj sku-
pinka aj policajti. Mládež sa len presunula ďa-
lej a dopila zásoby. Prepáčte, ale takto si vôbec 
nepredstavujem zodpovedný zásah policajtov. 
vzhľadom na to, že som z Prešova, môžem po-
rovnať prácu mestskej polície tam a tu. u nás by 
sa nestalo, aby kontrolovanú osobu nelegitimo-
vali. každé mesto má vo vZn zákaz pitia alkoholu 
na verejnosti, robenia neporiadku a obťažovania 
hlukom, za ktorých porušenie hrozí pokuta. Páni 
policajti, ak by legitimovali mládež, prišli by na 
to, že poniektorí neboli plnoletí. verím, že ak by 
policajti zasiahli zodpovedne (pokuta, vzatie na 
stanicu, oznámenie rodičom, atď.), bolo by me-
nej takýchto situácií. Chodím často do Snv a si-
tuácia na Tkáčskej 13 sa opakuje neustále. Bolo 
by dobré, ak by boli posilnené hliadky v týchto 
častiach sídliska, prípadne umiestnený kame-
rový systém.“ Slavomír v., e-mail, 5. 7. 2011

Ďakujeme za Váš postreh a upozornenie. Osobne 
som preveril skutočný stav a môžem potvrdiť, že 
v tomto čase cca 12 až 15 mladých ľudí sedelo 

na schodoch, ale pitie alkoholických nápojov 
hliadka nespozorovala, pretože fľaše boli zapeča-
tené. Hliadkou boli upozornené na správanie a na 
znečistenie priestranstva, pričom po upozornení 
priestranstvo upratali. V budúcnosti budeme iden-
tifikovať totožnosť a zároveň zvýšime pozornosť aj 
cez kamerový systém. Rád sa s Vami osobne stret-
nem, aby sme si navzájom vydiskutovali z preven-
tívneho hľadiska aj ďalšie problémy.
 Judr. Michal Komara, Phd. 

náčelník MsP v SNV

„Prečo mestskí policajti nepokutujú chodcov, 
ktorí chodia po chodníku pre cyklistov na Letnej 
ul.? Pešia zóna je široká, miesta majú mnoho, ale 
aj napriek tomu každý deň ich veľa chodí po cyk-
listickom chodníku. ako inak sa naučia používať 
časť vyhradenú chodcom? Cyklistický chodník 
je vybudovaný, ale ďalej sa o bezpečný prejazd 
cyklistov ním už nikto nestará. Je to smutné.“
 Štefan, e-mail, 9. 7. 2011

Ďakujeme za upozornenie, problém riešime 
v rámci možností, ale je oveľa širší. K obmedzo-
vaniu dochádza vzájomne, aj cyklisti obmedzujú 
chodcov. Je to vec disciplíny. Pozornosť a kontrolu 
zameriame hlavne na preventívnu činnosť nielen 
cez hliadkovú službu, ale i monitorovanie cez ka-
merový systém. Dopravné priestupky tohto charak-
teru nie je oprávnená riešiť mestská polícia.

Judr. Michal Komara, Phd.
 náčelník MsP SNV

„Oceňujem rýchlosť, pohotovosť a šikovnosť 
Okresného hasičského a záchranného zboru 
v Spišskej novej vsi. Týka sa nedávneho zásahu 
jednotky pri záchrane uleteného roja včiel pred 
búrkou na sídlisku Mier. roj s matkou kráľovnou 
sa zastavil v korune stromu v areáli Materskej 
školy na nejedlého ulici v Spišskej novej vsi. 
,včelie divadlo‘ si ani nikto nevšimol. na záver 
roka predškolákov prebehlo v úplnej tichosti. 
Pravda, až na zaujímavý silný včelí bzukot ulete-
ného včelieho roja pomedzi bytovky, na ktorých 
boli mnohé okná otvorené.“ 

emil Minďáš, list, 10. 7. 2011 

„Chcel by som sa informovať ohľadom projektu, 
ktorý bol uverejnený na vašej stránke. konkrétne 
by ma zaujímalo, či a kedy sa budú stavať tie štar-
tovacie byty pre mladé rodiny. Poprípade, aké by 
boli podmienky na ich získanie.“
 roman J., e-mail, 10. 7. 2011

Na štartovacie byty v lokalite Západ I (za Brusní-
kom) je zatiaľ spracovaná len úvodná štúdia. Prí-
prava realizácie zatiaľ nedostala zelenú, pretože 
v území nie sú jednoduché majetkoprávne a prí-
stupové pomery. Ing. arch. Teodor štubňa, 

vedúci oddelenia územného 
plánovania a stavebného poriadku, Msú

„Chcem sa verejne ospravedlniť majiteľovi po-
hostinstva pri Zimnom štadióne. Písala som vám 
otázku o kontrole pieskoviska v podnikoch a ne-
čakala som, že to zverejníte, len, že odpoviete. 
Tým som však poškodila mienku podniku, čo 
som nechcela.“ Zuzana, e-mail, 12. 7. 2011	

liSTáreň
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SPraVODaJSTVO, kulTúra

GalÉria 
uMelcOV 

SPiŠa 
ZiMná 46, SPiŠSká nOvá veS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci august 2011

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA
• ZÁHrAdA UMENIA 

VýSTAVy 
ŠTEFAN KUBÍK - SOCHy/KrESBy
Spomienková výstava pri príležitosti nedožitého  
70-teho výročia narodenia akad. soch. Štefana kubí-
ka, rodáka zo Spišského Podhradia. 

Výstava potrvá do 20. 9. 2011.

PETEr FABO - MENO, MESTO, ZVIErA, VEC
Fotografická výstava mapuje prácu autora s archeo-
lógiou vlastného archívu. 

Výstava potrvá do 18. 9. 2011.

MIMOVýSTAVNÁ čINNOSť
„LETNý ATELIér“
Tvorivá dielňa zameraná na grafiku a maľbu akrylom 
pre deti z detských táborov a domovov.

akceptujeme kultúrne poukazy.

w
w
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Galéria umelcov Spiša v SNV v spolupráci 
s TIC SNV a Chatou Piecky - Hrabušice 

vás srdečne pozýva 7. 8. 2011 na II. ročník 
celodenného kultúrneho podujatia 

HuDOBnO-VÝTVarná 
neDeĽa, 

ktoré sa uskutoční v príjemnom prostredí 
Slovenského raja v lokalite Hrabušice - Píla, 

Chata Piecky
Program 

Od 10.00 hod.
• tvorivé dielne pre všetky vekové skupiny, textilné 

techniky, maľba na plátno;
• lekcia výroby drevených detských píšťalok, rap-

káčikov... Pod vedením Juraja Liptáka.
Od 13.00 hod. 
• Duo Antico Moderno - inštrumentálna akordeó-

nová hudba;
• Janka a Štefan - spev ľudových piesní a ukážka 

historických ľudových hudobných nástrojov.
GPS: 48 56 42 N 20 20 58 E

Vstupné: 6 € (v cene - lekcie podľa programu, 
káva, čapovaný nápoj 0,5 l - kofola alebo pivo, 
guláš s chlebom, VIP karta na zľavu 10 % v Bufete 
Chata Piecky)
deti do 10 rokov: zdarma
Zľavnené parkovné - 1,50 € na vyhradenom 
mieste

Odchody autobusov
Tam:  8.30 hod. AS SNV - vystúpiť na zastávke 
 Hrabušice - Píla
Späť:  17.02 hod. Hrabušice, 
 rázcestie Betlanovce - SNV

Na akciu je potrebné sa záväzne prihlásiť 
telefonicky 0910 873 046, 053/446 47 10 
alebo e-mailom na galeriaus@centrum.sk.

Tohto roku oslavuje Ing. Peter König svoje neživotné 
ochotnícke jubileum. Pred 50-timi rokmi (r. 1961) sa pr-
výkrát postavil na divadelné javisko v Letanovciach v hre 
J. B. Moliéra - Chudák manžel. Odvtedy ho ochotnícke 
divadlo úplne pohltilo a venoval mu všetok voľný čas. Po 
9-ročnom účinkovaní v Letanovciach od roku 1970 je čle-
nom divadelného súboru Hviezdoslav v Spišskej No-
vej Vsi. Tu sa naplno, až do dnešných čias, venuje svojej 
záľube a verejnej službe občanom mesta a širokého okolia 

na poli kultúry.
Tí, ktorí majú radi divadlo, poéziu a hudbu, ho veľmi 
dobre poznajú. doteraz účinkoval v 41 divadelných in-
scenáciách, 11 dramatických, hudobných a poetických 
pásmach a dvoch slávnostných akadémiách k výročiu 
súboru Hviezdoslav. V rokoch 2001 až 2004 účinkoval 
v umeleckej agentúre R-99 a odohral cca 300 pred-
stavení pre deti po celom Slovensku. Sporadicky, ako 
hosť, účinkuje v Spišskom divadle. Za svoju ochotnícku 
divadelnú činnosť a aktívnu činnosť, ako funkcionár a or-
ganizátor v Zväze divadelných ochotníkov na Slovensku 
a samospráve súboru Hviezdoslav, bol veľakrát ocenený 
medailami a plaketami celoslovenského významu a pa-
mätnými listami mesta Spišská Nová Ves, Domu Ma-
tice slovenskej a súboru Hviezdoslav. Za herecký výkon 
bol 6-krát ocenený na rôznych súťažných prehliadkach. 
Veľmi záslužná je jeho publikačná a dokumentačná 
činnosť o súbore Hviezdoslav ako zostavovateľa mnohých 
pamätníc a programových bulletinov pri premiérach a vý-
ročiach súboru.
Ochotnícke divadlo je od slova ochota. Dnes sa tento ter-
mín nenosí, doba priniesla rôzne nové módnejšie ozna-
čenia. Som presvedčený, že svojím pravým významom 
prežije, lebo najlepšie vyjadruje to, čo jeho tvorcovia odo-
vzdávajú svojím návštevníkom divadelných predstavení, 
ochotne a väčšinou nezištne ľudí pobaviť, poučiť a pode-
liť sa so svojimi výnimočnými schopnosťami ochotníckeho 
divadelného tvorcu. 
Do ďalších rokov ochotníckej činnosti želáme Ing. Petrovi 
Königovi veľa zdravia a tvorivých inšpirácií.

phDr. štefan kekely

50-ROČNé OCHOTNíCKE JuBILEuM

Celoživotné dielo akademického sochára štefana 
Kubíka, rodáka zo Spišského Podhradia, predstavila 
priaznivcom sochárskeho umenia Galéria umelcov 
Spiša v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti nedožitého  
70. výročia narodenia autora. Viac ako 30 plastík 
rôznych rozmerov a množstvo prípravných kresieb i za-
ujímavostí o autorovi tvorí dosiaľ najrozsiahlejší súbor vy-
stavených prác umelca. Výstava bola otvorená 7. 7. 2011 
za osobnej prítomnosti jeho manželky PhDr. Kláry Kubíko-
vej v koncertnej sále galérie. 
Štefan Kubík patril k tým kreatívnym slovenským sochá-
rom, ktorí dokonale pracovali s priestorom, tvarom či 
samotným materiálom. Od vstupu na výtvarnú scénu v se-
demdesiatych rokoch si vytvoril osobitú asociatívnu a me-
taforickú reč sôch. 
Vývoj sochárskej a kresbovej tvorby i samotný mate-
riál drevo, s ktorým pracoval celý život, súvisia s rod-
ným Spišom, kde sa neustále vracal. Príkladom sú už 
jeho rané práce - torzá, hlavy, dvojice, milenci. Neskôr 
smeruje k soche - zjednodušenému symbolu, filozofickej 
reflexii života, prírody a človeka. Na prvý pohľad upúta ver-
tikalita - rast, ako výraz túžby. V dielach hľadal podstatu by-
tia, vytváral si imaginárny svet tvarov a rytmických línií.
Totemické plastiky vzbudzujú dojem harmónie a pravi-
delné ryhy v dreve umocňujú pocit uspokojenia a poznania 
vlastného vnútra. V sprievodných kresbách konfrontoval 
mystiku s realitou. Intuitívne šrafovanie sa prelína s pre-
myslene uloženými čiarami a ťahmi. Expresivita, ktorú vo 
veľkoformátových kresbách dosahoval, dokonale vystihla 
jeho vnútorné pocity a podčiarkla výrazovosť. Z ovoidných 
tvarov vyskladáva subtílne sochy smerujúce do výšin. 
Okrem plastík a prípravných kresieb vytváral akési reliéfy 
použitím drevených úlomkov na papieri. Jeho umelecký 
záber bol veľmi rozsiahly a rád experimentoval s novými 
technikami. Stopy zanechané v dreve ostávajú trvalou vý-
poveďou a odkazom sochárskeho umenia autora.

Štefan Kubík sa narodil v roku 1941 v Spišskom Podhradí, 
študoval reliéfne sochárstvo u prof. Rudolfa Pribiša. Po 
ukončení štúdia sa venoval kresbe, komornému a monu-
mentálnemu sochárstvu v interiérovej architektúre. Vysta-
voval na viacerých domácich a zahraničných výstavách. 
Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach slovenských 
galérií, ale aj v súkromných zbierkach v zahraničí. Žil 
a tvoril v Bratislave. Zomrel 7. 11. 2006 v Bratislave.
Návštevníci môžu expozíciu zhliadnuť v Galérii umelcov 
Spiša do 20. 9. 2011.

Mgr. kamila Tilová, teoretik umenia

NEdOžITé 70. VýROČIE 
NAROdENIA šTEFANA KuBíKA

Štefan kubík: Bremeno, 
drevo, 216 x 110 cm, 1990
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CENTrÁLNA BUdOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE dETI  

Thomas BrEZINA: Prípad pre teba a Tigrí tím - 
palác strieborných leopardov. v múroch paláca 
sa ukrýva poklad, ktorého sa chcú zmocniť chamtiví 
podvodníci. no v ceste im stoja majestátne strieborné  
leopardy.
Peter GLOCKO: Večernica z dračej jaskyne. Príbeh 
Barborky, jedenásťročnej chovanky detského domova 
obdarenej nevšedným hudobným talentom, začína vo 
chvíli, keď ju odlúčia od jej učiteľky klavíra Melánie na 
prahu letných prázdnin.
daisy MEAdOWS: Laura, víla so šteniatkom. Tina 
s rebekou majú plné ruky práce so šteniatkom z útulku. 
čo ak im pomôže nájsť Laurinho čarovného psíka? ale 
podarí sa dievčatám vytrhnúť šteniatka z pazúrov ne-
zbedných škriatkov?

PrE dOSPELýCH - BELETrIA  

Vita JAMBOrOVÁ: Stráž ma, mafia nezabúda. 
Pokojný život bývalého člena ukrajinského podsvetia 
sa zmení, keď zistí, že po ňom pátra niekto z jeho mi-
nulosti.
Camilla LÄCKBErG: Kamenár. Pri vyšetrovaní okol-
ností utopenia dievčatka sa zistí, že za idylickou fasá-
dou domu sa skrýva nenávisť, ubližovanie a rodinné 
konflikty.
Eva dEdINSKÁ: Zmätok v srdci. Po smrti manžela 
stretáva Lujza rozvedeného adriána. ich láska sa pre-
hlbuje iba do chvíle, keď si zdravotný stav jeho bývalej 
manželky vyžiada dennodennú starostlivosť.

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATúrA

Ján rEPKA: Elixír zdravia zvaný med. užitočná prí-
ručka pre všetkých, ktorí znovu objavujú magickú liečivú 
silu čistých prírodných produktov. Malý radca pri veľkých 
rodinných problémoch.
roman SOUKUP: Začínáme fotografovat digi-
tálně. Desiatky tipov pre fotografovanie digitálnym fo-
toaparátom. 
Michael donald KrAIG: Tarot a magie. Sprievodca 
vás naučí, ako vykonávať vaše vlastné tarotové kúzla a ri-
tuály a ako využiť magickú silu kariet.

POBOčKA MIEr, KOMENSKéHO 25

PrE dETI  

Zuzana HOLASOVÁ: Poník Bandita a otravné ale. 
Bandita vlastne nie je poník. Je to kôň! ale maličký. a tak 
sa preňho ťažko hľadá jazdec.

PrE dOSPELýCH - BELETrIA  

Barbara BICKMOrE: dotknúť sa hviezd. román 
ponúka osudy alex, dcéry amerického finančníka, ktorá 
sa na želanie matky vydá za anglického šľachtica.

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATúrA

Eva ZÁBOJOVÁ: Angličtina pre samoukov. Pomo-
cou učebnice zvládnete hovorový jazyk tak, že budete 
schopní dohovoriť sa v najbežnejších situáciách.

kulTúra, OznaMy

Letná 50, Spišská Nová Ves

TOP 60 Múzea SPiŠa 
do 31. 12. 2011

Profilová výstava venovaná 60. výročiu založenia múzea. 
Zbierky, objekty, pracovníci, výskumy a múzejná prezentácia.

eXPOzÍcia PrÍrODy 
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2011 
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu a jeho históriu. 

Časti expozície - archeológia, baníctvo a história mesta 
prostredníctvom zbierok prezentujú bohatú históriu 

ľudskej spoločnosti od praveku po novovek.

Foyer Múzea Spiša

Brány, DVere, kaPury na SPiŠi
5. 8. - 24. 10. 2011

FOTOGraFie: Ján kOTraS
Výstava doplnená o artefakty viažuce sa k téme fotografií 
- kované zámky, kľúče, súčasti okenného a dverového 

kovania, mreže a pod. Výstava realizovaná  
k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

Kaštieľ Markušovce

VÝcHODiSkO HiSTÓria
do 30. 9. 2011

Výstava študentských prác 
Strednej odbornej školy drevárskej v Sp. Novej Vsi 

realizovaná v rámci aktivít projektu 
„Technologické centrum - most medzi teóriou a praxou“.

nOČná PreHliaDka kaŠTieĽa 
13. 8. 2011

Najvýznamnejší muži rodu Máriássy 2.
Netradičná prehliadka kaštieľa odetého do šera sviečok 

a fakieľ obohatená o príbeh inšpirovaný skutočnými, niekedy 
možno až neuveriteľnými záhadami a legendami.

Vstupy: 20.00 a 21.00 hod.
Vstupné: dospelí 4 €, zľavnené 2 €

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

zoltán Oelschläger 
VÝTVarnO-DreVOrezBárSke 

Práce z MÔJHO ŽiVOTa
do 18. 9. 2011

Autorská výstava - rezbárske plastiky.

TrOJlÍSTOk SPiŠ
Múzeum Spiša v SNV a Zoologická záhrada v SNV 

pripravili pre detských návštevníkov zľavnenú 
vstupenku v hodnote 3 €, ktorá im umožní 

vstup do Múzea Spiša v SNV, Kaštieľa Markušovce 
a Letohrádku dardanely a Zoologickej záhrady. 

Tešíme sa na vašu návštevu.

auGuST 2011

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Zmena výpožičných hodín 
počas letných prázdnin (júl - august)
Sídlo centrály - Letná 28
Pondelok – piatok: 8.00 - 17.00 hod.
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené
pobočka Mier - šafárikovo námestie 7
Pondelok – piatok: 9.00 - 11.30 hod., 12.00 - 17.00 hod., 
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené 

august 2011 

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

9. 8. - 7. 9. 2011
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Jubilanti 2011
Výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov  

pri príležitosti ich životného jubilea 
František Hos (70) a Ján Bodnár (65).

Vernisáž výstavy: 9. 8. 2011 o 16.00 hod.

DeTSkÉ 
DOPraVnÉ iHriSkO

Počas augusta otvorené 
pondelok - piatok 9.00 - 12.00 hod.

Kontakt: M. Buza, ml. 
0905 702 508 • 0949 702 508

zBer STarÉHO ŠaTSTVa
Mesto Spišská Nová Ves organizuje letný zber 
šatstva. 
Zber sa uskutoční:
5. - 6. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 hod. na 
sídl. Západ I - parkovisko za obchodom - Kolár-
ska ulica
7. - 8. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 hod. na 
sídl. Mier - parkovisko OD Prima - Štúrovo nábre-
žie
12. - 13. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 hod. 
na sídl. Tarča - parkovisko OD Družba - Lipová 
ulica

Zberať sa bude:
• letné a zimné oblečenie (dámske, pánske a det-

ské);
• posteľná bielizeň, záclony, uteráky, osušky, 

deky.

Veci, ktoré vziať nemôžeme:
• znečistený, zamastený a vlhký textil;
• chladničky, televízory, počítače a inú elektro-

niku, matrace, prikrývky, koberce;
• nábytok, detské kočíky.

Šatstvo bude použité na charitatívne účely pre so-
ciálne slabšie skupiny obyvateľstva.
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krÍŽOVka, OznaMy

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. Veľká Morava, 2. Mačací Hrádok,  
3. Zlaté Moravce. 
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Partnerské mestá: nitra 
Jedno z najkrajších i najstarších miest na Slovensku leží v krásnom a malebnom prostredí, ktoré bolo obývané už pred viac ako 30 000 rokmi a osady s roľníckym obyvateľstvom 
tu boli už pred 6 000 rokmi. Hovorí sa, že Nitra, podobne ako Rím, bola založená na siedmich pahorkoch - na Zobore, Kalvárii, Čermáni, Borine, Vršku, Martinskom vrchu a na 
hradnom kopci. V 4. storočí sa tu na dlhší čas usídlili Kelti, stopy tu zanechali i Dákovia. Slovenská história osídľovania začína koncom 5. stor. a už v 7. storočí sa hovorí o Samovej 
ríši, ktorá bola predchodcom štátneho útvaru (1. tajnička). S jej menom sú teda spojené začiatky slovenských dejín a mená slávnych ako Svätopluk, sv. Cyril a sv. Metod i Pribina, 
ktorého kostol je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva na vtedajšom území Slovanov. V roku 1248 kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto, ako vďaku 
za záchranu pred Tatármi. Neskôr túto výsadu mesto stratilo a bolo obyčajným zemepánskym mestom, čím trochu stratilo na význame. No ako sídlo biskupa bolo stále významným 
centrom, ktorým je dodnes. Mesto doslova dýcha históriou a dokumentujú to mnohé archeologické - Zobor, hrad, Martinský vrch, (2. tajnička), Lupka, Šindolka i architektonické 
pamiatky (Župný dom, kláštor Františkánov, mestský palác, meštianske domy, morový stĺp, Synagóga, kláštorné komplexy i mnoho sôch). V súčasnosti je mesto Nitra správnym 
centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a (3. tajnička). Dnes je teda centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu 
a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Je aj mestom mladých, nachádzajú sa tu dve univerzity - Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita. Mesto Nitra dnes tvoria mestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, 
Dražovce, Chrenová, Janíkovce a má asi 83 000 obyvateľov. Partnerská zmluva nášho mesta s Nitrou bola podpísaná 20. 9. 1999.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární
1. - 7. 8. 2011

Bonus, Námestie SNP 2, tel.: 053/446 47 67

8. - 14. 8. 2011
Na Západe, Hutnícka 20, tel.: 053/429 87 10

15. - 21. 8. 2011
Na Letnej, Letná 27, tel.: 053/442 51 32

22. - 28. 8. 2011
Na Mieri, Šafárikovo námestie 3, 

tel.: 053/446 59 37

29. 8. - 4. 9. 2011
Statim, Štefánikovo námestie 10, 

tel.: 053/442 82 77

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 
od 8.00 do 20.00 hod.

V prvej polovici augusta môžeme večer nízko nad západným obzorom pozorovať Saturn v súhvezdí Panna. Na rannej 
oblohe nájdeme Mars a Jupiter, ktorý bude pozorovateľný v celej druhej polovici noci v súhvezdí Baran. Na konci 
augusta ráno nad východom môžeme pozorovať Merkúr a Venušu. 

Perzeidy: 13. 8. 2011 o 7.00 hod. pripadá maximum meteorického roja Perzeidy, ktorý 
bude však značne rušený Mesiacom. Priemerná hodinová frekvencia v maxime je 70 me-
teorov, takže sa môžete dobre usadiť večer na nejakom kopci, streche alebo na lúke a 
sledovať krásne nočné divadlo na oblohe. Najlepšie je ísť mimo mesta, kde nie je svetlo 
- stojí to za to. 

Mini súťaž
1. Perzeidy sú kometárny meteorický roj súvisiaci s kométou? 
 a) A Swift-Tuttle b) Hale-Bopp  c) Halleyova kométa
2. Kto objavil Perzeidy? 
 a) Edward Claudius Herrick  b) Tycho Brahe  c) Edmond Halley 
3. Ktorý roj sa v ľudových pranostikách nazýva „Slzy svätého Vavrinca?
 a) Delta Aquaridy  b) Perzeidy c ) Orionidy 
4. Najdlhšie pozorovaný meteorický roj je:
 a) Orionidy b) Leonidy c) Perzeidy

Správne odpovede mailujte na adresu do konca augusta: astronomiasnv@gmail.com F. Sejut – Mo SZaa

POZORuJTE S NAMI

nOVÉ!
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FILMOVý KLUB MKC 
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý platí do konca roka 2011 na celom 
Slovensku, stojí 3 € a na každý klubový 
film máte zľavu. Vstup pre neklubistov je 
neobmedzený, ale za drahšie vstupné. Te-
šíme sa na stretnutie s vami každý piatok 
pri dobrom filme v kine Mier.

SlOVenSkÝ DaBinG 
1. 8. pondelok o 17.00 zľava vst.: 2,00 €
2. 8. utorok o 19.00., 3. 8. streda o 17.00, 
vst.: 2,50 €

Harry POTTer a Dary SMrTi 2
Príbeh je zameraný na Harryho úsilie zničiť 
posledný Horcrux a jeho prioritou bude, sa-
mozrejme, zničiť Lorda voldemorta. Jeho 
priatelia začínajú zomierať a Harry má po-
chybnosti či to vôbec dokáže. vB/uSa, dob-
rodružné fantasy, r. 2011, 130 min., MP-12.

rODinná kOMÉDia - ČeSkÝ DaBinG
5. - 8. 8. piatok, sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,20 €,
8. 8. pondelok zľava vst.: 2,00 €

Pán POPPer a JeHO TuČniaci
Hrejivá rodinná komédia rozpráva príbeh 
pána Poppera, ktorý je úspešným newyor-
ským podnikateľom. Jedného dňa mu do 
obývačky pošta doručí neočakávanú a veľmi 
podivnú zásielku. Šesť živých tučniakov. 
uSa, komédia, 100 min., MP-12.

5. - 7. 8. piatok, sobota, nedeľa o 19.00, 
vst.: 2,20 €

 Paul
graeme a Clive prišli do ameriky na do-
volenku, behom ktorej chceli precestovať 
všetky miesta preslávené údajným výsky-
tom uFO. uSa, r. 2011, 104 min., slovenské 
titulky, MP-12.

FilMOVÝ kluB 
12. 8. piatok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 
13. - 15. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

ODcHázenÍ
Filmová adaptácia úspešnej divadelnej hry 
Odcházení od václava Havla z roku 2007.
Scénar a réžia: václav Havel. čr, dráma,  
r. 2011, česká verzia, 90 min.

17. - 19. 8. streda, štvrtok, piatok o 19.00, 
vst.: 2,20 €

DáMSka JazDa
Smoliarka annie je všetko, len nie úspešná. 
Jediný svetlý bod v jej živote predstavuje ka-
marátka Lillian. Tá jej práve oznámila, že sa 
bude vydávať a annie ako najlepšia kamoška 
sľúbila, že jej so svadobnými prípravami po-
môže. uSa, komédia, r. 2011, 125 min., slo-
venské titulky.
 
rOzPráVka – SlOVenSkÝ DaBinG 
20. - 22. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,10 €

MackO Pu
S pôvabom a vtipom sa v tomto celkom no-
vom príbehu publikum opäť stretáva s filo-
zofujúcim Mackom a jeho priateľmi Tigrom, 
Prasiatkom, klokanmi kangou, rúom a, sa-

mozrejme, i-áčikom, ktorý stratil svoj chvost. 
uSa, animovaný, rodinná komédia, r. 2011, 
70 min. 

20. - 22. 8. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

VreSkOT 4
Sidney Prescott sa vracia domov. Tu sa spojí 
so šerifom Deweym a gale, ktorí sú teraz 
manželia, jej sesternicou Jill a tetou kate. na-
nešťastie jej návrat priláka späť i ghostface, 
a tým sa mestečko Woodsboro dostáva do 
nebezpečia. uSa, horor/thriller, r. 2011, 
české titulky, 90 min.

rOzPráVka
28. - 29. 8. nedeľa, pondelok o 17.00, 
vst.: 2,20 €,
31. 8. - 1. 9. streda, štvrtok o 17.00, 
vst.: 2,20 €

ČerTOVa neVeSTa
v adaptácii rozprávky Boženy němcovej sa 
ukáže, že s čertom skutočne nie sú žarty. 
To všetko uvidíte vo výpravnej rozprávke pl-
nej humoru, s trikmi a hviezdami v hlavných 
úlohách. rodinný, čr, 101 min., r. 2011, 
MP-12.

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

VO ŠTVOrici PO OPici 2
Tento krát sa Phil, Stu, alan a Doug vydajú na 
cestu do exotického Thajska. Po nezabudnu-
teľnej Dougovej rozlúčke so slobodou v Las 
vegas Stu radšej nič neriskuje. udalosti sa 
však málokedy vyvíjajú podľa plánu. uSa, ko-
média, r. 2011, 102 min., slovenské titulky.

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

PrOFeSiOnálna ManŽelka
Suzanne je submisívna žena v domácnosti 
a oddaná manželka tyranského manžela. Fr, 
r. 2011, 103 min., české titulky, MP-15.

rOzPráVka - SlOVenSkÝ DaBinG 
2. - 5. 9. piatok, sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,20 €

ŠMOlkOVia
aj keď Šmolkovia v bežnej realite asi nie sú 
tí praví, ktorých by sme čakali, nechajme sa 
prekvapiť, o čom vlastne budú. uSa, komé-
dia/rodinný, r. 2011, 90 min.

3. - 5. 9. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 2,20 €

ŠÉFOVia na zaBiTie
Manažér nick maká 12 hodín denne a strávi 
všetko, čo mu jeho psychopatický šéf Har-
ken nadelí, len aby dosiahol zaslúžené po-
výšenie. uSa, komédia, 98 min., slovenské 
titulky, MP-15.

9. - 11. 9. piatok, sobota, nedeľa o 19.00
TranSFOrMerS 3

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

Mkc kinO Mier

kinO BanÍk

1. 8. 2011 o 19.00 hod., vst.: 1,80 €
rODinka

rodinná rada rieši napríklad problém: ako 
sa zbaviť dobrej, ale príliš zvedavej susedky? 
ako splodiť potomka? Prečo sa andulka 
schováva pred svokrou? česká republika, 
2010, rodinná komédia, 80 min., MP-7, Con-
tinental.

2. - 4. 8. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €
úTek zO SiBÍri

Príbeh založený na skutočnej udalosti z roku 
1940 popisuje útek skupiny väzňov z ruského 
gulagu. Počas snehovej búrky sa utečencom 
podarí uniknúť z tábora a zanechať za se-
bou prenasledujúcich strážcov. uSa, 2010, 
dráma, 133 min., MP-12, čT, MagicBox.

5. - 7. 8. 2011 o 17.00 hod., vst.: 1,50 €
auTOrOzPráVky

Celovečerný rozprávkový film je zostavený 
zo štyroch animovaných epizód a hranej 
časti, ktorá ich spája a vytvára rámec celého 
príbehu. každá z rozprávok je spracovaná 
inou technikou a inou výtvarnou skupinou. 
česká republika, 2011, rodinný animovaný 
film, 87 min., MP-12, MagicBox.

5. - 8. 8. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €
PiráTi z kariBiku: 

V neznáMycH VODácH
Príbeh plný pravdy, zrady, mladosti a odcho-
dov. keď sa Jack stretne so ženou zo svojej 
minulosti, nie je si istý, či ide o lásku alebo či 
len ona hrá na jeho city a využíva ho, aby na-
šla legendárny Prameň mladosti. uSa, 2011, 
dobrodružný, 140 min., MP-12, ST, Saturn.

9. - 10. 8. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 € 
rÝcHlO a zBeSilO 5

nohou tlačia plynový pedál až na podlahu, 
jednou rukou držia volant a v tej druhej zvie-
rajú zbraň alebo ukazujú vztýčený prostred-
ník. Sú jednoducho rýchli a zbesilí, už po 
piatykrát. uSa, 2011, akčný, 100 min.,  
MP-12, ST, Tatrafilm.

11. - 15. 8. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
15. 8. 2011 vst.: 1,80 €

X-Men: 
PrVá TrieDa

Príbeh filmu sa odohráva v období 40. až  
60. rokov minulého storočia a opisuje po-
čiatky X-Menovskej ságy a tajnú históriu zná-
mych udalostí svetových dejín. uSa, 2011, 
akčné sci-fi, 132 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

12. - 15. 8. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,40 €

ŠMOlkOVia
Dobrodružstvá tejto modrej rasy malých by-
tostí v dobách stredoveku, ktoré sa musia 
vysporiadať samé so sebou a tiež s ľuďmi, 
predovšetkým so zlým čarodejom, ktorý je 
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil pre svoje 
nekalé zámery. uSa/veľká Británia, 2011, 
rodinný animovaný, 102 min., MP, slovenský 
dabing, iTafilm.

16. - 18. 8. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

VODa Pre SlOny
Jacob Jankowski sa po smrti svojich ro-
dičov náhodne dostane do cirkusu, kde 
nastúpi na miesto veterinára. Hneď v prvý 

deň sa zapozerá do krásnej akrobatky Mar-
leny, ktorá je vydatá za riaditeľa zverinca 
augusta. uSa, 2011, romantický, 121 min., 
MP-12, čT, Tatrafilm.

19. - 22. 8. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,30 €, 
22. 8. 2011 vst.: 2,00 € 

Harry POTTer 
a Dary SMrTi 2

Posledná časť série o mladom čarodejní-
kovi Harry Potterovi a jeho priateľoch Her-
mione a ronovi ich zachytáva v čase, kedy 
majú časť svojho nebezpečného putovania 
za sebou. uSa, 2011, dobrodružné fantasy, 
140 min., MP-12, slovenský dabing, Conti-
nental.

19. - 22. 8. 2011 o 19.15 hod., vst.: 2,20 €, 
22. 8. 2011 vst.: 2,00 €

Princ a PruĎaS
Thadeous, arogantný a lenivý princ, strávil 
celý život v tieni svojho staršieho brata Fa-
biousa. Ten sa v naleštenom brnení púšťa 
na hrdinské výpravy, na ktorých poráža 
drakov a víťazí nad zlom, čím si získava 
srdcia ľudu. uSa, 2010, fantasy komédia,  
102 min., MP-15, ST, Tatrafilm.

23. - 25. 8. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

PrOFeSiOnálna ManŽelka
rok 1977. Suzanne Pujole je submisívna 
žena v domácnosti a oddaná manželka ty-
ranského manžela - továrnika roberta Pu-
jola, ktorý svoj podnik na výrobu dáždnikov 
riadi železnou rukou. Francúzsko, 2010, ko-
média, 103 min., MP-12, čT, Continental.

26. - 29. 8. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,10 €, 
29. 8. 2011 vst.: 2,00 € 

Pán POPPer a JeHO TuČniaci
Život večne zaneprázdneného biznismana 
Toma Poppera naberie obrátky po tom, čo 
zdedí šesť tučniakov. Tí ho donútia zmeniť 
svoj newyorský apartmán na zasneženú ľa-
dovú ríšu. uSa, 2011, komédia, 100 min., 
MP-12, český dabing, Tatrafilm.

26. - 28. 8. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

czecH MaDe Man
komédia, založená na skutočnosti, sleduje 
kariéru chlapca z chudobnej rodiny, alko-
holika, ktorý sa stane kráľom internetových 
domén. česká republika, 2011, komédia,  
85 min., MP-15, Filmeurope.

29. - 31. 8. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

TVOJ SnúBenec, MÔJ Milenec
na oslave svojich tridsiatych narodenín sa 
rachel začína trápiť pocitom, že život jej 
nevychádza podľa predstáv. uSa, 2011, ro-
mantická komédia, 110 min., MP-12, Forum 
Film Slovakia.

pripravujeme na september:
autá 2 – animovaný
Vreskot 4 – horor
Transformers 3 – akčné sci-fi
paul – sci-fi komédia
Lidice – vojnová dráma
Dámska jazda – komédia

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

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

BrANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKOBEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

ByTOVé drUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, úK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

POHOTOVOSTnÉ 
SluŽBy
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DivaDlo 
Kontra

divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. Jediné na 
Spiši, ktoré získalo ocenenie dosky 2007 

„Objav sezóny“. uvádza svetový ambiciózny 
repertoár, hry, ktoré môžeš vidieť len u nás. 
V dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68. 

Hráme aj cez leto! 
Divadlo kontra v mesiaci august 
ponúka špeciálne zľavy na svoje 
predstavenia - len 3 € - a grátis 

k tomu dostaneš drink 
- pravú írsku whiskey!

25. 8. 2011 o 20.00 hod.
Marie Jones: 

kaMene VO VreckácH
Všetko, čo si sa chcel dozvedieť o natáčaní filmu, 
ale bál si sa spýtať... Hľadáme komparz! Komédia, 
kde 2 herci odohrajú 13 postáv! 
Cena za najlepšie herecké výkony na festivale 
v Kopřivnici (ČR) v apríli 2010!
Réžia: Klaudyna Rozhin 
Hrajú: Peter Cibula a Peter Čižmár
Vstupné: 3 €
Predstavenie podporilo Mesto Spišská Nová Ves.
 
29. 8. 2011 o 20.00 hod.

Samuel Beckett: 
SÓlO 

(a Piece OF MOnOlOGue)
V šere nehybne stojaci muž, bojujúc so slovami, 
skúša rozprávať o nezmyselnosti opakujúcich sa 
rituálov každodennosti. Hra o tom, že paradoxne, 
ako ubúda života, ubúda rovnako smrti. Veď život 
je predsa umieraním...
Réžia: Klaudyna Rozhin. Hrá: Peter Čižmár.
Vstupné: 3 €
Predstavenie podporil Košický samosprávny kraj. 
 

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest.

Je lepšie rezervovať si miesto vopred!
Rezervácie - denne: 0907 908 986 

 

Tel.: 0903 611 720             e-mail: hanet.sebik@gmail.com,  hanet@hanet.sk                www.hanet.sk

ièo: 33852073                                         diè dph: SK1020688273                    è.ú.: 3443708001 /5600                                  

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

DeTSkÉ DOPraVnÉ 
iHriSkO
počas augusta otvorené 
pondelok - piatok 9.00 - 12.00 hod.
Kontakt: M. Buza, ml. 
0905 702 508, 0949 702 508

PrÍMeSTSkÝ 
DennÝ TáBOr
posledný augustový týždeň
v CVČ Adam na Levočskej ulici
Informácie: Zuzana Hennelová

PrÍPraVa 
STOlnOTeniSOVÝcH 
náDeJÍ
pod vedením odborného trénera
od polovice septembra
Info: Jozef Vytykač - 0915 295 652

POnuka ČinnOSTÍ  
na Šk. rOk 2011/2012
Vážení rodičia!
Odborní pedagogickí pracovníci Centra voľného 
času Adam pozývajú vaše deti v školskom roku 
2011/2012 do týchto súborov, krúžkov a klubov:

Zuzana košová
FLORBAL - chlapci ZŠ * VOLEJBAL - študenti 
a študentky SŠ * FIT LOPTY - dievčatá do 30 rokov 
* POSILňOVANIE A STEP - dievčatá do 30 rokov 
* BASKETBAL - chlapci SŠ * HERňA - chlapci 
a dievčatá ZŠ

paula Suchá 
INTERNETOVý KLuB * IK - šANCA PRE KAždéHO 
* TANEČNý KLuB ROMA * POČíTAČOVé HRY PRE 
dETI * TANEČNý FOLKLÓRNY KRúžOK

radoslav Sedlák
GITARA PRE ZAČIATOČNíKOV *GITARA 
PRE POKROČILýCH *ELEKTRICKÁ GITARA

Zuzana Hennelová
FLORBAL pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ každú 
stredu 13.00 - 15.00 * INTERNET KLuB pre žiakov 
3. - 9. ročníka ZŠ každý piatok 12.00 - 15.00

Daniela Žifčáková
PLASTIKOVí MOdELÁRI - lode, lietadlá, autá pre 
žiakov ZŠ * MOdELÁRSKY KLuB pre deti MŠ 
* MOdELÁRSKY KLuB pre deti ZŠ * LETECKí 
MOdELÁRI - začiatočníci a pokročilí - balza, papier – 
drevo * LEGO KLuB * MOdELÁRSKY KLuB 
pre deti so zdravotným postihnutím

anna Vojtášová  
TVORIVÁ dIELňA pre deti MŠ a ZŠ

Zuzana Vaňová a Mária kožušková
CVIČIACI šIBALI - pohyb.-taneč. cvičenia pre 
4. - 6. r. deti - pondelok od 15.30 * HVIEZdIČKA - klub 
mamičiek s deťmi od 1 do 3 r. - utorok od 9.30 a 14.30 
vo štvrtok od 14.30 * COuNTRY TANCE - dievčatá  

1. - 5. ročník ZŠ - štvrtok od 14.00 * BABY AQuA 
KLuB - bazén ZŠ Nejedlého, relax vo vode pre mamičky 
s deťmi do 2 rokov, piatok od 15.00 * RELAXAČNé 
PLÁVANIE pre deti 1. - 5. ročníka ZŠ, piatok od 16.30

klaudia Bigošová a katarína štrauchová
AdAMKO KLuB pre deti MŠ a 1. - 4. ročníka ZŠ 
- šport, tanec, spev, maľovanie 
• zápis 5. 9. o 16.00 hod.
FARBIČKY- ČARBIČKY pre staršie deti MŠ a mladšie 
deti ZŠ - relaxačné maľovanie 
• zápis 5. 9. o 14.00 hod.
ROZTLIESKAVAČKY - MAžORETKY pre dievčatká MŠ 
a dievčatá ZŠ
• zápis 5. 9. o 15.00 hod.
TANEČNÁ SKuPINA STONOžKA disko, latino, hip hop 
* SPOLOČENSKé TANCE * KARAOKE pre deti 
1. - 4. ročníka ZŠ
• zápis 5. 9. o 15.00 hod.
SPOLOČENSKý TANEC * KARAOKE * REdAKČNO- 
PROPAGAČNý – MOdERÁTORSKý klub pre žiakov  
5. - 9. ročníka ZŠ
• zápis 5. 9. o 15.00 hod.

Miloš pitko
POSILňOVANIE ZAČIATOČNíCI A POKROČILí 
* KLuB šPORTOVýCH AKTIVíT * STOLNOTENISOVý 
KLuB RAKETA

eva Fabianová
MINIVOLEJBAL pre žiačky 4. a 5. roč. ZŠ * VOLEJBAL 
pre žiačky 5. - 9. roč. ZŠ * VOLEJBAL študentov SŠ * 
BEdMINTON pre žiakov 5. - 9. roč. ZŠ

Monika jonasová
NEMECKý A ANGLICKý JAZYK pre všetky vekové 
kategórie (MŠ, ZŠ, SŠ)
- doučovanie, individuálne kurzy, konverzácia, nemčina 
pre opatrovateľky

Ponukový list záujmových útvarov 
„Z dielne DaViNCi“ 
Tvorivé maľovanie • Nauč sa kresliť • Výtvarné 
nápady • Tkanie na ráme  • Pletenie z papierových 
prameňov • Korálikovanie a šitie šperkov • 
Paličkovanie • Keramika pre malých umelcov • 
Eko-ateliér • šijeme hračky  • Objavovanie prírody 
Pre chlapcov a dievčatá MŠ, ZŠ, SŠ 
Kontakt: Ing. Lovasová Ľudmila
č. tel.: 0903 566 838, 053/442 57 59

POzOr! naJlacneJŠÍ HiP HOP V MeSTe!
Ak vieš hýbať svojím telom do rytmu hudby alebo sa to 
chceš naučiť, či si dievča alebo chlapec a máš 12 a viac 
rokov, príď sa zapísať do našej tanečnej crew denzz 
Industry. Naši skúsení tréneri ťa prevedú bránami 
hip hopu, break danceu, houseu a rôznych iných štýlov. 
Čakáme Ťa v telocvični v Centre voľného času 
 (oproti cintorínu) 9. 9. 2011 od 12.00 hod. 
Tešíme sa na Teba.
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Pripravujeme
22. 9. 2011, Evanjelický kostol
MeDzinároDný organový 
festival ivana soKola
BINE K. BRYNdORF (Dánsko)

26. 9. 2011, Koncertná sieň reduty
Hana zagorová 
Koncert stálice českej populárnej hudby. Hosť programu Petr Rezek.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 MKC - Kino Mier, 053/442 87 66 , TIC - Letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané podujatia) 

Cestovná agentúra ABELO, Zimná 58, 053/429 73 40 (predpredaj na vybrané podujatia)

9. - 26. 8. 2011, 9. 8. 2011 o 16.00 hod. 
- vernisáž za účasti autora
Koncertná sieň reduty 

sPiŠsKý salÓn 
KreslenÉHo 
HUMorU č. 19
KONSTANTYN KAZANCHEV (ukrajina) 

11. 8. 2011 (štvrtok) o 14.00 hod., Kaštieľ
V každom Veku celý čloVek 

- myslenie a vzťahy
Beseda pre seniorov. Lektorka M. Vlčáková RÚVZ,  
Sp. Nová Ves.

19. 8. 2011 (piatok) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD

augustoVÁ semteX discoPaRtY
Ďalšia zo série pravidelných diskoték s dobrou hud-
bou, barom, súťažami o ceny a s programom.
Účinkuje: DJ Jaro Lipták
Organizuje: Mimoklub, OKC 
Vstupné: 2,50 €

21. 8. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod. 
- kino pre verejnosť,
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

Rio 
Réžia: Carlos Saldanha
Hrajú: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo 
Santoro, George Lopez, Tracy Morgan, Jemaine Cle-
ment, Leslie Mann, Jamie Foxx, Carlos Saldanha 
Premiéra: 14. 4. 2011
Krajina: USA
Animovaná, dobrodružná, rodinná americká komé-
dia z dielne tvorcov Ice Age. Príbeh o papagájovi ara 
z malého mestečka v Minnesote. Rozhodne sa, že 
poletí za dobrodružstvom do „mesta karnevalov“ Rio 
de Janeira.

23. 8. 2011 (utorok) o 18.00 hod. 
- kino pre verejnosť,
Spoločenská sála KD, vstupné: 2,20 € 

HaRRY PotteR a daRY smRti 2
Relikvie smrti sú posledným, siedmym dielom dob-
rodružstva Harryho Pottera.

do 31. 8. 2011
VýstaVa V kaštieli 

Najúspešnejšie fotografie v umeleckej a počítačovo 
manipulovanej fotografii, absolventské práce výtvar-
ného odboru ZUŠ.
Výstava sprístupnená: uto - pia od 9.00 do 17.00 hod. 
Organizuje: ZUŠ, OKC. Vstup zdarma.

28. 8. 2011 (nedeľa) o 14.00 hod.
Areál TJ Slovan Smižany 

ukončenie letneJ  
tuRistickeJ sezónY 

- zábavné popoludnie 
Organizuje OKC.

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 2011

PreD reDuTOu
19. 8. 2011

občiansKy 
PreUKaz
Réžia: Ondřej Trojan 
ČR/SR, 2010, 137 min.

21. 8. 2011 

KUKy sa 
vracia
Réžia: Jan Svěrák 
ČR/Dánsko/VB, 
2010, 95 min.  

DUcH 
vianoc
Réžia: Tomáš Slančík, 
Katarína Krajčovičová 
SR, 2008, 7 min.

20. 8. 2011 

MarHUľový 
ostrov

Réžia: Peter Bebjak 
SR, 2011, 102 min.

22. 8. 2011 

najväčŠí 
z čecHov 

Réžia: Robert Sedláček 
ČR, 2010, 96 min. 

twins
Réžia: Peter Budinský 

SR, 2010, 5 min. 

Začiatok 

premietania 

o 21.15 hod.
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V druhú júlovú sobotu sa uskutočnil nultý ročník futbalového turnaja Memoriál  
Alexandra Nagya.

ŠPOrT

ŠeBeSká PÄTnáSTka: 12. 6. sa postavil na 
štart známeho behu zo Spišiakov iba Milan Hru-
šovký - STEZ (1:07 hod.), ktorý dobehol vo svojej 
kategórii ako dvanásty.
STreĽBa: Klub spišských strelcov usporiadal 
18. 6. v Krytej strelnici streleckú súťaž O pohár 
primátora. Celkovo sa jej zúčastnilo 24 súťažia-
cich v 3 disciplínach: Pištoľ a revolver na 25 m 
– 1. Slavomír Smoleňák (92), 2. Juraj Bilek (89), 
3. Jozef Pavelek (88); Malokalibrová puška na 
50 m – 1. Rasťo Štrama (100), 2. Jozef Čurila 
(98), 3. Jozef Pavelek (96); Situačná streľba na  
10 m – 1. Slavomír Smoleňák (37), 2. Jozef Pavelek 
(25), 3. Marek Gura (11).
VyŠeHraDSkÝ MaraTÓn: Vedie zo Slovenska 
do Poľska. 19. 6. ho absolvovalo 205 vytrvalcov a vy-
trvalkýň. Zvíťazil Poliak Czyz (2:36:23 hod.). Naši 
dobehli nasledovne: M 55: 4. Vladimír Šmida – KST  
(3:21 hod.), M 65: 1. Július Smolár - MK TATRAN  
(4:05 hod.), Ž 35 : 3. Eva Hatalová - BK CYKLO-
SUN PLUS (3:59 hod.).
ŠPOrTOVÉ Hry SeniOrOV: 24. 6. organizova-
li OO JDS SNV a ZO JDS Harichovce za spoluprá-
ce starostu obce Harichovce Ing. M. Augustiňáka  
5. ročník športových hier okresu. Súťažilo sa v špor-
tových disciplínach: hod granátom na cieľ, vrh guľou 
i hod šípkami. Sily si zmeralo 120 žien a 46 mužov 
v dvoch vekových kategóriách. 36 ocenených zís-
kalo zlaté, strieborné i bronzové poháre a diplomy 
(ZO JDS Harichovce a SNV po 14, Krompachy 5, 
Sp. Vlachy 3, Markušovce nebodovali). Program 
pokračoval vystúpením žiakov ZŠ Harichovce, spe-
vokolu Gelničanka, ďalej vystúpilo 31 členov zo 
ZO JDS Harichovce, Sp. Vlachy, SNV i Markušov-
ce. Budúci ročník športových hier sa bude konať 
v Spišskej Novej Vsi.
nOnSTOP BeH HreBeňOM nÍzkycH Ta-
Tier: 25. 6. beh v dĺžke 49 km neabsolvoval 
nikto z našich bežcov. Na polmaratón nastúpila 
iba členka BK CYKLOSUN PLUS Eva Berníková  
(2:29 hod.). Medzi ženami jej celkove patrilo  
12. miesto.
ŠirOcká TrináSTka „Beh vidiacich srd-
com“: V Širokom sa bežal 2. ročník cestovného 
behu. Za účasti 71 bežcov zvíťazil Krompašan Ho-
lečko (51:23 min.). Naši štartovali v kategórii „C“:  
4. Milan Hrušovský - STEZ SNV (1:04 hod.), 12. 
Pavol Peter - SPŠ SNV (1:14 hod.).
MODelári: Modelári ZŠ Nad Medzou sa po 
3 úspešných kolách „Spišskonovoveskej gumy“ 
v rámci okresu SNV zúčastnili 25. 6. na Majstrov-
stvách Slovenska 2011 vo voľných modeloch žia-
kov, juniorov a seniorov na letisku Trenčín – Bisku-
pice. Napriek zlému počasiu si naši mladí modelári 
pod vedením Jozefa Sobinovského počínali veľmi 
odvážne a nakoniec aj veľmi úspešne. Juraj Dikant 
(4. roč.) si v kategórii motorových modelov P30 vy-
bojoval 1. miesto a zároveň aj titul Majster Sloven-
ska žiakov a juniorov v tejto kategórii. Ďalší úspech 
dosiahol žiak Tomáš Barna, ktorý až v poslednom 
5. kole spadol z 3. miesta a nakoniec skončil na 
4. mieste.
9. HarMOnickÝ POlMaraTÓn: Vynikajúcu 
formu potvrdzuje svojimi výkonmi Štefan Sumerling 
zo STEZ SNV. 9. 7. si odskočil do Medzeva a vrátil 
sa s víťazstvom vo svojej kategórii (1:19:18 hod.). 
Zaostal iba desať sekúnd za víťazom Malyjim z Ukra-
jiny.
34. MalÝ ŠTrBSkÝ MaraTÓn: V Štrbe a oko-
lí sa 10. 7. uskutočnil naozaj ťažký pretek. Na tra-
ti dlhej 32 km zvíťazil Poliak Dziuba (1:51 hod.). 
Roman Škerlik z Jamesu SNV dobehol ako 46.  
(3:31 hod.). Eva Berníková dobehla ako 3. v kategórii  
Ž 50 (2:50 hod.). Štartovalo 170 bežcov.
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NuLTý ROČNíK MEMORIÁLu 
ALEXANdRA NAGYA

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V ATLETIKE MužOV A žIEN

NOVOVEšťANIA VíťAZMI MEMORIÁLu

2. - 3. júla sa v Novom Meste nad Váhom konali Maj-
strovstvá Slovenska v atletike mužov a žien. Zastúpenie 
na týchto majstrovstvách malo aj naše mesto v podobe 
atlétov Tomáša Benka a Stanislavy Klučárovej z atletic-
kého oddielu TJ TATRAN Spišská Nová Ves. Naši atléti 
si z Nového Mesta nad Váhom odniesli 3 medaily. O tú 
prvú sa postaral v najkratšom šprinte na 100 metrov To-
máš Benko, keď vo vyrovnanom finále skončil na dru-
hom mieste časom 10,77 s a odniesol si tak striebro. 
„S medailou som spokojný, aj keď netajím sa tým, 
že som chcel 100-ku vyhrať, všetko tomu aj nasved-
čovalo až po nešťastný moment v semifinále, keď 
ma chytili silné kŕče do oboch lýtok a pol hodiny ma 
v cieli museli kriesiť maséri. Do finále som nastupoval 
s malou dušičkou a až po výstrel štartéra a môj azda 
najlepší a najrýchlejší štart v sezóne som nevedel, či 
vôbec pobežím, no po výstrele som zaťal zuby a be-
žal. Mrzí ma to, že som v podstate ani jednu z troch 
stoviek nebežal naplno, keďže mi to zranenie nedo-
volilo,“ hodnotí pretekár Tomáš Benko.
O druhú medailu na rovnakej trati sa postarala Stani-
slava Klučárová, ktorá časom 12,21 skončila na tre-
ťom mieste. Stanislava Klučárová v ten istý deň pridala 

k bronzovej medaile ešte striebornú z behu na 400 met-
rov, kde časom 56,79 s potvrdila svoju suverenitu v tejto 
disciplíne a ukázala tak svoju silu.
Druhý deň sa našim atlétom nedarilo. Oboch šprintérov 
čakala disciplína 200 metrov, no poveternostné pod-
mienky nenasvedčovali tomu, aby sa malo vôbec be-
žať. Teplota 13 °C, vytrvalý dážď a protivietor na rovinke 
o sile 2,8 m/s sú podmienky, ktoré šprintérom prinášajú 
skôr zranenie ako dobré výkony. Naši atléti sa ale s ne-
priazňou počasia rozhodli bojovať, a tak obaja nastúpili 
na 200 metrov. Tomášovi Benkovi sa nedarilo, keď po 
dobre vybehnutej zákrute ho o postup do finále obral 
silný protivietor a dozvuky zo zranenia z predošlého dňa. 
Viac sa darilo šprintérke Stanislave Klučárovej, ktorá po-
stúpila z rozbehov a vo finále skončila časom 25,46 s, 
ktorý je jej maximum tejto sezóny, na nepopulárnom štvr-
tom mieste.
„Pred 200-kou som veril, že Stanislava môže siahnuť 
aj po tretíkrát na medailu a stať sa tak najúspešnejšou 
atlétkou šampionátu, mala dobrú dráhu, a tak videla 
všetky svoje súperky pred sebou, škoda však posled-
ných 50 metrov, pretože práve tam sa lámal chlieb,“ 
zhodnotil tréner Ľuboslav Gargula. 

V rámci prípravy na nový súťažný ročník sa futbalisti FK 
Spišská Nová Ves zúčastnili na 31. ročníku Memoriálu 
štefana Hronca, ktorého spoluorganizátorom je FK 
Štart Kokava nad Rimavicou.
Pravidelne sa na tomto podujatí zúčastňujú domáce ex-
traligové, prvoligové mužstvá a zahraniční hostia. Turnaj 
je na juhu Banskobystrického kraja jediný, preto sa teší 
mimoriadnej pozornosti a vo veľkej miere prispieva k pro-

pagácii slovenského futbalu. Počas doterajšej histórie si 
toto športové podujatie získalo veľmi dobré meno ako 
medzi futbalovými klubmi, aj tak medzi fanúšikmi futbalu.
Výsledky: ŠK SFM Senec – FK Spišská Nová Ves 1 : 1 
(1 : 0), góly: Plichta – Pisárik na pok. kopy 4 : 5. MFK Ri-
mavská Sobota – Partizán Bardejov 0 : 2 (0 : 0). Zápas 
o 3. miesto: ŠK SFM Senec - MFK Rimavská Sobota 
2 : 0 (1 : 0). (mape)

Organizátorom bol Futbalový klub Spišská Nová Ves. 
Turnaj bol určený pre vekovú kategóriu hráčov nad  
40 rokov. Hralo sa v dopoludňajších hodinách na ume-
lej tráve a boje o tretie miesto a víťaza sa hrali na veľkom 
ihrisku futbalového štadióna. 
Nultý ročník sa vydaril nielen organizáciou, ale i špor-
tovou úrovňou a počasím. Na slávnostnom otvorení tur-
naja sa zúčastnil primátor mesta Spišská Nová Ves Ján 
Volný, futbaloví funkcionári okresu, mesta a rodinní prí-
slušníci nebohého Alexandra Nagya, manželka Vlasta, 
syn a dcéra so svojimi rodinami.
Výsledky nultého ročníka: FK Spišská Nová Ves – FK 
Poprad 1 : 2 (0 : 1), Urban – Kovačič, Kavka, Lokomo-
tíva a VSS Košice - MŠK Rimavská Sobota 4 : 1 (1 : 0), 
Kavka, Beganyi, Plichta, Goleňa – Kraus.
Zápas o 3. miesto: FK Spišská Nová Ves – MŠK Ri-
mavská Sobota 6 : 3 (3 : 0), Dunčko 2, Šimonovič 2, 

Michalko, Hudaček – Kočiš 2, Kraus.
Zápas o 1. miesto: Lokomotíva a VSS Košice – FK 
Poprad 2 : 2 (2 : 1), na pokutové kopy 2 : 1, Goleňa, 
Plichta – Dubec 2, pokutové kopy: Plichta, Begány – 
Lopúch.
Poradie: 1. Lokomotíva a VSS Košice (víťaz nultého 
ročníka MAN), 2. FK Poprad, 3. FK Spišská Nová 
Ves, 4. MŠK Rimavská Sobota.
Ceny Memoriálu Alexandra Nagya odovzdávala man-
želka nebohého. 
Futbalový klub Spišská Nová Ves reprezentovali 
títo bývalí hráči: Miroslav Užík, Vlasto Kiss, Miroslav 
Dunčko, Ladislav Bičák, Štefan Staňa, Vladimír Mi-
chalko, Oliver Čík, Vladimír Hudaček, Cyril Sopkovič, 
Ján Urban, Peter Škabla, Milan Bartko, Ján Šimono-
vič, Pavol Zajac, Pavol Pollák, Jaromír Štefaňák, Bohuš 
Hrebenár, Pavol Milčák. (mape)

Jazdecké preteky cena Spiša
27. a 28. augusta 2011 usporiada Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves tradičné, 

v širokom okolí veľmi populárne preteky CENA SPIšA.
Toto športovo-spoločenské podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku 

jazdeckého klubu na Spiši a je zároveň súčasťou dní mesta Spišská Nová Ves.
Vyvrcholením podujatia bude hlavná súťaž O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. 

Začiatok jednotlivých súťaží počas obidvoch dní bude o 10.00 hod. 
Pozývame vás do jazdeckého areálu pri Ferčekovciach a tešíme sa na vašu účasť.

Výbor jk Slávia SNV
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez
leTnÉ kúPaliSkO T.: 053/416 63 62
otvorené denne (pondelok až nedeľa) od 9.00 do 19.00 hod. 

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.

ceraGeM - masážne stoly 
T.: 053/416 63 54
Ceragem v prevádzke počas otvorenia sauny.

Utorok 13.00 - 18.00
Streda 13.00 - 18.00
Nedeľa  8.00 - 18.00

Sauna T.: 053/416 63 54
Utorok 14.00 - 19.00 MUŽi

Streda 14.00 - 19.00 ŽeNY

Nedeľa
 7.30 - 12.00

13.00 - 19.00
MUŽi
ŽeNY

Parná Sauna
počas otvorenia letného kúpaliska zatvorená.

kryTá PlaVáreň T.: 053/416 63 53
otvorená denne (pondelok až nedeľa) od 9.00 do 20.00 hod.

Cenník - krytá plaváreň a letné kúpalisko celodenný vstup 
Dospelí 2,30 € 
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 62 rokov, ZŤp a ZŤp-S 1,60 € 
Zľavnené vstupné 10 vstupov 20,70 €

jednorazový vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 0,40 €.

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 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 6. 8. sobota 10.00 a 12.15 SNV - HUMeNNé, 2. liga SD/MD
 6. 8. sobota 17.30 SNV - kreMNiČka, 2. liga východ
 7. 8. nedeľa 10.00 a 11.45 SNV - ST. ĽUBoVŇa, 1. liga MŽ U13/U12
14. 8. nedeľa 10.00 a 12.00 SNV - STropkoV, 1. liga SŽ a/B
17. 8. streda 15.00 a 17.15 SNV - prešoV „B“, 2. liga SD/MD
20. 8. sobota 17.00 SNV - VraNoV, 2. liga východ
24. 8. streda 17.00 SNV - L. košiCe, 1. kolo, Slovenský pohár
27. 8. sobota 10.00 a 12.15 SNV - L. košiCe, 2. liga SD/MD
28. 8. nedeľa 10.00 a 12.00 SNV - HUMeNNé, 1. liga SŽ a/B

ziMnÝ ŠTaDiÓn T.: 053/446 10 86
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 4. 8. štvrtok 18.00 SNV „A“ - HC LEV POPrAd
 9. 8. utorok 17.00 SNV „a“ - L. MikULÁš
17. 8. streda 15.00 a 18.00 SpišSkÝ poHÁr
18. 8. štvrtok 15.00 a 18.00 SpišSkÝ poHÁr
19. 8. piatok 15.00 a 18.00 SpišSkÝ poHÁr
20. 8. sobota TUrNaj 9. šHT
21. 8. nedeľa TUrNaj 9. šHT
23. 8. utorok 17.00 SNV „a“ - BarDejoV

VereJnÉ kOrČuĽOVanie - HlaVná PlOcHa
14. 8. nedeľa 18.00 - 19.30 Verejné korčuľovanie
21. 8. nedeľa 18.00 - 19.30 Verejné korčuľovanie
28. 8. nedeľa 18.00 - 19.30 Verejné korčuľovanie

Občianske združenie Novoveská Huta usporiada
13. augusta 2011 o 17.15 hod.

pre občanov mesta Spišská Nová Ves

3. ročník ŠTAFETOVÉHO  
BEHU NOVOVESKOU HUTOU

Štartujú: 5-členné zmiešané družstvá mužov a žien  
Vekovo neobmedzený štart.

Kategórie: Súčet rokov členov družstva určí zaradenie  
do kategórie: do 199 rokov a nad 200 rokov. 

Traja členovia družstva  
bežia 1 km a dvaja 2,2 km.

Štartovné: družstvo 5 €
Štart a cieľ: pred Poľovníkom

Info: 0944 546 455
Rudo Mikolaj, predseda občianskeho združenia

Mesto Spišská Nová Ves 
a Občianske združenie Novoveská Huta

usporiada na počesť Dňa baníkov
pod záštitou primátora mesta 

Spišská Nová Ves Jána Volného

6. ročník BEHU NOVOVESKOU HUTOU
4. septembra 2011 od 13.00 hod.

Trate budú pripravené pre účastníkov v 20-tich  
kategóriách od 200 metrov až po 15 kilometrov.  

Žiactvo a dorast bojujú o body do Východoslovenskej 
mládežníckej bežeckej ligy.

Propozície: www.novoveskahuta.sk
Info: 0944 546 455

Rudo Mikolaj, riaditeľ preteku

Hokejistky Spišskej Novej Vsi budú hrať v Lige majstrov. úspech je to dvojná-
sobný, lebo uspeli aj v kandidatúre na organizovanie tohto podujatia. 

Pretekár atletického klubu TJ Tatran Spišská Nová Ves úspešne reprezentoval 
naše mesto a Slovenskú republiku.

LIGA MAJSTROV NA SPIšI

„Primátor podporil náš projekt. Máme vy-
hovujúci štadión aj dostatok hotelov a sme 
schopní zorganizovať takéto podujatie. naša 
kandidatúra bola úspešná, a tak v posledné 
októbrové dni sa v Spišskej novej vsi bude 
hrať jedna zo skupín Ligy majstrov,“ podal 
radostnú správu tréner HC Osy Pavol Fin-
dura. 
„Pre nás to bude ‚skupina smrti‘. Okrem nás 
sa v nej predstaví Slávia Praha, ktorá pred 
dvomi rokmi túto súťaž vyhrala. Ďalšími sú-
perkami budú dievčatá z viedne, v ktorých 
radoch pôsobí päť, resp. šesť kanaďaniek. 
a poslednými do partie sú hokejistky z Buda-
pešti. všetko sú to kvalitné a špičkové európ-

ske družstvá.“ 
Dievčatá tak majú v novom ročníku 2011/2012 
ďalšiu veľkú motiváciu. 
„Od 30. mája sme začali s letnou prípravou 
na suchu, ktorá trvala až do 17. júla. Prípravu 
sme si spestrili na jej začiatku hokejbalom. 
v kádri ženskej hokejbalovej reprezentácie 
(majsteriek sveta) boli i naše hráčky obran-
kyňa Barbora kežmarská a útočníčka viktória 
ihňaťová. Jedna bola vyhlásená za najlepšiu 
obrankyňu a druhá za najužitočnejšiu hráčku. 
už sme mali rokovania o príchode nových hrá-
čok. Hlavne by sme chceli káder posilniť o re-
prezentantky, ktoré sú voľné,“ uviedol tréner 
Spišiačok Pavol Findura.  (mape)

TOMÁš BENKO 
NA MAJSTROVSTVÁCH EuRÓPY

18. - 19. júna 2011 sa slovenská atletická re-
prezentácia, v ktorej malo zastúpenie, vďaka 
Tomášovi Benkovi, aj naše mesto, zúčastnila 
Majstrovstiev Európy družstiev II. ligy v Srb-
skom meste Noví Sad. V prvý súťažný deň sa 
T. Benko predstavil v štafete na 4 x 100 metrov, 

kde časom 41,09 skončil na 7. mieste. 
Na druhý deň sa po predošlých vyrovnaných 
výkonoch predstavil aj na najkratšej šprintér-
skej trati, v behu na 100 metrov, kde sa časom 
10,91 v miernom protivetre umiestnil na pek-
nom 11. mieste. 

VSTUPNé

1 €



kuLTúrnO-SPOLOčenSký MeSačník MeSTa SPiŠSká nOvá veS

20 auguST 2011

V základnej časti dominoval Mirex, keď utrpel len dve 
prehry. Po vyraďovacích bojoch v play-off sa medzi 
štvorku najlepších prebojovali Mirex, Tha Sable, 
Strojspiš Ice Tigeres a dynamo.
V boji o zlaté medaily sa stretli Mirex a Tha Sable. 
O bronz bojovali Strojspiš Ice Tigers proti Dynamu. 
Titul z minulého roka obhajoval Mirex.
Napínavý súboj bol o konečné tretie miesto. V ňom 
zvíťazil Strojspiš Ice Tigers a obsadil konečné tretie 
miesto. Štvrtá priečka tak patrila Dynamu.

Finálová séria mala len dvojzápasové trvanie. Domi-
novali v nej hokejbalisti Mirexu, ktorí vyhrali nad Tha 
Sable 2 : 0 na zápasy a stali sa tak víťazmi Mestskej 
hokejbalovej ligy za sezónu 2010/2011. Poradie 
na ďalších priečkach: 5. miesto Nothors, 6. miesto 
SKV, 7. miesto Energy, 8. miesto Ice dogs a 9. miesto 
Hbk Ants.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Lukáš Svi-
tana z víťazného Mirexu. Najlepším strelcom sa stal 
Martin Ogurčák z Energy s 37 gólmi. (mape)

V Bratislave sa konali Majstrovstvá Slovenska v ho-
kejbale starších žiakov. Osem družstiev zo Sloven-
ska bolo rozdelených do dvoch skupín po štyroch: 
A - skupina: Poprad, Spišská Nová Ves, Závod, Dub-
nica. B - skupina: Banská Bystrica, Liptovský Miku-
láš, Skalica, Nové Zámky.
Stretnutia sa hrali v Ružinove a chlapci zo Spiša svo-
jimi výsledkami príjemne prekvapili už v skupine.
Výsledky chlapcov Spišskej Novej Vsi v skupine:
Spišská Nová Ves – Poprad  4 : 1
Spišská Nová Ves – Závod  10 : 0
Spišská Nová Ves – Dubnica  2 : 0
Poradie v skupine A: 1. Spišská Nová Ves, 2. Dub-
nica, 3. Poprad, 4. Závod.
Poradie v skupine B: 1. Skalica, 2. Banská Bystrica. 
3. Liptovský Mikuláš, 4. Nové Zámky.
Semifinále: Spišská Nová Ves – Banská Bystrica 
7 : 2, Dubnica – Skalica 3 : 2 po samostatných ná-
jazdoch.

Finále: Spišská Nová Ves – Dubnica 2 : 3 po samo-
statných nájazdoch.
Celkové poradie: 1. Dubnica, 2. Spišská Nová Ves, 
3. Skalica, 4. Banská Bystrica.
Družstvo Spišskej Novej Vsi v zložení - Bednár, Ska-
lický, Hamráček, Horváth, Surák, Ludányi, Kyčak, 
Polomský, Zwick, Chmeľ, Gavalier d. Lesňak, 
Mintál, Hudák - získalo strieborné medaily. Trénerom 
chlapcov od 5. ročníka je František Gonda, vedúcim 
družstva Peter Kresťanko.
Kolektív športovej hokejovej triedy U15 skončil v se-
zóne 2010/2011 na druhom mieste v rámci výcho-
doslovenského regiónu a na šiestom mieste na 
majstrovstvách Slovenska, v hokejbale bol víťa-
zom kraja a na druhom mieste na Slovensku, vo 
floorbale skončil v kraji na prvom mieste a v rámci 
Slovenska kolektív získal striebro. Chlapci sa ne-
dali zahanbiť ani v gymnastickej súťaži okresu.
„náš postup do Bratislavy sme si vybojovali cez 

krajské kolo, ktoré sme vyhrali. v Bratislave sa nám 
podarilo vyhrať skupinu, ktorú sme si vylosovali 
a v semifinále sme porazili druhého z druhej sku-
piny a bez problémov sme sa dostali do finále. Z na-
šej prvej skupiny sme narazili znova na Dubnicu, 
ktorá porazila víťaza druhej skupiny Skalicu.
Finálový zápas s Dubnicou bol už iný ako prvý zá-
pas v skupine. napriek našej prevahe sme finálový 
zápas nezvládli a po samostatných nájazdoch sme 
prehrali, a tak sme skončili ako druhí na Slovensku. 
Dubnica odcestovala, mala ďalší program a my, ako 
účastník finále, sme postúpili do finále medzi star-
šími žiakmi čr a Sr.
Finále sa hralo dvomi zápasmi, jeden dopoludnia 
a druhý poobede. Obidva zápasy sme s prehľa-
dom vyhrali. ako vicemajster Slovenska sme sa 
stali víťazom medzištátneho zápolenia v hokej-
bale,“ uviedol tréner úspešných zverencov František  
Gonda. (mape)

Tohtoročné letné Majstrovstvá SR v plávaní sa konali 
pre jednotlivé vekové kategórie v Handlovej, Štúrove 
a v Humennom, na ktorých úspešne reprezentovali 
mesto Spišská Nová Ves aj plavci KP SNV. Svedčí 
o tom skutočnosť, že získali 17 zlatých, 9 striebor-
ných a 11 bronzových medailí. 

Za účasti plavcov z 34 klubov SR odštartovali  
21. - 22. 5. Majstrovstvá SR v Handlovej, kde súťa-
žila kategória 9 - 10-roč. žiakov. Našich plavcov repre-
zentovali: Samuel Slimák - víťaz v disciplínach 200 m 
voľný spôsob (VS) a 50 m znak (Z). Tretie miesto získal 
v disciplínach 50 m VS a 100 m VS. Štafeta dievčat 
v zložení: Katarína Pirháčová, Sára Hanuščinová, 
Jana Kuľová a Alexandra Taláčová skončila  
2 krát na druhom mieste, a to v disciplíne 4 x 50 m VS  
a 4 x 50 m polohový pretek (OPP). V individuálnych 
disciplínach bola úspešná Sára Hanuščinová, ktorá 
zvíťazila v disciplíne 200 m OPP a v disciplínach 50 m 
a 100 m motýlik (M) skončila na druhom mieste. Bronz 
získala v disciplínach 100 m prsia (P), 50 m P a 100 m 
OPP. Najúspešnejšou účastníčkou týchto majstrov-
stiev bola Jana Kuľová, ktorá sa stala Majsterkou SR 
v disciplínach 50 m a 100 m M, 100 m a 200 m OPP, 
50 m Z a 50 m VS.
Po tomto úspechu sa predstavili 24. - 26. 6. naši plavci 
na Majstrovstvách SR v štúrove v kategórii 11, 12 
a 13-ročných žiakov. Hneď v úvodnej disciplíne 

400 m VS skončila Sára Havašová na nepopulárnom 
štvrtom mieste. V ďalšom priebehu majstrovstiev zís-
kala želmíra Kuľová 3 bronzové a 1 striebornú me-
dailu v disciplínach 100 m a 200 m Z a 100 m a 200 m 
VS. Tomáš želikovský vybojoval striebro v disciplí-
nach 100 m Z, 200 m VS a 100 m M. Majstrom SR sa 
stal na 50 m VS a 100 m VS. Juniorská reprezentantka 
SR Barbora Mišendová potvrdila, že v súčasnosti je 
vo svojej kategórii najlepšia v kraulových disciplínach 
v SR. Stala sa majsterkou SR v disciplínach 50 m, 
100 m a 200 m VS a bude reprezentovať SR na Maj-
strovstvách Európy v plávaní juniorov v Turecku.
1. - 3. 7. nadviazali na šnúru víťazstiev aj naši juniori Jo-
zef štofan, Marián Teplan a Marek Stanko na Let-
ných majstrovstvách SR v Humennom. Na týchto 
majstrovstvách, podľa očakávania, bol úspešný nie-
koľkonásobný Majster SR a juniorský reprezentant SR 
Marek Stanko, keď v 50 m bazéne získal 3 x titul juni-
orský majster SR. Zlato si odnášal v disciplínach 50 m 
VS časom 24,25 s, 100 m VS časom 53,35 s a 200 m 
VS časom 2:00,14 min. Mk 

Turnaj v Giraltovciach O pohár Primátora mesta 
pod záštitou Jozefa Golonku sa uskutočnil v prvý júlový 
víkend. HbK VB Reality sa tam predstavili ako minulo-
ročný víťaz, kde boli aj tohto roku veľkým favoritom. 
V skupine sa stretli s Invaders Košice, Giraltovce B 
a Skalica. Všetky zápasy sa skončili 5 : 0 v prospech 
hokejbalistov zo Spiša. HbK VB Reality sa stali víťazmi 
skupiny a postúpili do finálovej skupiny, kde narazili na 
súperov z Trebišova, Giraltovce A, Michalovce a Mad 
dogs Košice. S Trebišovom si poradili po dramatickom 

zápase 3 : 2. Giraltovce A, za ktoré nastúpili aj posily 
z Kežmarku, si trúfali na našich, ale nakoniec sa im ne-
podarilo zdolať naše mužstvo a podľahli im 2 : 1. Potom 
sa stretli s minuloročným finalistom HbK Michalovce 
a po veľmi nervóznom zápase, kde sa strhli aj nejaké 
šarvátky, vyhrali 5 : 2, a tak už bolo isté, že sa stanú 
víťazmi turnaja, kde ich ešte čakal posledný zápas, 
ktorý remizovali s Mad dogs Košice 0 : 0.
Konečné poradie finálovej skupiny: 1. HbK VB  
Reality Spišská Nová Ves, 2. Mad dogs Košice,  

3. Trebišov, 4. Giraltovce A, 5. HbK Michalovce.
Hokejbalisti HbK VB Reality Spišská Nová Ves sa zú-
častnili na kvalitne obsadenom 15. ročníku hokejba-
lového turnaja Primátor Cup v Martine. Na turnaji 
sa zúčastnili mužstvá zo slovenskej a českej extraligy. 
V napínavom zápase o tretie miesto boli úspešnejší 
Martinčania a po výsledku 4 : 3 sa Spišiakom ušiel 
len zápas o bronz. Za najlepšieho útočníka bol vy-
hlásený dávid džerenga z HbK VB Reality Spišská 
Nová Ves.  (mape)

LETNé MAJSTROVSTVÁ SR V PLÁVANí

ZLATO A BRONZ 

MIREX VíťAZOM 

NAJLEPší V ČESKO-SLOVENSKu

Hokejbalisti Hbk VB reality Spišská Nová Ves sa predstavili na dvoch medzinárodných turnajoch v Giraltovciach a v Martine. 

Na malej ploche pri zimnom štadióne vyvrcholila Mestská hokejbalová liga, do ktorej sa prihlásilo deväť mužstiev. 

Chlapci z hokejovej Základnej školy Spišská Nová Ves komenského ulica vyhrali krajskú súťaž v hokejbale a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

ŠPOrT

Trojnásobná majsterka Sr a reprezentantka Sr 
Barbora Mišendová.
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ŠPOrT, OznaM

16. STrETNUTIE 
POdPOrNEJ SKUPINy 
dOJčIACICH MATIEK

pondelok 8. 8. o 10.00 hod.
Pozývame nové a dlhodobo dojčiace 
mamičky.
poplatok: 2 €

BUrZA dETSKéHO 
OŠATENIA (LETO - JESEň)

Streda 24. a 31. 8. od 10.00 hod.
viac info na tel. č.: 0944 250 403

kde: Zdravotné stredisko Mier - vonku 
alebo v herni MC Dietka
poplatok (stojné): 1,50 €/predávajúci

PONUKA SLUŽIEB
dETSKÁ NArOdENINOVÁ 
OSLAVA - SOBOTA, NEdEĽA
objednávky na tel. č.: 0944 250 403 
poplatok: 7 €/2 hod.
Možnosť doobjednania animátorských 
aktivít (maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, diskotéka pre deti).

POrAdENSTVO V dOJčENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

dIETKOVSKý LETNý TÁBOr 
PrE dETI Od 3 rOKOV
každý deň od 7.00 do 18.00 hod.
počas letných prázdnin.
Dieťa treba nahlásiť minimálne 
deň pred nástupom do 16.00 hod. 
na ľubovoľný počet dní.
ponúkame individuálny prístup 

a rozvoj detskej zručnosti. 
Deti si každý deň vyrobia niečo nové. 
úroveň výučby tvorivej techniky bude 
prispôsobená veku dieťaťa.
Program na každý týždeň bude 
sprístupnený v Herni MC Dietka a na 
www.dietka.sk. 
poplatok: 9,50 €/deň/dieťa 
v cene je zahrnutá celodenná 
strava - (desiata, obed, olovrant), 
lektorka, materiál na dielne, 
celodenný dozor.
Viac informácií: 0944 250 403

PrOGrAM MATErSKéHO CENTrA dIETKA - člen únie materských centier 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
Bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com
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klub dôchodcov lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

12. 8. 2011
Príprava a ochutnávka múčnych jedál

17. 8. 2011
Vychádzka do Vysokých Tatier 

- Štrbské pleso - rýchlikom o 7.04 hod. 
a zo Štrby zubačkou o 7.51 hod.

25. 8. 2011 
Vychádzka k pamätníčkom 

umučených - letisko, 
s pokračovaním na Košiarny briežok, 

spojená s opekačkou z vlastných zásob.
Stretnutie bude o 9.00 hod. na križovatke 

Leteckej a Wolkerovej ulice 
(pod Tehelňou).

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku SNV

24. 8. (streda)
ii. ročník „za krásami Spiša“

Prehliadka historického centra 
Spišskej Soboty so sprievodcom.

V odpoludňajších hodinách možnosť kúpania 
v Aquaparku v Poprade. Odchod účastníkov: 

rýchlik o 9.02 hod. - smer Poprad.

Mesto Spišská Nová Ves 
hľadá vhodného kandidáta/kandidátku a vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

PrOGraMOVÝ ManaŽÉr
PrOGraMOVá ManaŽÉrka 

v oblasti/odbore manažment cestovného ruchu
Miesto práce: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu, Štefánikovo 
nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Termín nástupu: 1. 10. 2011
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
kvalifikačné predpoklady: 
Relevantné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na regionálny rozvoj a rozvoj cestov-
ného ruchu a s tým súvisiace činnosti (manažment cestovného ruchu a marketing, ekonomické vzde-
lanie so zameraním na CR, regionálny rozvoj a regionálna politika, znalostná ekonomika, manažment vo 
všeobecnosti ako profesia). 
Rozhodujúca bude kombinácia príslušného vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, dosiahnuté vý-
sledky praxe v danom odbore a manažérske zručnosti.
Ďalšie požiadavky:

- prax v odbore min. 5 rokov;
- manažérske, komunikačné a facilitačné zručnosti a min. 3-ročné skúsenosti v tejto oblasti;
- schopnosť budovania partnerstiev a koordinácie a riadenia projektových tímov, schopnosť a skúsenosti 

v tímovej práci, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu; 
- vedomosti a zručnosti v oblasti plánovania rozvoja marketingu, ako aj v oblasti prípravy, spracovania 

a manažmentu projektov;
- vedomosti a zručnosti v oblasti destinačného manažmentu;
- znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho cudzieho jazyka (nemčina, 

ruština, maďarčina);
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Power Point);
- vodičský preukaz skupiny B.

základná dokumentácia, ktorú uchádzač/uchádzačka 
písomne zašle na nižšie uvedenú adresu:

- profesijný štruktúrovaný životopis;
- overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore; 
- motivačný list a referencie o dosiahnutých výsledkoch práce v predchádzajúcom pracovnom uplatnení;
- aspoň 2 referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov, resp. partnerov pri realizácii spoločných ak-

tivít (v prípade, že uchádzač/uchádzačka boli pred podaním žiadosti živnostníkmi);
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

adresa a dátum zaslania žiadosti:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr  
do 31. 8. 2011 na adresu: Mestský úrad, štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zn.: Výberové konanie - PROGRAMOVý MANAžéR - Neotvárať
Uchádzačov, ktorí splnia všetky požadované kritériá, písomne pozveme na výberové konanie. 

JuDO kluB 
Spišská nová Ves 

uskutoční v mesiaci september 2011 
nábor nových členov. 

Bližšie informácie budú uverejnené 
na internetovej stránke 

www.dksnv.estranky.sk, 
prípadne telefonicky na tel. č.: 0908 975 250 

alebo 0905 331 924. 

náBOr nOVÝcH ČlenOV
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SPOlOČenSká krOnika

Helena nováková  1918
Melánia vansáčová 1921
anastázia augustínová 1922
Štefan Bujňák 1922
Mária Bobková  1922
kamila Majerčáková 1926
Zuzana Šefčíková 1926

Františka Šurgotová 1928
anna ganovská 1930
Mária Morandinyová 1930
Magdaléna Malecová 1930
Magdaléna Pancisynová 1931
Magdaléna galiczová 1931
Jozefa černeková 1931

anna Zaťková 1932
Barbora Bobková 1933
vilma rumanová 1934
karol goral 1938
Ladislav Laškovský  1938
Štefan kotlár 1943
Ladislav vymazal 1946

Zuzana kmetzová 1947
Jozef Džubák 1948
Ján Lipták 1949
anton Ludrovský  1950
Jozef Takáč 1953
Ľudmila katová 1954
Jozef Dvořák 1958

erika Topercerová 1958
gizela Ferencová 1959
Martin čuj 1985

V JúNI NÁS NAVždY OPuSTILI

VITAJTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JuBILEÁ V JúNI OSLÁVILI
100 rokov
Ľudovít adamy

93 rokov
Ondrej Hovanec

91 rokov
aurélia krupicerová
vlastimila Opielová
karolína Horváthová

85 rokov
Mária Bendíková
Terézia kalafutová
Ján Dovala
agnesa čupová
ing. eduard Škerlík
Mária Lacková
valéria Polomská
karol kopper

80 rokov
Zuzana Brošková
valéria Sotáková
anna Sabová
ing. Ján Lovecký
Ján Boroš
Michal Španko
anna Šofranková
Mária Babičová
Miloslav adamják
Helena Danišková
Mária Burčíková
Magdaléna Hužiková
ing. Jozef Šmelko
ing. Pavel Hošták
gabriela Hanzelyová

75 rokov
anton Bernát
František Pacanovský

Justína kačírová
Štefan Tkáč
Oľga Molitorisová
anna Budzová
Prom. práv. elena Pethövá
Cecília Dzimková
irena Mangerová
anna Petreková
Helena vadelová
Mária vancová
Cecília rešovská
Magdaléna Cigánková
Marián Barčovský
Mária Dominiková
Mária Mertinková

70 rokov
Ladislav kukura
eva Siváková
Ján Dobrovič

anna Mišendová
květoslava višová
Milan Hudáček
gertrúda Paterová
ing. Tibor Böhmann
Margita košická
Marta Chromá
alžbeta Dzimková
Helena Marjaniková
viliam Drgonec
František Spišák
Milan Holota
PaedDr. Mgr. Silvester Šuca
Oľga Fabianová
Ján Melega
katarína varechová
irena Ovšonková
Ján Melich
Magda gajanová

alexandra Brnová

Oliver Proks

roberto Masi

Samuel Markovič

Milan Pokuta

Daniela urichová

Martin knižka

Lilly Polláková

Lukáš Jendrál

Tamara Holubová

alex Miženko

alexandra Farkašovská

Laura Lipovičová

Markus urban

Max vall

nela Šoltésová

Tatiana Piatniková

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
s nami. 
So zármutkom v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
známym, bývalým kolegom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť  
28. 6. 2011 s mojím manželom Ladislavom LAšKOVSKýM, 
ktorý nás nečakane a náhle opustil vo veku nedožitých 73 rokov. 
Touto cestou chceme poďakovať Pohrebnej službe R. Findura 
a ZPOZ pri MsÚ - p. Kučinskému a p. Findurovej za dôstojnú 
rozlúčku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujem celej rodine, susedom, známym, ktorí sa 
prišli 22. 6. 2011 rozlúčiť s mojou drahou manželkou Annou  
GANOVSKOu, ktorá nás opustila vo veku 81 rokov. Zároveň 
ďakujem Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej službe  
R. Findura za profesionálny prístup a dôstojnú rozlúčku a ADOS-u 
p. Monike Krakovej za príkladnú starostlivosť a citlivý prístup. 
S úctou a láskou manžel a dcéry s rodinami.

čas plynie a život sa končí. Zostanú len slzy, smútok a spo-
mienky... Zavrela si oči, srdce Ti prestalo biť, musela si zomrieť, 
i keď si tak veľmi chcela medzi nami žiť.
S bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 8. 7. 2011 s našou drahou mamič-
kou, babičkou, prababičkou, sestrou, svokrou a tetou Annou 
RuSNÁKOVOu, ktorá nás po ťažkej chorobe opustila vo veku 
nedožitých 82 rokov.
Touto cestou ďakujeme onkologickému oddeleniu Nemocnice 
v Poprade, MUDr. Rečkovej a celému zdravotnému personálu, 
Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej službe R. Findura 
za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou a úctou dcéry Mariana a Silvia s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

9. 7. 2011 uplynulo 25 rokov od smrti nášho drahého Ladislava  
SZŐLLŐSA. 
Spomíname, nezabúdame. 
manželka s rodinou

Zhasnite slnko, vyrúbte lesy, nič nemá cenu, keď Ty už nie 
si. Odišlo šťastie, ostal som sám, počkaj ma drahá, ja prídem 
tam.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 12. 7. 2011 s našou drahou zosnulou  
Annou KuPČíKOVOu, ktorá nás náhle opustila vo veku nedo-
žitých 73 rokov.
S láskou a úctou manžel, dcéra Ľuba a synovia Štefan a Marián 
s rodinami.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

10. 7. 2011 sme si pripomenuli 7 rokov od 
úmrtia našej mamky Valérie PLAVKOVEJ 
a 11. 8. 2011 si pripomenieme 30. výročie 
úmrtia nášho otca dominika PLAVKu. 
S láskou na svojich rodičov spomínajú synovia  
s rodinami.

Odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami. 
14. 7. 2011 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný otec, dedo, pradedo Július  
SZENTIVANYI. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Majka, syn Marián  
s rodinami.

čas plynie, ale spomienka zostáva. 
7. 8. 2011 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Jozef STRIšKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 
manželka Anna a dcéry s rodinami 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
7. 8. 2011 uplynie 5 rokov, kedy nás opustila moja manželka, 
naša mamka a babka Elena RuMANČíKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. 
manžel, synovia a vnúčatá

SPOMIENKY A POďAKOVANIA
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Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, 
na ktoré denne spomíname. čo nám bolo 
milé a drahé, osud nám vzal, ostali iba spo-
mienky a v našich srdciach veľký žiaľ.
5. 8. 2011 uplynie jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička Františka 
SOBINOVSKÁ, rod. Hadovská. 20. 10. 2011 
uplynie 50 rokov od tragickej smrti nášho milo-
vaného otecka Ľudovíta SOBINOVSKéHO.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpoči-
nutie im vyprosujú synovia Jozef, Ján a Ľudo-
vít, dcéry Mária, Anna a Františka s rodinami, 
ostatná smútiaca rodina, príbuzní, susedia 
a priatelia.

Sú také chvíle. Skončí sa života púť, začínajú spomienky. vy-
trysknú zo srdca ako lúče slnka a rozlievajú sa do dní...
12. 8. 2011 si pripomíname 5. výročie od tragickej smrti Jána 
KRÁĽA.
Spomeňte si s nami.
S úctou a láskou manželka, synovia s rodinou, mamka, sestra 
a ostatná rodina.
 
čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú. 
15. 8. 2011 si pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, starého otca Antona šAJNu. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, synovia Peter 
a Ľuboš s rodinami.

Ďakujeme Ti, Barborka, za všetko, za Tvoju lásku, krásne srdce 
a usmievavú tvár. Dcérka, sestrička, vnučka naša, tri roky sú, čo 
vo dverách nám zakývala si, a potom niečo veľmi zlé sa stalo... 
a ticho zostalo. Verme však, musíme brať, čo máme niesť, raz 
zídeme sa v nekonečný čas. Vieme, že si stále s nami. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli. 
smútiaca rodina

Zavrela si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas. Mala si rada život 
a všetkých nás. Odišla si navždy, hoc túžila si žiť. nebolo do-
priate, aby si ďalej mohla s nami byť. 
17. 8. 2011 uplynie smutných 10 rokov, odkedy nás vo veku 
67 rokov opustila moja milovaná manželka, naša mamka, stará 
mama Irena KOšKOVÁ. 
S láskou spomínajú manžel Ján a deti s rodinami.

19. 8. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, 
starý otec, manžel a svokor Ing. Anton OLOS.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spo-
mínajú. 
S láskou smútiaca rodina.

Odišli, nie sú medzi nami, ale v našich spo-
mienkach žijú stále. 
25. 8. 2011 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia našej mamky Eleny SERVATKOVEJ  
a 37 rokov od úmrtia nášho otecka Jozefa 
SERVATKu. 
S láskou v srdci spomínajú dcéry Milka a Ľubo, 
Marta, syn Jozef, vnuci Marián a Adamko.

Drahí príbuzní, susedia a známi, venujte, prosíme, spolu s nami, 
tichú spomienku našej zlatej mamičke Anne ALMÁSSYOVEJ. 
29. 8. 2011 uplynie už 10 rokov, čo nás po ťažkej chorobe na-
vždy opustila. 
Nezabúdame a spomíname, drahá naša mamička. 
deti s rodinami

Polnoc odišla, nové ráno prišlo, nedožil si sa rána, aby slnko 
vyšlo. Tvoje srdce prestalo biť, už Ťa nebudí slnko ani krásny 
deň, na cintoríne spíš svoj večný sen. nemôžeme Ťa zobudiť 
ani najkrajším slovom, tak Ti dáme kytičku na hrob a povieme: 
Ocku Zbohom! 
30. 7. 2011 uplynul rok odvtedy, čo nás drahý manžel, otec, starý 
otec, strýko Karol VOJTKOVSKý navždy opustil. 
manželka Valéria, dcéry Jarmila, Valéria, Monika s rodinami

aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto 
viac pomoci. Život a smrť. v nich nikdy nie si sám. Tvoj od-
chod žije s nami. Ty žiješ v nás - my v Tebe, nie sme sami. Spi 
sladko, ocko náš. 
31. 7. 2011 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Jozef MIREK. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, dcéra Iveta a syn 
Martin s rodinou.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname. čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len 
spomienky a v srdciach veľký žiaľ. 
25. 7. 2011 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého 
dedka a pradedka Ľudovíta šTRAuCHA, ktorý nás náhle opustil 
vo veku nedožitých 78 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou a úctou spomína vnučka Ivana s manželom Štefanom 
a pravnúčatá Tomáš a Simona.

Odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok 
nechal dokorán! 
Nezabúdame! Spomíname! Aj toto leto je pre nás smutnou a bo-
ľavou spomienkou na náhly a nečakaný odchod môjho man-
žela, otca a starého otca Jozefa SLIVKu. 4. 8. 2011 uplynie už  
14 rokov, čo osud navždy zavrel knihu jeho života. 
Prosíme tých, ktorí ho mali radi, tých, ktorí s ním spolupracovali, 
aby mu spolu s nami venovali tichú a láskavú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, 
aké bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale 
v našich srdciach ostávaš navždy! 
7. 8. 2011 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, syn, brat, krstný otec, dedko, svokor 
a švagor dušan GERdA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Odišla ticho, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
8. 8. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila Helenka  
MAťAšOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mal si rád život, 
mal si rád smiech, veril si v život, miloval svet. Odišiel si navždy, 
hoci si túžil žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť.
8. 8. 2011 uplynie rok od úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, svokra a dedka Milana KRČMÁRA. 
S láskou spomína manželka Marta, dcéra Monika, synovia Milan 
a Erich s rodinami. 

čas už nikto nevráti, zmeniť sa nič z toho nedá a Ty len tíško 
spíš. Oči plné sĺz a duša ďaleko a život beží okolo...
9. 8. 2011 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec, dedko, svokor a brat Jozef CIPSER. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte tichú spomienku jeho 
dobrému a veľkému srdcu. S láskou a úctou spomínajú syn Jožko 
s rodinou, dcéry Magduška a Darinka s rodinami.

Odišiel človek dobrého srdca. Mali sme ho radi. Za jeho lásku 
a dobrotu mu pekne ďakujeme. Odišiel náhle a nečakane, 
ostal nám smútok a v srdciach žiaľ. Ostane navždy v našich 
spomienkach.
13. 8. 2011 si pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, ocko, krstný ocko a dedko Jozef MAĽÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami. Ďakujeme. 
S láskou a úctou manželka Terka, syn Jozef s rodinou a dcéra 
Božena s rodinou. S láskou spomínajú aj súrodenci, rodina  
Novotna a Šimova a ostatná smútiaca rodina. 

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli  
3. 6. 2011 rozlúčiť s naším drahým zosnulým Vincentom HAMRÁČKOM, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 70 rokov. 
S láskou a úctou smútiaca rodina.

nezabudli sme, len sme sa museli naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami. 
Odišla si, no v našich srdciach ostaneš navždy. 
10. 8. 2011 si pripomíname 1. výročie úmrtia milovanej dcéry a sestry Anny  
šOLTéSOVEJ. Zároveň uplynulo neuveriteľných 27 rokov od smrti nášho ocka 
Ľudovíta MILČÁKA. 
S úctou a láskou na vás oboch spomínajú mamka a sestry s rodinami.

SPOlOČenSká krOnika



kuLTúrnO-SPOLOčenSký MeSačník MeSTa SPiŠSká nOvá veS

24 auguST 2011

JAZYKOVÁ šKOLA, JAVOROVÁ 16, 
SPIšSKÁ NOVÁ VES

- vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR 
vykonávať štátne jazykové skúšky 

záPiS nOVÝcH POSlucHáČOV 
na ŠkOlSkÝ rOk 2011/2012
Ponúkame voľné miesta v celoročných kurzoch:

anGlickÉHO, neMeckÉHO, ŠPanielSkeHO, 
FrancúzSkeHO, TalianSkeHO a ruSkÉHO 

jazyka pre deti od 11 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 24. 8. DO 12. 9. 2011 

osobne v budove školy od 10.00 do 15.00 hod., 
telefonicky: 381 01 88, 0905 727 558. 

Viac informácií na www.jssnv.sk.

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

OBcHODnú VereJnú SúťaŽ 
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 

na budúce odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v centre 
mesta Spišská Nová Ves, na území jeho pamiatkovej zóny, v časti štefánikovo námestie, a to: 

a) parc. č.: KN-C 2156/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 2 610 m2,
b) parc. č.: KN-C 2156/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 938 m2,
c) parc. č.: KN-C 2156/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 114 m2,
d) parc. č.: KN-C 2157/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 530 m2, 
e) parc. č.: KN-C 2157/5, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 100 m2, 
 f) parc. č.: KN-C 2160/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 22 m2, 

a stavby súp. č.: 2987 na parc. č.: KN-C 2156/1, popis stavby: iná budova, orientačné označenie  
štefánikovo nám. č. 10 (dOM SLužIEB), zapísané na LV č. 1 katastrálneho územia Spišská Nová Ves, 

s tým, že uvedené nehnuteľnosti budú ako celok využité výlučne na realizáciu novej investície.

Lehota na predkladanie návrhov končí 31. 8. 2011 o 13.00 hod. úplné znenie súťažných  
podmienok je uverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves:  

www.spisskanovaves.eu 

phDr. ján Volný, phD., primátor mesta

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY 
KURZ VaV

´
d  €o 179

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky

CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:

Využite Z¼AVY TERAZ!

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335  0911 996 639

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 69€  
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovate¾ky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
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Spišská burza starožitností a kuriozít

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

+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

27. 8. 2011

Mesto Spišská Nová Ves pozýva 
pri príležitosti 67. výročia SNP na 

SPOMienkOVú 
SláVnOSť 

spojenú s kladením vencov.
Slávnosť sa uskutoční 

25. 8. 2011 o 14.00 hod. 
pred Pamätníkom osloboditeľov 

na Radničnom námestí 
v Spišskej Novej Vsi.

OznaMy, POzVánky, inzercia

Prosím dať do Ička 8 a 9/11   
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Kurzy Prvej pomoci 8 hod.                   18,- € 
   - pre �iadateľov o vodičsk� oprávnenie a vodičov 
Pri skupine 15  účastníkov                      15,- € 
Školenie Prve� pomoci 8 hod.                20,- €                           
  - pre vere�nos�, or�anizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                 17,- € 
�ákladný kurz Prve� pomoci  16 hod.   20,- €    
  -  s európskym certifikátom                                                                        
�urz �patrovania  226 hod.               260,- €     
  - osvedčenie v SJ a NJ       
Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí  
�ekvalifikačný kurz  �as�r 244 hod. 322,- €                                                                

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

Tel./fax: 053 / 4462 957, mobil 0903 558 939 
 

 
 

PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 

Prosím dať do Ička 8 a 9/11   
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Pri skupine 15  účastníkov                      15,- € 
Školenie Prve� pomoci 8 hod.                20,- €                           
  - pre vere�nos�, or�anizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                 17,- € 
�ákladný kurz Prve� pomoci  16 hod.   20,- €    
  -  s európskym certifikátom                                                                        
�urz �patrovania  226 hod.               260,- €     
  - osvedčenie v SJ a NJ       
Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí  
�ekvalifikačný kurz  �as�r 244 hod. 322,- €                                                                

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

Tel./fax: 053 / 4462 957, mobil 0903 558 939 
 

 
 

PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 

DOM SluŽieB
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ZÍSKAJTE JEDINEČNÉ STAVEBNÉ SPORENIE 
PRE VAŠE DIEŤA – PROFIT KĽÚČIK S VÝHODAMI:

• nová zmluva pre vaše dieťa do 1 roka zadarmo,
•  nová zmluva pre vaše dieťa od 1 do 16 rokov s 50 % zľavou z poplatku za uzatvorenie zmluvy,
•  možnosť bezplatného výberu do 500 € po 2. roku sporenia na stavebné účely bez predloženia 

dokladov,
•  darček pre vaše dieťa.
Navyše môžete získať úročenie vkladov až do výšky 20 % p. a.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v kancelárii alebo na tel. čísle:
Ing. Svetlana Holotňáková
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., (v pobočke ČSOB, a.s.) 
Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves 
tel. č.: +421 907 906 074, 053/44 10 351, e-mail: sholotnakova@csobsp.sk 

DARČEK PRI UZATVORENÍ ZMLUVY 
ALEBO ÚVERE ZADARMO

zmluvy,
lože i

INZ STAV SPOR 186x124 ICKO BW.indd   1 4.7.2011   13:12

inzercia
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 1-izbový prízemný tehlový byt v centre 
mesta. T.: 0915 961 687

 Predám 4-izb. slnečný byt - plastové okná, pláva-
júce podlahy, vlastné vykurovanie a teplá voda, Za 
Hornádom 7, 7. posch. Cena 59 000 €. 
T.: 0904 115 501

 Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., dajú do pre-
nájmu 2-izbový byt v centre mesta SNV, Koceľova 3,  
3. poschodie. Byt je zariadený. Cena dohodou. 
T.: 0915 759 555, 0903 600 380

 Ponúkame priestory na prenájom 49 m2 na podni-
kateľskú činnosť (oproti Metropolu - Starosaská 19). 
T.: 0944 288 863

 Predám rodinný dom v Smižanoch. Dom je vý-
hodne situovaný - celodenne slnečný s veľkou te-
rasou, podpivničený. Dom je ihneď obývateľný bez 
stavebných úprav. Nutné vidieť. Cena - dohoda istá. 
T.: 053/443 46 87, 0904 497 6009

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala 
s krbom, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 
2 izby (2 + 3) s balkónmi. Cena 35 000 €. 
T.: 0904 115 501, www.bonavita.tym.sk

 Prenajmem chatu Pod Tepličkou pre 9 osôb 
v peknom, tichom prostredí. Obývačka, 2 spálne, 
kuchyňa, veranda, teplá a studená voda, WC a spr-
chovací kút. Vonku - krb, pec, altánok, hojdačka. 
Parkovanie pri chate. T.: 0910 254 250

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou v OV, celo-
ročne obývateľná. WC - kúpeľňa, T + S voda, ústredné 
kúrenie, krb, akumulačné pece, vlastná studňa. Prí-
jemné prostredie, čistý vzduch. Nutné vidieť! Cena 
36 000 €. T.: 0903 108 238, 0949 329 299, 
www.bonavita.tym.sk

 Predám garáž na sídl. Západ I za Bytovým druž-
stvom v SNV. Cena dohodou. T.: 0905 645 367

 Dám do dlhodobého prenájmu veľkoplošnú garáž 
(18,5 m2) v centre SNV - Ul. J. Hanulu. Garáž je si- 
tuovaná v uzavretom spoločnom dvore s individuál-
nou príjazdovou cestičkou. Iba za účelom garážova-
nia motorového vozidla! Cena dohodou. 
T.: 0944 288 588

 Predám ŠKODU Octavia combi TDI 1,9 v dobrom 
technickom stave. Rok výroby 1999. 
T.: 0917 636 231

 Predám kuchynskú linku. Je zachovalá, vhodná aj 
na chatu. Lacno - dohoda. T.: 0910 635 012

 Predám basgitaru ENCARE - anglická výroba. Pô-
vodná cena 250 € - teraz 140 €. T.: 0944 056 517

 Predám stroj na cvičenie POWER ABS. Plus uží-
vateľská príručka a plán na chudnutie. Jednoduchá 
montáž + skladovanie. Pôvodná cena 80 € - teraz 
50 €. Predám kočiar CONECO TOLEDO - dvojkombi-
nácia, oranžovo-čierny. Po jednom dieťati, perfektný 
stav. V cene aj doplnky - moskytiéra, fusak, pláštenka, 
slnečník. Cena: 180 €. T.: 0948 124 094

 Predám kočiar BAMBINO SPRINTNER oranžovo-
béžový, 3-kombinácia, po 2 deťoch v dobrom stave. 
Cena 55 €. T: 0908 387 982

 Predám úplne novú biolampu wellness energie, 
žlté, modré, červené svetlo, stojan, v hliníkovom 
kufríku. Cena 210 €. T.: 0904 115 501, 
www.bonavita.tym.sk

  Práca

 Hľadáme zodpovednú a spoľahlivú opatrova-
teľku k zdravotne postihnutej žene počas popolud-
ňajších hodín. V prípade záujmu volajte na tel. č.: 
0908 255 131. 

 Mimoriadna kariérna príležitosť pre ambi- 
cióznych ľudí v renomovanej spoločnosti AXA so 
stabilným postavením na finančnom trhu. Ponú-
kame nadštandardné finančné ohodnotenie, ka-
riérny rast. T.: 0910 183 277, 
e-mail: workaxa@gmail.com 

  rÔzne

 Zlatica ČAJKOVÁ - MASéRKA: sauna/plavá-
reň, Za Hornádom 13, SNV poskytuje masér-
ske služby v krytej plavárni denne od 10.00 do 
19.00 hod. * zľava - 30 min. masáž chrbát, šija - 
5,50 € * pri masážach nad 10 € - bonus klasická 
masáž tváre grátis. 
T.: 0905 954 792, 0911 954 793

 Doučujem anglický jazyk žiakov základných 
a stredných škôl. Pripravujem na maturitu. Študu-
jem anglický jazyk a mám päťročné skúsenosti so 
súkromným doučovaním. T.: 0905 310 408 - Mária 
Lesňáková

 PRESTAVuJEME kúpeľne (bytové jadrá) 
* všetky vodárenské práce - výmena vaní, WC, 
umývadiel, batérií, radiátorov a iné * búracie 
práce - rezanie otvorov do panelu * plávajúce 
podlahy * zníženie stropov sadrokartónom *mu-
rárske práce - obklady a dlažby. 
T: 0903 277 634

 TVOJ KĽúČ - kľúčová služba - ZdRužENA, 
Zimná 94, SNV ponúka: * NúdZOVé OTVO-
RENIE zabuchnutých, zamknutých dverí - 
0903 904 904 - NON STOP * výrobu kľúčov, 
autokľúčov, dózických kľúčov, brúsenie nožov, 
šájb, nožníc * predaj, montáž a servis zámkov, 
zjednocovanie vložiek na jeden kľúč. Viac info 
na www.tvojkluc.sk .

 JASMO - rekonštrukcie, obklady, dlažby - inte-
riér, exteriér. T.: 0944 564 631, 
www.jasmo.shop1.cz

 VŔTANIE STudNí. 
T.: 0910 143 441, 0915 378 044

 Prázdniny sú v polovici, kávu či zmrzlinu si 
doprajte na Letnej ulici. A ak je potrebné u vás 
upratať, zachovajte kľud, je dobré nás zavo-
lať. PROFESIONÁLNY uPRATOVACí SERVIS - 
0903 100 508, 053/444 01 19, 0903 661 891. 
Čistenie kobercov, sedačiek, podláh, okien.

 HĹBKOVé ČISTENIE KOBERCOV, SEdAČIEK 
aj u vás doma alebo vo firme! Ponúkame za 
rozumné ceny * čistenie kobercov * čistenie se-
dacích súprav * čistenie autočalúnení * čistenie 
matracov. Kvalitnou čistiacou technológiou od-
stránime silné znečistenie, nežiaduci zápach, 
oživíme farby. T.: 0905 705 113

 HOdINOVý MANžEL alebo MuLTIFuNKČNý 
POMOCNíK pre dom, byt, auto a záhradu. Vyko-
nám pre vás vodoinštalačné, elektroinštalačné, 
drobné stavebné, maliarske práce a opravy, 
opravy rôznych strojov a zariadení, montážne 
práce, servisné práce a opravy áut, práce v zá-
hrade, okolo domu, na dome, resp. podľa do-
hody. Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave 
nábytku a pod. 
T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba 
bytového jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, za-
tepľovanie, všetky stavebné práce, montáž tep-
lovzdušných krbov. T.: 0903 373 486

 MASéRSKE SLužBY - masáže, starostlivosť 
o ľudské telo: Letná akcia: masáž - krčnej chrb-
tice zadarmo. Masáž vykonám aj u vás doma - 
stačí zavolať! T.: 0904 115 696

 Ošetrenie nechtov, ošetrenie nôh, peeling, ma-
sáž - PEdIKúRA až do domu. Ing. Katarína Ilašen-
ková, T.: 0904 307 399

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SLužBY PRE 
dOMÁCNOSť * čistenie kobercov - dovoz a od-
voz do 24 hod. zadarmo * čistenie a prevencia 
pomníkov pred ďalším znečistením * upratova-
cie, sťahovacie, záhradnícke služby * doprava 
a preprava osôb a tovaru mikrobusom * likvidá-
cia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červoto-
čov * sušenie muriva mikrovlnným spôsobom 
- najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušovania. 
Viac info: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / 
Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 HĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, sto-
ličky, postele. PRIEMYSELNé ČISTENIE - jedno-
razové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479

 STAVBY LESňÁK - Miloslav Lesňák realizuje: 
stavby domov, zatepľovanie, rekonštrukcie, pre-
stavby bytových jadier, teplovzdušné kozuby 
na kľúč, sadrokartónové konštrukcie, dodanie 
a montáž lešteného kameňa, podlahy, dlažby, 
omietky, výmena okien. T.: 0949 460 629, 
e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com 

 ZuMBA S TAMI - energická tanečná evolúcia 
- každý pondelok a stredu o 18.00 hod. v bu-
dove štát. geol. ústavu (Geol. prieskum). So se-
bou si priniesť: tenisky, fľašu s vodou a uterák. 
Vstupné: 2 €. Teším sa na vás.

DrOBná inzercia, inzercia

Fotografický portál 
okfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk



27vydáva Mestský úrad v Spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
8/2011

40 %40 %40 %40 %40 %
OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

„Každú hodinu 
od 20.00 do 24.00 hod.
„Každú hodinu „Každú hodinu 
od 20.00 do 24.00 hod.od 20.00 do 24.00 hod.

NOC 
DLHÝCH 
NOŽOV

ZĽAVY DO 70 %

20 %

10 %30 %30 %30 %

KOLESO ŠŤASTIA

len 12. 8. 2011 nočný predaj od 20.00 do 24.00 hod.
12. 8. 2011 2. NARODENINY

inzercia



*Reprezentatívny príklad: Nissan Micra, 8 700 €. Pri výške úveru 3 915 € zaplatíte 60 mesačných splátok s 5,98 % úrokom s havarijným poistením vo výške 91,82 € (splátka s havarijným poistením a PZP 
je vo výške 98,92 €). Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 87 €. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je 5 596,20 € (celková čiastka s havarijným 

poistením a PZP, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je 6 022,20 €). RPMN = 18,76 %. Táto ponuka je platná od 11. 4. 2011 do 30. 6. 2011. **Uvedená výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu. Použité fotografie sú ilustračné. 
Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 5,0–5,4 l/100 km, emisie CO2: 115–125 g/km.

UŽ OD 99 € MESAČNE*

•  Polomer otáčania 4,65 m – ľahko sa 
s ním otočíte aj na tých najužších 
miestach! 

•  Nízka spotreba paliva – zájdete 20 km 
iba na 1 liter, a tým výrazne ušetríte!

•  Funkcia merania parkovacieho miesta** 
– poradí vám, či sa vojdete, skôr než 
s parkovaním vôbec začnete!

NISSAN MICRA
NOVEJ GENERÁCIE
S MESTOM NA JEDNEJ VLNE

NISSAN FINANCE

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

AUTOSALÓN NIS

SERVIS 2 ROKY 
ZDARMA LEN U NÁS!
Ak si u nás zakúpite Nissan Micra v mesiaci 
august - september 2011, získate okrem 
štandardnej záruky 3 roky a 100.000 km 
aj bezplatný 2-ročný servis.

AUTOSALÓN NISSAN AUTOVES

A
K

C
IA ÁS!

*Platí pri využití zna kového financovania.  Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 4,2 - 5,9 l/100km, 109-139 g/km. Ilustra né foto.

Každý z nás je jedine ný – a taká môže by  aj ŠKODA Fabia. Teraz si tú svoju môžete nakombinova  až z 2 112 možností: 
od strechy až po príslušenstvo. Pokia  sa rozhodnete pre výhodné zna kové financovanie, získate ju s bonusom 630 €. 
Urobte si život pestrejším – navštívte autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA alebo www.skoda-auto.sk.

ŠKODA Fabia teraz 
s bonusom 630 €*.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA

SIMPLY CLEVER

Predaj Škoda: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

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


