
Po minuloročnom úspechu, kedy obe dievčatá zís-
kali zlatú medailu v súťaži 4-členných dorastenec-
kých družstiev v Sarajeve, prišiel ďalší. 
Lenka Tranová a Danka Klubertová sa spolu s ďal-
šími štyrmi slovenskými juniorkami stali vicemajster-
kami sveta družstiev. Za víťaznými Nemkami zaostali 
o 63 kolov. 
„Súťaž bola veľmi náročná, hlavne čo sa týka kvality 
dráh, ktorá bola v našom kolkárskom jazyku ‚ťažko 
padavá‘. Navyše, hrali sme v neklimatizovaných 
priestoroch. Problémy mali i oveľa starší a skúse-
nejší pretekári. 
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ŽiVot Sa z námeStia 
neVytráca

Foto: edita Sýkorová

„námestie (a zvlášť také krásne ako naše) by malo 
byť predovšetkým miestom pre duchovný život (sú 
tu chrámy štyroch vierovyznaní a naše divy mesta), 
odpočinok, kultúru - sídli tu šesť významných kul-
túrnych inštitúcií, ktoré organizujú množstvo stálych 
i príležitostných podujatí, spoločenské a zábavné 
vyžitie - funguje tu 53 reštauračných a pohostin-
ských zariadení, kaviarní, letné terasy, penzióny, 
hotely... Svoje miesto tu majú i desiatky obcho-
dov a prevádzok poskytujúcich služby. od mája 
do konca roka v centre mesta prebieha množstvo  
zaujímavých podujatí, veď len v júni sme mali 
tri veľké akcie (mesto plné detí, VSe City run  
a Graffiti Spiš 2012).
Výstavbou nových centier, ktoré sme situovali bližšie 
k veľkým sídliskám, sa výrazne zlepšili nákupné 

možnosti v našom meste i celom regióne. mimo-
chodom, len v tomto roku v nich bolo vytvorených 
tristo nových pracovných miest. Nezanedbateľná 
je i výstavba veľkokapacitných parkovísk pri nových 
centrách, ktoré slúžia aj ako záchytné parkoviská, 
napr. pri Spišskom trhu či iných väčších podujatiach 
v meste. 
ešte nedávno sa na našom námestí často nedalo ani 
zaparkovať. Pri výluke dopravy v centre bol kolaps 
takmer v celom meste. Súčasný stav možno považo-
vať za kompromis medzi plnou premávkou a pešou 
zónou. Život z námestia sa určite nevytratil, znížila 
sa tu ešte donedávna neúnosná intenzita premávky 
a zlepšila dopravná situácia, vrátane možnosti parko-
vania, čo väčšina Spišskonovovešťanov i návštevní-
kov tiež vníma pozitívne,“ dodáva primátor. 

V súvislosti s občasnými kritickými hlasmi, ktoré ako dôsledok výrazného rozšírenia 
a skvalitnenia nákupných možností v nových zónach spomínajú „vymieranie“ centra 
nášho mesta, sme požiadali o stanovisko primátora Jána Volného.

VicemajSTerKy 
SVeTa
Lenka Tranová a Danka Klubertová opäť 
potvrdili svoje kvality. Stali sa juniorskými 
vicemajsterkami sveta na majstrovstvách 
sveta v kolkoch v nemeckom Bautzene. 
Navyše Tranová získala zlato a bronz na 
Svetovom pohári.

Zdola: Dana klubertová (Spišská Nová Ves), 
nad ňou romana karasová (trstená), 3. rad zľava 
Ľubica listoferová (Bratislava), michaela Beňová (Veľký 
Šariš), eva maricsová (Zlaté klasy), 4. rad zľava: Domini-
ka mušková (Sučany), anna martišková (reprezentačná 
trénerka), lenka tranová (Spišská Nová Ves)

(pokračovanie na 3. strane)
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     12. júl 2012 (štvrtok)
 17.00 hod.  CAMPANA BATUCADA - bubnová show 
  GRIMMY - tanečná skupina
  JAGO - skupina historického šermu Spišská Nová Ves 
 18.00 hod.  Slávnostné otvorenie

     13. júl 2012 (piatok)
 10.00 hod.  Hudobná skupina TREND Spišská Nová Ves 
 12.00 hod.  Spevácke skupiny LIPA, ROZMARÍN, SENIOR  
  Spišská Nová Ves 
 14.00 hod.  Dychová hudba ŽELEZNIČIAR Spišská Nová Ves 
 16.00 hod.  PREMIER SPONAID, folklórno-estrádny súbor  
  z Bieloruska 
 18.00 hod.  KARAVANA, reggae skupina Spišská Nová Ves 
 
  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00 hod.  SMOLA A HRUŠKY, populárna hud. skupina  
  Spišská Nová Ves 
 22.30 - 1.00 hod.  Hudobná skupina MONTANA z Bardejova 

     14. júl 2012 (sobota)
 10.00 hod.  GIPSY TERNE ČAJORE, rómska tanečná skupina 
 11.00 hod.  Ľudová hudba ROMANA BARABASA  
  zo Spišskej Novej Vsi 
 12.00 hod.  Folklórno-estrádny súbor PREMIER SPONAID  
  Bielorusko 
 14.00 hod.  KOLOTOČ hudby, spevu a tanca  
  deti CVČ Adam Spišská Nová Ves 
 16.00 hod.  SPIŠBAND, dychový orchester Spišská Nová Ves 
 18.00 hod.  THE COLT, country-rocková hud. skupina  
  Spišská Nová Ves 
 
  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 20.00 hod.  FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC 
 22.00 hod.  GLADIÁTOR - populárna slovenská rocková skupina 
 
 22.30 - 1.00 hod.  Hudobná skupina TIP Spišská Nová Ves 

PIVKOBRANIE 2012 pred Redutou
12. 7. 2012 - 18.00  Ľudová hudba Romana Barabasa
13. 7. 2012 - 16.00  TIMID - country kapela Sp. N. Ves
 - 20.00  STARMANIA - staré československé hity  
  v podaní skupiny z Bratislavy
14. 7. 2012 - 16.00  4KA - návrat ku rockovej  
  klasike 60-tych až 90-tych rokov 
 - 20.00  FEST - rocková skupina hrá  
  svetové oldies hity
  DJ GORO - disco
Celé podujatie sprevádza Ľudová hudba R. Barabasa.

2012

13.12. 14. 15. júl57.
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V 17-ročnej existencii televízie Reduta dochá-
dza k novému medzníku. Dňom 31. 5. 2012 
bola ukončená prevádzka analógového vysielača 
Spišská Nová Ves UHF 26 kanál, programová 

služba TV Reduta. Od 1. 6. 2012 je progra-
mová služba vysielaná digitálne v DVB-T, formáte 
MPEG-2, kanál 32 v modulácii 64-QAM, polari-
zácia horizontálna. Vlastný miestny multiplex je  

vysielaný z vysielača na budove AB na Štefániko-
vom námestí. Vysielanie je v dvojmesačnej skú-
šobnej prevádzke, kedy sa nastavujú jednotlivé 
zariadenia vysielača. eda

V májovom čísle Informátora sme Vás informovali 
o výrube stromov na Ul. Z. Nejedlého za účelom  
realizácie nových parkovacích miest. K výrubu sa pri-
stúpilo aj na základe požiadavky mestského výboru 
na Sídlisku Mier pre riešenie nepriaznivej dopravnej 
situácie, ale i bezpečnosť občanov. Konkrétne sa 
jednalo o 5 ks topoľov, ktoré už boli staré, padali 
z nich konáre, korene poškodzovali chodníky a hro-
zilo, že niektorý z nich môže spadnúť.

Koncom mája prebehla náhradná výsadba a v tejto 
lokalite tak pribudlo 20 nových stromov. „Na ulici 
tr. 1. mája, okolo plota základnej školy a chodníka, 
50 m od starých stromov sme vysadili 20 kusov 
agátov. Ide o stromy s malou korunou, ktoré ne-
spôsobujú alergie,“ informoval vedúci oddelenia 
komunálneho servisu mestského úradu PaedDr. 
ján Olejník.

eda, foto: autorka

SPraVODaJSTVO

V rámci prác malo byť upravené dno pomocou stabilizačných prahov, aby sa vrátilo 
na pôvodnú úroveň a nedochádzalo k zužovaniu koryta. Tu sa však vyskytol problém, 
kvôli ktorému sa muselo pristúpiť k zmene technického riešenia. „Projekt predpo-
kladal iné podložie. Pri prieskume sa zistilo, že je iného charakteru. Projektantka 
a realizátori diela preto navrhli iné riešenie, ktoré prinesie ten istý efekt. uistili 
nás, že nedôjde k časovému posunu. Dôležité je, aby sa to urobilo čo najskôr, 
aby nás neprekvapila ďalšia vlna povodní, ktorú, bohužiaľ, môžeme očakávať 
viac-menej pravidelne,“ informoval primátor mesta ján Volný. V rámci prác má 
byť opravené brehové opevnenie s použitím blokov osadených do štrkového lôžka 
a betónový stupeň. Vykonaná bude aj sanácia oporného múra pred mostom použi-
tím kamennej dlažby.
Posledná úprava koryta bola vykonaná ešte v roku 1951. K prvému poškodeniu brehu 
došlo pri povodni pred 4 rokmi. „Vtedy sa to neriešilo a potom pri druhej veľkej 
povodni pred dvomi rokmi došlo k poškodeniu stupňa a narušeniu brehu pod 
ním,“ ďalej uviedol J. Volný. V tom čase sa voda dostala bezprostredne k bytovke asi 
na 15 metrov. Kvôli tomu vlastne vznikol celý problém. „ak by prišla ďalšia povodeň 
a breh by ostal nezabezpečený, obávali sme sa, že by mohla byť narušená statika 
objektu. Preto bol náš postup taký radikálny. Bol tam veľký tlak zo strany mesta aj 
médií. Správca toku bol donútený dať reguláciu do poriadku a to je pre nás pod-
statné,“ zdôraznil J. Volný.
Termín ukončenia prác je do konca júla. edita Sýkorová, foto: marián kellner 

POšKODeNý úSeK HOrNÁDu už OPraVujú
Slovenský vodohospodársky podnik začal s prácami na oprave poškodeného úseku brehu Hornádu v časti Sídl. Za Hornádom už v máji. 
13. júna zvolala Správa povodia Hornádu a Bodvy kontrolný deň za účasti vedenia mesta.

Súboj bol do poslednej chvíle veľmi napínavý. kým prvé miesto bolo isté, o ďalšie 
medaily okrem nás bojovali Slovinky, Poľky i Chorvátky. Preto sme veľmi radi, že 
sa nám podarilo získať striebro,“ uviedla medailistka Dana Kluberová. 
Spišskú Novú Ves na týchto majstrovstvách reprezentoval i ďalší hráč Dávid Klubert 
v družstve juniorov, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste.
Lenka Tranová bola úspešná aj na Svetovom pohári, kde ako dorastenka v kate-
górii mix s Borisom Dzurekom získala zlatú medailu. V kategórii jednotlivcov 
získala bronzovú medailu. 
Konečné poradie majstrovstiev sveta 2012: 
1. Nemecko 3 372; 2. Slovensko 3 309 (Tranová 567, Beňová 566, maricsová 
549, Listoferová 547, Klubertová 541, mušková 539); 3. Slovinsko 3 282; 
4. Poľsko 3 254; 5. Rumunsko 3 254; 6. Maďarsko 3 250; 7. Chorvátsko 3 249; 
8. Srbsko 3 245; 9. Česko 3 220; 10. Macedónsko 3 151.
Blahoželáme! andrea Jančíková

VicemajSTerKy SVeTa

Okrem rozšírenia možnosti nakupovania prinieslo otvorenie hypermarketu Tesco 
Extra aj vybudovanie nového detského ihriska. „Detské ihrisko pri tescu je jedným 
zo splnených bodov záväzku investora v tejto lokalite,“ informovala prednostka 
mestského úradu ing. jela Bednárová.

Podľa pôvodného zámeru malo byť ihrisko vybudované ako súčasť obslužného ob-
jektu (napr. cukrárne), ktorý mal toto ihrisko aj spravovať. Záujemca však od svojho 
zámeru o takúto prevádzku upustil a v čase povinnosti investora splniť záväzok voči 
mestu (do 31. 5. 2012) nik ďalší neprejavil záujem. „Dúfame, že sa pôvodný úmysel 
investora podarí, aj keď s odstupom času,“ skonštatovala Ing. J. Bednárová.
Uvedené ihrisko je majetkom spoločnosti IOF, s. r. o. O jeho bezpečnosť sa stará 
kamerový systém umiestnený na reklamnom pútači Tesco. eda, foto: autorka

V meSTe PriBuDLO  
ĎaLšie DeTSKé iHriSKO

NÁHraDNÁ VýSaDBa STrOmOV

TV reDuTa ZačaLa VySieLať DigiTÁLNe!

(dokončenie z 1. strany)

Počas konania Spišského trhu 12. - 14. júla sa budú môcť návštevníci už tra-
dične osviežiť pri stánkoch s občerstvením. 

Tento rok k nim však pribudne jeden, v ktorom bude pivo čapovať samotný primátor 
mesta Ján Volný. Stánok sa bude nachádzať pri hlavnom pódiu s označením Primátor 
(značka piva). Okrem neho budú v priebehu trhových dní pivo čapovať aj viceprimá-
torka Lea Grečková a poslanci mestského zastupiteľstva. Výťažok z predaja bude 
venovaný na podporu mladých talentov. eda

PrimÁTOr BuDe 
čaPOVať PrimÁTOra
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SPraVODaJSTVO

Poslanci sa 7. júna zišli na 11. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

Plnenie uznesení Msz
Poslanci vzali na vedomie plnenie uznesení MsZ. 
Z celkového počtu 35 uznesení bolo 32 splne-
ných, u 1 bol predĺžený termín a 2 uznesenia boli 
zrušené.

Predaj akcií Prima banky 
a Hotela Metropol
Schválené bolo vyhlásenie obchodnej verejnej sú-
ťaže na kúpu akcií Prima banky Slovensko, a. s., 
a Hotela Metropol, a. s.
Mesto Sp. Nová Ves je akcionárom Prima banky 
Slovensko, a. s., (pôvodne s názvom Dexia Banka 
Slovensko) od jej založenia. Do spoločnosti vstúpilo 
nepeňažným vkladom, a to budovou, v ktorej sídli tu-
najšia pobočka. Mesto za to získalo cenné papiere 
v počte 404 kmeňových akcií v menovitej hodnote 
399 €, čo predstavuje 0,403 %-ný podiel na základ-
nom imaní banky. V roku 2007 mesto kúpilo ďalších 
404 akcií za 3,232 mil. Sk (107 282 €). „V rokoch 
2000 až 2007 banka vyplácala podiely na zisku vo 
forme dividend. mesto takto získalo v rokoch 2001 
až 2008 za vlastníctvo akcií čiastku 190 176 €,“ 
informoval vedúci odboru financií, školstva a sociál-
nych vecí ing. Ľubomír Pastiran.
V roku 2008 sa banka dostala do straty a pre-
stala vyplácať dividendy. V roku 2011 sa vlastní-
kom banky stala spoločnosť Penta Investments 
Limited, s. r. o., (viac ako 94 % akcií) a zmenil sa 
jej názov na Prima banka Slovensko, a. s. Ak by 
podiel spoločnosti presiahol výšku 95 %, mala by 
právo na výkup zvyšných akcií. Na základe uvede-
ných skutočností, a keďže v najbližších rokoch sa 
nepredpokladá vyplácanie dividend, navrhnuté bolo 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Ponúkaná 
cena je stanovená Národnou bankou Slovenska. 
V prípade 1. emisie u akcie v nominálnej hodnote 
399 € bude ponúknutá cena 436,48 € a v prípade 
2. emisie u akcie v nominálnej hodnote 67 € suma 
73,29 €. Takýmto spôsobom môže mesto získať 
niečo vyše 200 tis. € a prestane byť akcionárom 
Prima banky Slovensko, a. s.
Problematikou odpredaja akcií Hotela metro-
pol, a. s., sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo už 
v minulosti. Mesto je akcionárom hotela od roku 
1993. Pri založení mala spoločnosť základné ima-
nie vo výške 82 mil. Sk. Mesto do nej vstúpilo 
hodnotou samotnej budovy vo výške 40 mil. Sk 
a Slovenská poisťovňa vkladom 42 mil. Sk. Po ukon-
čení rekonštrukcie v rokoch 1995 – 1996 v hod-
note 72,8 mil. Sk došlo v rokoch 1996 – 2000 
k ďalšiemu navyšovaniu základného imania až do 
dnešnej výšky 110 mil. Sk (3,6 mil. €).
V roku 2001 Slovenská poisťovňa vyhlásila verejnú 
ponuku na odpredaj akcií spoločnosti Hotel Met-
ropol, kde mesto prejavilo záujem o ich kúpu. Zo 
strany poisťovne však došlo k pozastaveniu pre-
daja. V roku 2003 bol znova ponúknutý odpredaj 
58 %-ného podielu poisťovne, ktorý získali 2 firmy 
v podiele 29,09 %. MsZ v roku 2005 prejavilo  
záujem o odkúpenie akcií od obidvoch firiem, ale 
k vzájomnej dohode nedošlo. V roku 2007 dostalo 
mesto ponuku na kúpu jeho akcií od firmy KATIS, 
s. r. o., Košice na 41,82 %-ný podiel za celkovú 
kúpnu cenu 8 mil. Sk (265 tis. €). Uvedená ponuka 
bola v danom roku prerokovaná v mestskej rade 

a následne v mestskom zastupiteľstve, odpredaj sa 
ale neschválil.
V tomto období bola hodnota základného imania 
vo výške 65,6 mil. Sk (2 177 521 €). Neustálym 
vykazovaním záporných hospodárskych výsledkov 
klesá každoročne hodnota vlastného imania spo-
ločnosti, čím sa znehodnocuje finančná investícia 
mesta v spoločnosti. K 31. 12. 2006 predstavovala 
hodnota vlastného imania 2 177 521 € (65,6 mil. 
Sk), k 31. 12. 2011 klesla na úroveň 999 031 €, 
z čoho 41,82 %-ný podiel predstavuje 417 794 €. 
Pri predpoklade, že hospodárske výsledky spo-
ločnosti sa v najbližších rokoch významne nezme-
nia, bude každoročne znižované jej vlastné imanie 
a hodnoty akcií akcionárov. Navrhnuté bolo preto 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
akcií mesta.

Poskytovanie sociálnych služieb
Prijaté bolo VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociál-
nych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, ktoré vy-
plynulo zo zmeny zákona.
S účinnosťou od 1. marca platí tzv. malá novela zá-
kona o soc. službách, ktorá ukladá obciam a mes-
tám najneskôr do 30. júna prijať VZN stanovujúce 
úhrady za soc. služby.
Významnou zmenou je prijímanie klientov do za-
riadenia pre seniorov so stupňom odkázanosti 
minimálne 4 (doteraz 2). Novinkou je prijímanie 
aj bez posúdenia tohto stupňa, avšak v takom prí-
pade si klient hradí všetky mesačné náklady v plnej 
výške, ktoré boli v našom zariadení 682 € v roku 
2011. Klienti so stupňom odkázanosti 2 a 3 budú 
mať možnosť požiadať o opatrovateľskú službu. 
Druhá výrazná zmena sa týka financovania sociál-
nych služieb. Po novom bude klient platiť úhradu 
priemerne vo výške 50 % ekonomicky oprávne-
ných nákladov, čo predstavuje sumu 343 € oproti 
dnešným 220 €.
Podľa zákona, ak klientovi nepostačuje dôchodok, 
povinnosť platiť tieto úhrady za sociálnu službu pri-
padá rodine alebo vzniká pohľadávka voči klientovi. 
Tá sa po jeho úmrtí môže uplatniť v dedičskom ko-
naní.
K výraznej zmene vo financovaní došlo aj u opat-
rovateľskej služby, za ktorú budú odteraz klienti 
platiť vo výške minimálne 50 % ekonomicky 
oprávnených nákladov. Úhrada za jednu hodinu 
terénnej opatrovateľskej služby sa zmení z 1,10 na 
2,50 €. Pri upratovaní bola sadzba 3 € za hodinu, 
po novom to bude 3,70 €. Aj v tomto prípade platí 
ochrana príjmu, to znamená, že pokiaľ klientovi ne-
postačuje dôchodok, povinnosť úhrady pripadá 
rodine.

Štatút denného centra – klubu dôchodcov
Schválený bol aktualizovaný štatút podľa platného 
zákona o sociálnych službách a v súlade s prijatým 
VZN č. 1/2012. V meste máme 3 denné centrá, 
a to Klub dôchodcov Levočská, Fabiniho a Novo-
veská Huta. Domový poriadok podrobnejšie upra-
vuje fungovanie týchto klubov.

Príspevok v detských jasliach, školách 
a školských zariadeniach
Poslanci schválili prijatie nového VZN č. 2/2012 
o určení výšky príspevkov v detských jasliach, ško-
lách a školských zariadeniach. Prijaté bolo najmä 

z dôvodu prehodnotenia výšky 
poplatku v detských jasliach. Ten sa zmení z do-
terajších 33,19 € (deti do 2 rokov), resp. 99,58 € 
(deti od 2 do 3 rokov) na 140 €. Viac sa dočítate 
v samostatnom článku na str. 5.
Okrem zmeny výšky príspevku za dieťa v detských 
jasliach sa zmenila výška príspevku v Zuš na in-
dividuálne vyučovanie 8 €, skupinové vyučo-
vanie 5 € a pracujúci dospelý uhradí 12 €. Za 
stravu v školskej jedálni rodičia detí v mš zaplatia 
1,10 €/deň.

Verejné detské ihriská 
Prijaté bolo nové VZN č. 3/2012 Prevádzkový 
poriadok verejných detských ihrísk z dôvodu 
nutnosti zavedenia určitého systému funkčnosti, 
bezpečnosti a čistoty. Spracované je v zmysle zá-
kona o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež. upravuje práva 
a povinnosti užívateľov a mestského úradu ako 
prevádzkovateľa týchto ihrísk.

Vyradenie prebytočného majetku mesta
Schválené bolo vyradenie prebytočného majetku 
v 10 materských školách, 6 školských jedál-
ňach, 2 detských jasliach a správe – stredisko 
údržby v celkovej hodnote 14 529,01 €. Ide 
o majetok, ktorý je zastaraný alebo nefunkčný 
a jeho oprava by bola nerentabilná.

Poskytnuté dotácie
Poslanci boli informovaní o dotáciách poskytnutých 
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
v zmysle VZN č. 8/2008 v prvých 5-tich mesia-
coch tohto roka. Prehľad poskytnutých dotácií sa 
nachádza na stránke www.spisskanovaves.eu - 
Samospráva - Finančné hospodárenie mesta 
- Poskytnuté dotácie.

Správa o výsledku kontrol 
Hlavná kontrolórka ing. Hyacinta Zozuľáková 
informovala poslancov o vykonaných kontrolách. 
Ukončená bola správa o následnej finančnej kon-
trole hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti použitia 
vlastných, bežných a kapitálových výdavkov mesta 
na ZŠ Lipovú a ZŠ Nad Medzou. Ďalej bola vyko-
naná kontrola VZN č. 6/2003 o čistote mesta v sú-
lade s platnou legislatívou, kde bolo odporúčané 
vypracovanie nového VZN podľa platnej legislatívy.

Plán kontrolnej činnosti
Schválený bol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky Mesta Sp. Nová Ves na 2. polrok 2012. 
Kontroly budú vykonané vo všetkých zrekonštruo-
vaných základných školách, na ktoré mesto získalo 
dotácie z Európskych fondov a tiež prispelo vlast-
nými prostriedkami. Ďalšie kontroly sa budú týkať 
dvoch VZN, ktoré legislatíva doporučuje prepraco-
vať, a to VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miest-
nych komunikácií na dočasné platené parkovanie 
motorových vozidiel a VZN č. 4/2010 o úhradách 
za sociálne služby poskytované v zariadeniach so-
ciálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sp. Nová Ves.

Plán zasadnutí Msz
Poslanci schválili plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 

ZO ZaSaDNuTia meSTSKéHO ZaSTuPiTeĽSTVa
mesto predáva akcie Prima banky a Hotela metropol. Zmena v poskytovaní sociálnych služieb. Nový štatút denného cen-
tra – klubu dôchodcov. Prijatý bol Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk. Dotáciu mesta bude môcť Hokejový 
klub použiť len na mládežnícky hokej.
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2012 v termínoch 12. júl, 20. september a 13. de-
cember. Uvedené termíny sa môžu zmeniť a podľa 
aktuálnej potreby budú dopĺňané.

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
Opätovne bolo schválené vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na výstavbu 6-tich garážových boxov 
s cenou najmenej 67,66 €/m2 na Sídl. gen. Svo-
bodu (Tarča).
V rámci tohto bodu programu boli poslanci, okrem 
iného, informovaní aj o výsledku obchodnej verej-
nej súťaže na predaj objektu B. Němcovej č. 5 
a Zimná č. 72. Mesto Sp. Nová Ves vyhlásilo súťaž 
28. 2. 2012 s termínom uzávierky do 25. 5. 2012, 
pričom akceptovateľná kúpna cena mala byť naj-
menej 30 tis. € v prípade objektu B. Němcovej 
a 175 tis. € v prípade objektu na Zimnej ul. (znížená 
z pôvodných 226 574 €). Do uvedeného termínu 
nebol mestu doručený žiadny návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy. Súťaž bude opätovne vyhlásená 
v poslednom štvrťroku.
Poslanci ďalej vzali na vedomie návrh na spôsob 
využitia Hájenky v Hnilci. Ide o objekt charakteru 
rodinného domu, ku ktorému prináleží hosp. stavba 
a dva drevené prístrešky. Objekt je ponúkaný do 
nájmu s tým, že záujemca by mal na vlastné náklady 
zabezpečiť jeho údržbu, čo by sa malo odzrkadliť aj 
v dĺžke doby jej prenájmu.

Presun rozpočtových 
prostriedkov zŠ
Schválený bol presun rozpočtových prostriedkov 
na dva účely. Jedným z nich je výstavba hokej-
balového ihriska v Zš Komenského. Inštitút ho-
kejových štúdií ponúka mestu jeho vybudovanie 
v hodnote 100 tis. €. Podiel mesta na dobudo-
vanie by mal byť vo výške 1/3 hodnoty mantinelov, 
čo predstavuje čiastka 12 530 €. Stavba by mala 
byť zrealizovaná v priebehu letných prázdnin.
Druhým účelom je vysporiadanie vrátenia prostried-
kov štátu za nákup interaktívnych tabúľ, ktoré boli 
rozpočtované v rámci bežného rozpočtu. Financo-
vané mali byť z kapitálového rozpočtu, preto každá 
základná škola zaplatí interaktívnu tabuľu zo svojich 
prostriedkov a takýmto spôsobom dôjde k vysporia-
daniu všetkých náležitostí.

alternatívne vykurovanie
Poslanci vzali na vedomie informáciu z prezentácie 
firmy r-ges, ktorá sa zaoberá alternatívnym vyku-

rovaním a má záujem realizovať svoju investíciu 
v priemyselnej zóne v Sp. Novej Vsi. Ide o ra-
kúsko-slovenskú spoločnosť, ktorá sa zaoberá al-
ternatívnymi energetickými zdrojmi postavenými na 
báze drevnej štiepky.

interpelácie a otázky
Na základe požiadavky poslanca muDr. jána mok-
riša informoval primátor mesta PhDr. ján Volný, 
PhD. o situácii v hokejovom klube.
Vedenie mesta malo s vedením hokejového klubu 
stretnutie na začiatku sezóny. Vedenie hokejového 
klubu vtedy deklarovalo, že pokiaľ nebudú splnené 
určité ciele, tak odstúpi a bude nahradené novým. 
„Brali sme to ako niečo záväzné a informácia sa 
rozšírila aj na verejnosť. Na základe toho sa ob-
javili záujemcovia, ktorí prichádzali s rôznymi ná-
vrhmi a dokonca aj s projektmi, ktoré boli veľmi 
seriózne spracované. Vyvrcholilo to tým, že ku 
koncu sezóny sa uskutočnilo valné zhromažde-
nie, kde sa mala táto situácia riešiť,“ informoval 
PhDr. J. Volný, PhD.
Medzitým vedenie hokejového klubu svoje rozhod-
nutie prehodnotilo. „o tejto téme sa dosť hovorilo, 
písalo a nie celkom všetko bolo korektné. Situá-
cia sa dosť vyhrotila. Hokejový klub, tak ako aj 
ostatné kluby v meste, má právnu subjektivitu. to 
znamená, že rozhodujú o svojich veciach a vede-
niu mesta len oznámia svoje rozhodnutia. Vede-
nie klubu prišlo s tým, že sa pretransformuje na 
akciovú spoločnosť,“ pokračoval ďalej primátor.
Vedeniu mesta boli postupne tlmočené dve ponuky 
na vstup do a. s. Podľa prvej by mesto bolo majorit-
ným vlastníkom a podľa druhej minoritným. „Pokiaľ 
by mesto do takejto akciovej spoločnosti vstú-
pilo, tak znáša určité riziká a bol by to precedens. 
V žiadnom klube nemá mesto takéto priame zastú-
penie. Preferujeme alternatívu nevstúpiť do tejto 
akciovej spoločnosti,“ dodal PhDr. J. Volný, PhD.
V klube však bude mať mesto zastúpenie, vzhľadom 
k tomu, že mu poskytuje zimný štadión a nie malú 
dotáciu. Poskytnuté prostriedky bude môcť klub 
odteraz použiť len pre mládežnícky hokej.
Ďalej poslanec PhDr. miroslav Semeš, PhD. navrhol 
morálne a finančné ocenenie pracovníkom tunajšej 
zoologickej záhrady za odvedenú prácu na rekon-
štrukcii budovy bývalej reštaurácie (dnešný pavilón  
AQUATERRA): „Spravili to za veľmi málo peňazí, 
ale efekt je úžasný.“
Viac informácií na www.spisskanovaves.eu/ 
Samospáva/msZ. edita Sýkorová

ZO ZaSaDNuTia meSTSKéHO...
(dokončenie zo 4. strany)
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oz činnosti Pz Sr v SnV
Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z prečinu 
krádeže Stanislava S. zo SNV. Obvinený ešte v ob-
dobí od 20. 7. 2011 do 20. 8. 2011 bez uzavretej 
zmluvy o dodávke elektriny na odbernom mieste na 
Ul. Medza neoprávnene odoberal elektrickú ener-
giu tak, že nezisteným spôsobom a predmetom 
porušil zabezpečovacie znaky, následne svojvoľne 
pripojil vodiče na vývodové zdierky elektromera 
a neoprávnene odoberal energiu. Pre spol. Výcho-
doslovenská distribučná, a. s., Košice spôsobil 
škodu 418,13 €. 

Poverený príslušník OO PZ SNV 20. 5. 2012 ob-
vinil z prečinu krádeže ml. Borisa H. zo SNV, ktorý 
20. 5. 2012 využil nepozornosť poškodenej Hedvi-
gy V., bytom SNV. Na Topoľovej ul. neďaleko kapln-
ky jej bez použitia násilia z pravej ruky vytrhol kože-
nú taštičku, v ktorej mala mobilný telefón zn. Nokia 
2630 a zn. Motorola F3. Pre poškodenú spôsobil 
škodu vo výške 155 €.

19. 5. 2012 bol na Kollárovej ulici zastavený a kon-
trolovaný hliadkou Železničnej polície OR PZ SNV 
vodič Ing. Martin J. zo Smižian, u ktorého bola dy-
chovou skúškou nameraná hodnota 1,24 mg/l alko-
holu v dychu. Následne o hodinu neskôr opakova-
nou skúškou mu bola nameraná hodnota 1,23 mg/l 
alkoholu v dychu. Menovaný vykonával riadenie 
v stave vylučujúcom spôsobilosť, pri ktorom mo-
hol ohroziť život alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť 
značnú škodu na majetku. Poverený príslušník ODI 
OR PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie a zá-
roveň voči nemu vzniesol obvinenie za prečin ohro-
zovanie pod vplyvom návykovej látky.

Policajti OO PZ SNV v situačnej správe z 21. 5. 2012 
evidujú krádež vlámaním do predajne na Českej ul. 
Páchateľ z pultu ukradol finančnú hotovosť vo výš-
ke 750 € a zásuvku pokladnice. Pre poškodeného 
Milana Č. z Rudnian tak spôsobil škodu vo výške 
850 €. 24. 5. 2012 poverený príslušník OO PZ SNV 
obvinil z prečinu sprenevery Lukáša O. zo SNV, kto-
rý ako zamestnanec uvedenej predajne 19. 5. 2012 
po skončení pracovnej doby zobral finančnú hoto-
vosť 750 € z pokladne a tie minul v herni a nasledu-
júci deň nafingoval krádež do predajne.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP na základe zistenia obsluhy kamero-
vého systému vykonala 21. 5. 2012 o 22.35 hod. 
kontrolu objektu na Letnej ulici. Zistené bolo, že 
vstupné dvere do objektu, v ktorom sa nachádza via-
cero obchodných prevádzok, nie sú uzavreté a za-
mknuté. Na miesto bol privolaný majiteľ predajne, 
s ktorým hliadka skontrolovala predajňu. Narušenie 
objektu však zistené nebolo. V objekte sa nenachá-
dzali žiadne nepovolané osoby a na mieste neboli 
zistené známky protiprávneho konania. Predavačky 
pri odchode zrejme zabudli zamknúť.

Na základe telefonického oznámenia občanov na-
šla 30. 5. 2012 o 20.00 hod. hliadka MsP pri OC 
Sintra stratené dieťa. Šetrením zistila bydlisko rodi-
čov dieťaťa, a to bolo následne odovzdané matke.

Na základe telefonického oznámenia Alžbety K. zo 
SNV našla hliadka 8. 6. 2012 o 8.15 hod. na Triede 
1. mája otvorený kanál a hrozilo, že sa môže niekto 
poraniť, poprípade si spôsobiť škodu. Na mieste 
bola vec preverená, vykonaná fotodokumentácia, 
daný dopravný kužeľ. Následne bol vyrozumený 
pracovník MsÚ, odbor výstavby a dopravy.

Hliadka MsP bola 9. 6. 2012 o 19.25 hod. vyslaná 
na Šafárikovo námestie k obch. centru, kde malo 
dochádzať k obťažovaniu skupinky mužov inou sku-
pinou. Po príchode na miesto hliadka spozorovala 
ako trojicu mužov, ktorá sedela na nakladacej rampe 
za prevádzkou Ovocie – Zelenina, fyzicky napadá 
skupina Rómov. Následne jeden zo skupiny Rómov 
zobral mužovi, ktorý sedel uprostred, z vrecka osob-
né veci a dal sa na útek spoločne s ostatnými. muža, 
ktorý okradol jedného z trojice, dobehol na úte-

Do revolúcie boli detské jasle bežným štandardom so-
ciálnej starostlivosti pre deti do 3 rokov. Odvtedy sa ich 
počet výrazne zredukoval, viaceré samosprávy ich zrušili 
celkom, nakoľko je to najjednoduchší spôsob šetrenia 
výdavkov. Mesto Spišská Nová Ves touto ľahšou cestou 
nešlo a snažilo sa ich udržať s nízkymi poplatkami čo naj-
dlhšie. Zachované ostali dve detské jasle s kapacitou 
37 miest. Starostlivosť o deti zabezpečuje 8 kvalifikova-
ných detských sestier. Ročné náklady predstavujú takmer 
97 000 €, čo je 2 614,6 € na jedno dieťa. Mesto celkovo 
prispieva sumou 76 640 € (79,2 %), rodičia 20 100 € 
(20,8 %). Mesačná úhrada rodičov dieťaťa do 2 rokov veku 
bola doposiaľ 33,19 €, dieťaťa od 2 do 3 rokov 99,58 €. 
Mesto nepristúpilo k zvýšeniu poplatkov hneď po zmene 
zákonov tak, ako to urobila väčšina miest, ktoré detské 
jasle nezrušili. „Brali sme ohľad na sociálnu situáciu mla-
dých rodín. treba si ale uvedomiť, že štát na detské jasle 
neprispieva, sú financované z vlastných príjmov, teda 
sa na ne skladajú všetci občania mesta. Suma 33,19 €, 

ktorú platil rodič za dieťa v jasliach, tvorila z celkových 
nákladov necelých 14 %,“ zdôvodnila vedúca Školského 
úradu PhDr. Ľubica šefčíková. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní 
7. 6. 2012 schválilo VZN č. 2/2012, ktoré upravuje výšku 
poplatku zo strany rodičov z 33,19 €, resp. 99,58 € na 
140 €. Rodič, ktorý nemá trvalý pobyt v meste Spišská 
Nová Ves uhradí 205 €. 
„táto situácia je naďalej neudržateľná, preto mesto  
v záujme zachovania detských jaslí muselo zvýšiť podiel 
úhrady rodičov. Zvýšenie poplatkov nás rovnako ako ro-
dičov neteší, ale vzhľadom na skutočnosť, že po úprave 
legislatívy rodič môže pracovať a súčasne poberať plný 
rodičovský príspevok, považujeme to aj s ohľadom na 
ostatné deti v meste za korektné riešenie. Zvýšenie po-
platkov sme načasovali na konci školského roka. rodi-
čia majú do septembra možnosť zvážiť a rozhodnúť sa, 
či svoje dieťa dajú do jaslí. doterajší záujem o ne je 
zatiaľ veľký,“ dodala PhDr. Ľubica Šefčíková.  red.

DeTSKé jaSLe OSTaNú ZacHOVaNé



kultúrNo-SPoločeNSký meSačNík meSta SPIŠSkÁ NoVÁ VeS

6 júl 2012

V sobotu 26. 5. 2012 sa členovia 
SZZP „Klubu detí a mládeže“ vybrali 
na výlet do Stratenského kaňona 
pri obci Stratená. Tento chodník je 
výnimočný tým, že je určený aj pre 
vozičkárov. Od ochranára Františka 
Divoka sa dozvedeli mnohé zaujíma-
vosti o flóre, faune a o vývoji nádher-
nej krajiny. Spestrením výletu bola 
prehliadka Dobšinskej ľadovej jas-
kyne, ktorú umožnili členovia Horskej 
záchrannej služby a Správy národ-
ného parku Slovenský raj. „Bez nich 
by sa táto prehliadka stala utópiou. 
Vďaka nim sme sa dostali do nád-
hernej jaskyne, ktorá má 506 schodov a pre nás je to neprekonateľná prekážka. Vlastnými rukami nás 
preniesli do iného sveta. V mene všetkých našich členov sa im chcem poďakovať. Za spríjemnenie nášho 
neľahkého života sa chcem poďakovať aj predsedníčke pani Ľudmile mlynárovej,“ uviedla členka SZZP  
miroslava Pallová. red.

Klub mládežníckych športov tak bude po prvýkrát reali-
zovať okrem prestavby skateparku aj aktivity s mladými 
ľuďmi. Uvedený projekt má riešiť problém nedostatku 
osobnej komunikácie a pozitívnych vzorov. „Finančné 
prostriedky dostaneme na nákup skateboardov pre 
sociálne znevýhodnených mladých ľudí z rómskych 
osád nášho mesta, ďalej na spreje a podkladovú farbu 
na prekážky, ktoré pomaľujú mladí skejťáci v rámci 
krúžku. Na zimu budeme mať finančné prostriedky 
na prevádzku haly, ak by sa podarilo nájsť vhodný 

priestor v meste,“ informoval štatutárny zástupca Klubu 
mládežníckych športov miloš Ogurčák.
Finančné prostriedky tiež použijú na propagáciu 
Martin Čuj memorial KZN CUP-u, ktorý sa bude ko-
nať 1. septembra 2012 a na výrobu webovej stránky  
KZNpark.sk.
Klub okrem uvedenej sumy získal v tomto roku 2 000 € 
od Nadácie Orange. Úspešný bol aj v rámci granto-
vého programu Think Big spoločnosti O2, z ktorého 
získal ďalších 500 €. eda
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y 10. 5. si žiaci základných škôl vo veku od 10 do 15 ro-

kov z celého Košického kraja zmerali sily na 18. roč-
níku krajského kola súťaže mladých záchranárov 
civilnej ochrany. Víťazné družstvá sa zúčastnili ce-
loslovenskej súťaže, ktorá sa konala 13. – 14. 6. za 
účasti družstiev z Ukrajiny a Maďarska. Súťaž prebie-
hala v areáli Strediska vzdelávania a prípravy krízového 
manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR 
v Sp. Novej Vsi.

V rámci cyklu S múzeom okolo sveta usporiadalo tunaj-
šie múzeum 10. 5. cestopisnú prednášku RNDr. Joze-
fa Harničára pod názvom Putovanie stredným a vý-
chodným Tureckom.

V piatok 11. 5. sa v Galérii umelcov Spiša konala ver-
nisáž výstavy arT-FÓr-um. Tvorili ju víťazné práce 
rovnomennej výtvarnej súťaže ľudí s mentálnym po-
stihnutím z domovov sociálnych služieb Košického 
a Prešovského kraja. Výstavu už po 7. krát zorganizoval 
Domov sociálnych služieb Náš dom v Sp. Novej Vsi.

V spoločenských priestoroch Hotela Preveza sa 11. 5. 
zišli členovia Klubu dôchodcov Lipa na slávnostnom 
posedení pri príležitosti Dňa matiek. Počas neho ne-
chýbal kultúrny program a tradičná tombola.

14. – 20. 5. prebiehal 8. ročník verejnej celosloven-
skej zbierky UNICEF Týždeň modrého gombíka. 
V Sp. Novej Vsi sa do nej zapojila ZŠ Komenského a ZŠ 
Levočská, kde vyzbierali spolu 231,96 €.

Pri príležitosti Dňa matiek prišla svojím spevom po-
tešiť klientov domova dôchodcov rusínska speváčka 
anna Servická. 

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo 15. 5. Deň 
plný hier v rámci Európskych solárnych dní. Venovaný 
bol Európskemu roku aktívneho starnutia a Medziná-
rodnému dňu rodiny. 

Deň matiek si 15. 5. v Reštaurácii Tatra spevom, tan-
com a slávnostnou večerou pripomenuli aj členovia mO 
jednoty dôchodcov na Slovensku Sp. Nová Ves.

15. 5. si pripomíname Svetový deň rodiny. V minulom 
roku bolo v našom meste uzavretých 270 sobášov, čo 
predstavuje mierny nárast oproti minulým rokom. Po-
čet rozvodov naopak mierne poklesol, v minulom roku 
ich bolo spolu 80. 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky povo-
lil miestny multiplex v Sp. Novej Vsi pre spoloč-
nosť PowerCon. Povolenie platí od 15. 5. 2012 do 
31. 7. 2018.

22. ročník súťaže Slávik Slovenska 2012 pokračoval 
17. 5. v Koncertnej sieni Reduty okresným kolom. Ide 
o súťaž v speve ľudových piesní, ktorej garantom je 
operný spevák Peter Dvorský. Víťazi jednotlivých ka-
tegórií postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 30. 5. 
v Košiciach.

Zio Bar a Kino Tatry Klub v Spišskej Novej Vsi patria me-
dzi mladými ľuďmi k atraktívnym a veľmi obľúbeným podni-
kom. Mládež tu však sústavne počas víkendov v nočných 
hodinách porušuje verejný poriadok vo forme poškodzo-
vania zelene, rozbíjania kvetináčov, fliaš, rozhadzovania 
plastových obalov, šírenia hluku, poškodzovania majetku 
v osobnom vlastníctve, čo pochopiteľne prekáža obyvate-
ľom priľahlých ulíc.
„Súčasný životný štýl mladej generácie sa prejavuje rôz-
nymi negatívami nielen v uzavretých priestoroch, ale aj 
na verejnosti. Najviac sa prejavuje v centre mesta a pri-
ľahlých uliciach, ktoré tvoria jeho súčasť. ani ukladanie 
sankcií a riešenie priestupkov za porušenia všeobecných 
predpisov neodstránia problémy, avšak aspoň čiastočne 
zmiernia negatívny dopad na životné prostredie,“ uviedol 
v tejto súvislosti primátor mesta PhDr. ján Volný, PhD.

Vedenie mesta v snahe riešiť túto situáciu intenzívne rokuje 
s majiteľom Zio Baru p. Alojzom Mulíkom o možnostiach 
presťahovania do inej časti mesta mimo obytnú zónu. 
Podarilo sa dohodnúť zníženie počtu diskoték v letných 
mesiacoch. Konať by sa tak mali len jedenkrát do týždňa, 
buď v piatok alebo v sobotu.
4. mája sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti zástup-
cov dotknutých obyvateľov, prevádzkovateľov a zamestnan-
cov mesta. Jednou z prijatých úloh je aj výstavba oplotenia 
s bránou medzi objektom KTK a bytovkou na Gorazdovej ul. 
tak, aby bol umožnený prístup na zásobovanie.
„Veríme, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu ve-
rejného poriadku a životného prostredia v tejto časti 
mesta. Definitívnym riešením však bude presťahova-
nie diskotekárne mimo centra mesta,“ dodal na záver 
J. Volný. eda

 V Národnom parku Slovenský raj začali v máji s výme-
nou nebezpečných stúpačiek a rebríkov. Najviac boli 
poškodené v katastri obce Letanovce, a to v Prielome 
Hornádu, Sokolej doline a pri Letanovskom mlyne. Na 
ich výmenu získal mikroregión dotáciu od Košického sa-
mosprávneho kraja vo výške 16 600 €. Ďalších takmer 
39-tisíc € získa združenie spolu s obcou Stratená zo švaj-
čiarskych fondov, z ktorých časť pôjde na obnovu ďalších 
technických sprístupňovacích zariadení. Práce prebiehajú 
pod dohľadom horských záchranárov a Správy Národného 
parku Slovenský raj. Pomohli aj dobrovoľníci a turisti. 
Ukončenie prác je naplánované do konca júla.

 V Slovenskom raji nedávno pribudli 2 nové cyklotrasy. 
S bicyklom sa tak dostanete už aj z Košiarneho briežka 

cez Lesnicu na Čingov a z Novoveskej Huty cez Rybníky,  
Fleišer popod Medvediu hlavu na Košiarny briežok. Spolu 
sa tu teda momentálne nachádza až 100 km cyklotrás. Ich 
ďalšie rozširovanie už nie je možné z hľadiska technického 
a bezpečného. Oficiálne povolené trasy pre cyklistov sú 
v teréne riadne označené. Pokuta za bicyklovanie v Slo-
venskom raji mimo týchto trás môže narásť až do výšky 
69 € v závislosti od stupňa ochranného pásma.

 Ochranári začali v máji v Slovenskom raji a vo Volov-
ských vrchoch s monitorovaním vzácneho vtáctva. 
Sledované lokality patria medzi chránené vtáčie územia 
a územia európskeho významu. Pri monitorovaní nepou-
žívajú žiadnu špeciálnu techniku, spoľahnúť sa musia len 
na svoj sluch, zrak, skúsenosti a poznatky.

ZNíži Sa POčeT DiSKOTéK

ZaujímaVOSTi ZO 
SLOVeNSKéHO raja

PeKNý VýLeT VOZičKÁrOV

Klub mládežníckych športov v Sp. Novej Vsi bol úspešný s ďalším projektom. V rámci 
13. ročníka grantového programu Hodina deťom získa 4 740 € na projekt Skatepark pre 
všetkých. jeho realizácia začne 1. júla.

SKaTeParK Pre VšeTKýcH
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o ku jeden z členov hliadky msP a nakoľko osoba 
nereagovala na výzvy, boli voči nej použité donuco-
vacie prostriedky. Jednalo sa o Tomáša H. zo SNV. 
Hliadka následne na mieste zaistila svedkov udalosti,  
poškodených a taktiež zadržaného páchateľa, kto-
rý uviedol mená ďalších komplicov. Okradnutý bol 
Ľubomír K. zo SNV. Vec na mieste pre podozrenie 
z trestného činu lúpeže prevzala k ďalšej realizácii 
hliadka PZ SR. Príslušníci MsP bezprostredne po 
zákroku zabezpečila lekárske ošetrenie Martinovi 
K. zo SNV, ktorého jeden z páchateľov opakovane 
udrel kameňom do oblasti tváre. Poškodený bol 
RZP prevezený na lek. ošetrenie.

Na základe zistenia kamerového systému hliadka 
MsP 9. 6. 2012 o 22.50 hod. zaistila na Ulici Od-
borárov tri podozrivé osoby, a to Dušana G. z Mar-
kušoviec, Pavla G. zo SNV a Matúša H. zo Zvolena. 
Menovaní pred železničnou stanicou fyzicky napá-
dali na zemi ležiaceho Petra K. zo Smižian. Hliadka 
na mieste zjednala nápravu, poškodenému privola-
la zdravotnícku pomoc a vec na mieste pre podozre-
nie z trestného činu odovzdala k realizácii PZ SR.
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Oboch bratov privítal primátor mesta Ján Volný spolu 
s riaditeľom školy Petrom Kresťankom. Neskôr sa pre-
sunuli do telocvične, kde odpovedali na zvedavé otázky 
žiakov, ďalej nasledovala autogramiáda. Pri tejto príle-
žitosti sme našim vicemajstrom položili niekoľko otá-
zok.
aké boli Vaše pocity počas majstrovstiev sveta? 
ako ste to celé prežívali?
libor: „Normálne. Sústreďovali sme sa hlavne na ho-
kej. jasné, že sme pozerali, čo sa deje doma. Boli 
sme z toho veľmi milo prekvapení. ale nebáli sme sa, 
tak ako ľudia doma, že by sme robili niečo iné, ako 
doposiaľ. Išli sme tam, sústredili sa na turnaj a vyšlo 
to tak, ako to vyšlo.“
Július: „moja pozícia bola z brankárskej trojky. ja 
som to prežíval asi prvýkrát v živote, tak som bol 
trošku nervózny a to sa mi stalo po prvý raz. mys-
lím, že je lepšie hrať, ako byť na tribúne alebo byť na 
mieste trénerov.“
aký bol Váš najsilnejší zážitok na majstrov-
stvách?
libor: „asi po tom góle s čechmi. to bolo fakt emo-
tívne. Vlastne, pomohol som mužstvu tým, že sme 
ovplyvnili výsledok. 3 : 1 bolo pre nás oveľa lepšie 
ako za stavu 2 : 1 dohrávať zápas.“
Július: „ja si myslím, že veľmi dôležitý bol gól, ktorý 
sme dali v zápase s kanadou na 3 : 4, lebo to nečakal 
úplne nikto a ten zápas bol zlomový pre úspech aj 
neúspech, kde sa hrá na jeden zápas. keď vyhráte, 
tak nastanú presne tieto chvíle, ktoré sú teraz. keď 
prehráte, idete domov ako obyčajný účastník maj-
strovstiev sveta.“
S ktorým spoluhráčom ste si najlepšie rozumeli?
libor: „asi s tomášom tatarom.“
Július: „ja som brankár a veľa času som trávil s bran-
kármi, takže Peťo Hamerlík a jano laco.“
Zvyknete mať nejaký rituál pred zápasom?
libor: „ani nie. Normálna príprava, ako skoro každý 
hráč, ale žiadny rituál. aspoň ja nie.“
Július: „keď som bol mladší, tak som mal nejaké, 
ale videl som, že to nemalo nijaký zmysel, takže te-
raz vôbec žiadny. ako niekto, že si viaže prvú pravú 
korčuľu, druhú ľavú, tak to vôbec nie.“
čo Vás vlastne priviedlo k hokeju? ako si spomí-

nate na svoje začiatky a na Spišskú Novú Ves?
libor: „otec, on bol ten štartér celého. on nás dával 
na rôzne športy a my sme si potom vybrali hokej.“
Július: „máme ešte tretieho brata, ktorý je najstarší 
a ten začal ako prvý a prvý aj skončil. Všetci traja sme 
hrali hokej a futbal. Nakoniec sme si vybrali hokej. 
Verím, že to bolo správne rozhodnutie.“
Kto je Vaším hokejovým vzorom?
libor: „asi nikto.“
Július: „keď som bol mladší, tak to boli brankári, 
ktorí vtedy chytali veľa. momentálne nejaké vzory tiež 
nemám. Snažím sa poučiť alebo zobrať si z toho da-
ného brankára to najlepšie, aby som sa zlepšoval 
a dosahoval nejakú tú úroveň, ktorú by som chcel.“
Snom určite každého hokejistu je zakotviť za 
veľkou mlákou. aké sú Vaše ambície v tomto 
smere?
libor: „ja som dostal aj ponuky po šampionáte, 
že by som tam mohol ísť, ale mám zmluvu na Slo-
vane, čiže asi ostávam na ďalšie minimálne dva roky. 
možno potom.“
Július: „ja som odišiel do Švédska a budúcu sezónu 
budem tam. Išiel som tam aj preto, aby som sa zlepšil 
a aby som sa dostal za tú veľkú mláku. Pevne verím, 
že zo Švédska je to najbližšia cesta, keď sa presadím 
tam, tak aj do ameriky.“
Prezraďte nám, o čom ešte snívate?
libor: „asi najväčším snom by bolo zahrať si v NHl 
spolu s bratom a nakoniec vyhrať Stanley Cup.“
Pre mladých hokejistov zo Zš na Komenského ul. 
ste zrejme vzorom. čo by ste im radi odkázali?
libor: „Nech sa v prvom rade učia a potom šport, 
aby dávali do toho všetko.“
Július: „ono, keď sa tak na to spätne pozrieme, tak 
stálo to veľa síl a hlavne odriekania. Iní chlapci mali 
voľno alebo sa už hrali vonku a my sme si museli 
robiť úlohy, lebo cez deň alebo poobede sme mali 
tréningy. je to veľmi ťažké. Chlapci musia vydržať 
a za zlými časmi prídu aj lepšie. treba len začať a ísť 
za svojím cieľom.“
Ďakujeme za rozhovor a získaný titul v mene všetkých 
Spišskonovovešťanov a prajeme našim rodákom veľa 
ďalších športových úspechov.
 edita Sýkorová, foto: autorka
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yVeselosti, radosti a mladosti si užila 19. 5. Novoveská 
Huta na podujatí „máj, máj zelený...“. Partia krojova-
ných mládencov a dievčat sa pod dohľadom skúse-
nejších vybrala vyzdobiť priedomia domov mladých 
Hutňaniek májmi. Ten centrálny, na námestí, patril 
všetkým ženám z Huty.

Múzeá a galérie na celom Slovensku sprístupnili 
19. 5. pre návštevníkov svoje priestory netradičným 
spôsobom počas Noci múzeí a galérií. V Múzeu Spi-
ša si mohli návštevníci pozrieť zážitkovú prehliadku ex-
pozície Prírody Spiša, Mikrosvet živej prírody, Rastliny 
známe i neznáme či bábkové predstavenie. Slovenské 
technické múzeum v Multicentre pripravilo prehliadku 
expozície História baníctva na Spiši s odborným vý-
kladom Ing. Mariána Jančuru, Csc. V programe bola 
aj návšteva štôlne Michal za svetla lampášov a sprie-
vodného slova. V Galérii umelcov Spiša začali tvorivou 
dielňou „Textilné kolážoviny“ a pokračovali večernou 
prehliadkou výstav. Návštevníci si mohli pozrieť aj  
zaujímavú cestovateľskú slideshow zameranú na Áziu. 
Robo Kočan predstavil oblasť Indie a charitatívny pro-
jekt v Nepále riaditeľka GUS Mgr. Lucia Benická. 

Cez víkend 19. – 20. 5. sa na Košiarnom briežku 
zišli rezbári a pilčíci z Čiech, Poľska a Slovenska, aby 
predviedli svoje umenie na rezbárskej a pilčíckej 
súťaži - Spiš.

BIC Sp. Nová Ves bolo v máji hostiteľom 3. medziná-
rodného stretnutia zástupcov inštitúcií v oblasti po-
radenstva a podpory zamestnanosti a vytvárania so- 
ciálnych podnikov zo 6-tich krajín Solidarity creation 
in europe. 

Na rušnej ulici v centre mesta bolo nájdené mláďa 
straky, ktoré putovalo na Správu Národného parku 
Slovenský raj, kde ho niekoľko dní prikrmovali a po-
tom odniesli do podobnej lokality.

V Sp. Novej Vsi funguje od apríla 2010 mobilný výkup 
papiera. Za staré noviny, časopisy, letáky a kartón si 
môžu Spišskonovešťania vybrať medzi hotovosťou 
alebo hygienickými potrebami. Starý papier môžu pri-
vážať aj do Zberného dvora, kde za kilogram dostanú 
3 centy.

V máji sa po dvoch mesiacoch od písomnej maturit-
nej skúšky konala na stredných školách jej ústna 
časť.

V Múzeu Spiša 23. 5. odštartovala interaktívna výsta-
va energia 3. tisícročia, ktorá ponúka návštevníkom 
možnosť pochopiť energiu v jej najširších súvislos-
tiach. Jej súčasťou sú zaujímavé exponáty, ako je 
parný stroj, Stirlingov motor, veterná a fotovoltická 
elektráreň, uhoľná baňa, auto na hydrolýzu. 

Košická štátna filharmónia v rámci Košickej hudob-
nej jari a v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom 
usporiadali 23. 5. koncert, počas ktorého odzneli 
skladby Mozarta, Dittersdorfa a Beethovena. Ako só-
listka na harfu sa predstavila Ivana Boggerová.

Známy spevák hudobnej skupiny Slobodná Európa 
Whisky precestoval 53 krajín 5-tich kontinentov a len 
na motocykli absolvoval vyše 20 000 km. Whiskyho 
cestovateľské kino si mohli návštevníci 23. 5. po-
zrieť v netradičných priestoroch spišskonovoveskej 
reštaurácie Grill bar.

Zlatý slávik richard müller zavítal 25. 5. v rámci svoj-
ho turné Potichu tour 2  aj do Sp. Novej Vsi. O kon-
cert bol obrovský záujem, o čom svedčili už dva me-
siace vopred vypredané lístky.

Na výstavbe kruhovej križovatky pri Hotelovej 
akadémii sa koncom mája konal 3. kontrolný deň. 
Vyvolaný bol zo strany mesta, aby sa skontroloval 
priebeh prác a vyriešili operatívne problémy, ktoré 
vznikli pri stavebných úpravách. Jedným z nich bola 
voľba vhodného spôsobu ukladania dlažby na chod-
ník okolo školy, kde pri jeho sanácii vznikne kontakt 
s týmto objektom. Kontrola sa týkala aj odkrytej ply-
novej prípojky. Mesto má záujem, aby bol časový 
harmonogram dodržaný hlavne v súvislosti s konaním 
Spišského trhu. 

SPraVODaJSTVO

V Základnej škole na Komenského ulici vypukol 25. mája hokejový ošiaľ. So striebornými 
medailami svoju bývalú školu prišli navštíviť úspešní hokejoví reprezentanti Libor a július 
Hudáčkovci, ktorí do roku 2002 bývali v Spišskej Novej Vsi. V tohtoročnej slovenskej re-
prezentácii boli až traja odchovanci uvedenej školy a HK SNV, okrem bratov Hudáčkovcov 
aj obranca michal Sersen.

BraTia HuDÁčKOVci 
NaVšTíViLi SVOju šKOLu
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y Múzeum Spiša sa prvýkrát vo svojej histórii prihlásilo 

do prestížnej súťaže múzeum roka 2011, ktorú kaž-
doročne vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky. Po splnení náročných kritérií sa umiestnilo 
na 2. mieste hneď po Múzeu mesta Bratislava. 

V Divadelnom štúdiu Domu Matice slovenskej sa 
26. 5. predstavilo Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu s premiérou predstavenia Pod krídlami Lel-
ka. Ide o orientálnu rozprávku z Kazachstanu. Re-
žisérskej taktovky sa ujal Juraj Jaško. V predstavení 
si aj zahral spolu s Ivetou Liptákovou, zakladateľkou 
a vedúcou divadelného štúdia.

Súbor Čačinare z bývalých členov folklórneho súbo-
ru Čačina sa 26. 5. predviedol počas 2-hodinového 
programu s názvom „a nech nám zaš slunko šve-
ci...“. Väčšina účinkujúcich sa na pódium vrátila až 
po 20-tich rokoch.

Koncom mája sa na hudobno-speváckej súťaži gol-
den music Heart 2012 zišlo v Kine Mier množstvo 
mladých talentov. Súťaž zorganizovalo CVČ Adam 
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom. Jej cie-
ľom je podporiť mladé talenty.

Múzeum Spiša pripravilo pre deti netradičný program. 
V interaktívnych programoch zameraných pre ožive-
nie Gotickej a Železnej cesty ožili tradičné ľudové 
rozprávky. Projekt „Múzeum v slovenských ľudových 
rozprávkach“ odštartoval v Markušovciach rozpráv-
kou Trojruža. Ďalej to bola rozprávka Tri holúbky 
v múzeu v Smižanoch a od 18. do 22. 6. prišla na rad 
rozprávka O červenej čiapočke v Múzeu Spiša.

31. 5. pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pre-
biehala na Slovensku kampaň boja proti fajčeniu pod 
názvom Prestaň fajčiť, daj si jablko. Podujatie sa 
koná už 10 rokov s cieľom presvedčiť ľudí o škod-
livosti tohto zlozvyku. Do ulíc vyšli aj gymnazisti 
z Javorovej ulice, aby sa pokúsili vymeniť jablko za 
zapálenú cigaretu. Nie všetci oslovení Spišskonovo-
vešťania však boli ochotní to urobiť.

V Galérii umelcov Spiša sa 1. 6. uskutočnila vernisáž 
už 17. ročníka výstavy maturitných prác Strednej od-
bornej školy drevárskej Priestor 2012. Tá predsta-
vila výsledky práce absolventov školy. Realizovaná 
je aj vďaka projektu Technologické centrum – Most 
medzi teóriou a praxou, ktorý je financovaný z európ-
skeho sociálneho fondu.

Noc kostolov je novinkou medzi podujatiami a jeho 
cieľom je v čo najväčšej miere sprístupniť chrámy 
verejnosti aj mimo konania bohoslužieb. V našom 
meste sa takto 1. 6. otvorili brány Chrámu Premene-
nia Pána. Jeho interiér si mohli pozrieť obdivovatelia 
chrámového umenia. Program dopĺňali vystúpenia 
interpretov duchovnej hudby a spevu.

V sobotu 2. 6. sa v Športovej hale uskutočnil športo-
vo-hudobný festival Basketmusic Fest 2012. Akcia 
sa stala súčasťou podujatia Mesto plné detí. Pripra-
vený bol bohatý sprievodný hudobný program.

Počas prvého júnového víkendu oslávil rotary club 
v Sp. Novej Vsi 15 rokov svojej existencie. V rám-
ci bohatého programu sa konal aj benefičný koncert 
v letohrádku Dardanely, výťažok ktorého bol venova-
ný na obnovu hradu Krásna Hôrka. Rotary club Sp. 
Nová Ves pomohol v posledných 2 rokoch onkolo-
gickému oddeleniu finančnou čiastkou na zakúpenie 
infúznych púmp, ale aj pri oprave Zelenej lávky na 
Čingove. Ide o celosvetové spoločenstvo význam-
ných osobností rôznych profesií, ktorí spájajú svoje 
sily na poskytovanie humanitnej pomoci a ďalších 
služieb. Motto hnutia je „Služba pre iných nad svoje 
vlastné záujmy“. 

Mestské kultúrne centrum pripravilo 4. 6. v Koncert-
nej sieni Reduty galakoncert českej popovej spe-
váčky Heleny Vondráčkovej, ktorý sa konal v rámci 
jej turné pri príležitosti životného jubilea. 

V Multicentre sa 5. 6. konala prednáška pod názvom 
rod mariássy a bane. Prednášajúci Mgr. Jozef Rer-
ko počas nej poodhalil informácie o podnikateľských 

LiSTÁreŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Vážený pán primátor a úctyhodní poslanci 
mesta, pred časom mi Vaše mesto veľmi po-
mohlo s mojou ročníkovou prácou zamera-
nou na zviditeľnenie Vášho regiónu, jeho krás,  
zaujímavostí a ľudí, čo v ňom žijú, tvoria a pra-
cujú. Súčasťou práce bolo i Vaše, pre mňa krásne  
a zaujímavé mesto. Pri Vašej náročnej a obetavej 
práci pri správe mesta a jeho potrieb, ste si našli 
kúsok času a pre môj projekt ste mi zaslali nád-
herné študijné materiály, z ktorých som nabral 
množstvo poznatkov a vedomostí, ktoré som zu-
žitkoval pri svojom projekte. Za Vašu pomoc Vám 
úprimne ďakujem a som veľmi rád, že vo Vašom 
meste žijú takí dobrí ľudia s veľkými a šľachet-
nými srdciami. Nedá mi nedodať, že Vaša práca 
s ľuďmi a pre ľudí pri zabezpečovaní blahobytu 
a prosperity mesta v dnešnej neľahkej dobe je 
nesmierne náročná, hodná obdivu a uznania. ja 
osobne Vás obdivujem a prajem do budúcna veľa 
optimizmu a elánu pri plnení Vášho poslania – 
správcov, strážcov i anjelov mesta...“

Peter k., list, 23. 5. 2012

„Som veľmi rád, že sa mesto stavia k prosbám 
občanov takto kladne a som hrdý, že žijem práve 
v SNV, ale predsa musím niečo podotknúť. Pre-
šiel som si dnes celú našu ulicu (ul. Fraňa kráľa) 
a všimol som si, že sa začalo s realizáciou bu-
dovania verejného osvetlenia. je táto príprava 
na osadenie lampy jediná a dostačujúca na 
osvetlenie celej ulice (dĺžka ulice cca 150 m) 
alebo sa uvažuje aj o ďalších lampách? Ide tu 
o bezpečnosť občanov a majetku, keďže na 
druhej strane ulice ostane, tak či tak tma ako 
v rohu aj po osadení tejto jednej lampy, na kto-
rej sa momentálne pracuje. Chcel by som Vás  
touto cestou požiadať o pozitívny prístup k tejto 
problematike k spokojnosti všetkých.“

miroslav P., 30. 5. 2012

Na vybudovanie osvetlenia na celej ulici sú potrebné 
podstatne vyššie finančné prostriedky, ako boli pou-
žité na vybudovanie jednej lampy, ktorou zabezpeču-
jeme osvetlenie bytového domu a jeho okolia. Riešili 
sme to z fondu opráv a na vybudovanie VO na celej 
ulici je potrebné spracovať projekt, ako aj následné 
potrebné povolenia na výstavbu. Keďže na ulici je 
len jeden bytový dom, toto riešenie považujeme 
v tejto chvíli za dostačujúce.

PaedDr. ján Olejník, vedúci oddelenia  
komunálneho servisu, msú 

„máme tu nové oC. Super, človek chodil na ná-
kupy najbližšie do Popradu. Dúfam, že sa novému 
oC bude dariť a že čoskoro obďaleč pribudne aj 
v našom meste tretie väčšie oC tulIP. keďže 
som pri tom, ako to vyzerá s výstavbou tulIPu 
neďaleko Sídliska Západ? Pýtam sa kompetent-
ných, pretože si myslím, že by o tomto mali niečo 
vedieť. Poprípade sa investora pýtať, keď im už 
bolo vydané stavebné povolenie... Na stránkach 
tulipu sa nič o novom centre nehovorí.“
 Hana, 1. 6. 2012

Vítam nové nákupné zóny. konečne nemusíme 
utekať do PP, keď si chceme niečo kvalitnejšie 
kúpiť. a robia sa aj rôzne akcie, atď. Zaujímalo by 
ma, či sa niečo robí s výstavbou oC tulIP, ktoré 
malo v našom meste vyrásť. Vydalo mesto sta-
vebné povolenie a ako komunikuje s investorom? 
keďže nikto nič nevie...“ Zuza, 7. 6. 2012

Územné rozhodnutie na TULIP bolo vydané a nado-
budlo právoplatnosť v roku 2009. Ďalej zástupcovia 
spoločnosti Tulip so stavebným úradom nekomuni-
kovali.

ing. arch. Teodor štubňa,  
vedúci oddelenia územného plánovania a sta-

vebného poriadku, msú 
---
„radostná správa – od 3. 6. 2012 máme znova 
‚rádio Devín‘ na Fm 94,2 mHz. Vďaka ministrovi 
kultúry marekovi maďaričovi, ktorý na predvoleb-
nej besede v Spišskej knižnici prisľúbil vybaviť 
znova zapojenie Devína po 4 rokoch a 5 mesia-
coch pre Sp. Novú Ves. Dobrá vec sa podarila 
a my znova s radosťou počúvame 24 hodín hudbu, 
kultúru, umenie.“ mária a., list, 4. 6. 2012

„Z Ička sa dozvedáme, čo sa v meste v posled-
nom čase udialo a plánuje v najbližšom mesiaci. 
je toho naozaj veľmi veľa. Spišskonovovešťania 
to oceňujú, no mnohí by iste privítali niektoré in-
formácie aj s väčším časovým predstihom. Ne-
spomeniete aspoň niektoré najvýznamnejšie 
podujatia, na ktoré sa môžeme tešiť?“
 anonym, e-mail, 10. 6. 2012

Je to dobrá myšlienka. Môžeme začať: Na prelome 
augusta a septembra sa uskutočnia stále obľúbenej-
šie Dni mesta Spišská Nová Ves a Trh ľudových 
remesiel. Pri príležitosti 240. výročia navrátenia 
spišských miest z poľského zálohu bude v bohatom 
kultúrnom programe súčasťou týchto tradičných 
podujatí 1. septembra aj historický sprievod za 
„účasti“ vtedajšej panovníčky márie Terézie.
V sobotu 8. septembra sa môžeme tešiť na, už tiež 
tradičný, Letecký deň. „Ťahákom“ programu by 
mali byť vystúpenia vojenského letectva a histo-
rických lietadiel.
Významné výročia – 744. výročie prvej písomnej 
zmienky o meste, 600. výročie vzatia spišských 
miest do poľského zálohu a už spomínané 240. vý-
ročie ich reinkorporácie pod správu Uhorska, 655. 
výročie založenia prvej zvonolejárskej dielne na 
Spiši si v novembri pripomenieme inštalovaním so-
chy na pamiatku Konráda gaala, zakladateľa tejto 
významnej gotickej zvonolejárskej dielne pre-
slávenej v celej Európe. Okrem posilnenia hrdosti 
k nášmu mestu bude tento pamätník vďaka svojej 
interaktívnosti aj novou atrakciou mesta, najmä 
pre našich návštevníkov. 
V decembri okrem tradičného Vianočného trhu, 
ktorý by sme chceli tiež inovovať, sa môžeme tešiť 
aj na Silvestrovskú veselicu. Posledné chvíle sta-
rého, prvé minúty nového roku, ale aj 20. výročie 
vzniku Slovenskej republiky privítame na námestí 
so skupinou iNé KaFe.

PhDr. ján Volný, PhD., primátor mesta

„Bývam na Sídl. mier, preto sa chcem opýtať, či 
nepripravujete nejaký projekt, ktorý by zrekon- 
štruoval na tomto sídlisku nejakú cukráreň, ktorá 
by, verím,  uspokojila veľa občanov. Bývam tu od 
roku 1973 a dodnes tu nič podobné nejestvuje. 
Nachádza sa tu akurát plno krčiem, kde sa nedá 
dobre odreagovať a je ich tu pomaly viac ako 
,trávy na lúke‘.“ občania, list, 12. 6. 2012

Mesto nemá vo svojom vlastníctve na Sídlisku Mier 
objekt, ktorý by zodpovedal požiadavke na účel cuk-
rárne. Prevádzkovať cukráreň na sídlisku zrejme nie 
je podnikateľsky zaujímavá oblasť, a preto sa aj 
zámery podnikateľov sústreďujú na iné možnosti. 
Mesto nemá v súčasnosti možnosť podporiť neja-
kým spôsobom tento návrh. 

ing. jela Bednárová, prednostka msú
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yaktivitách známej rodiny a ich spätosť s rozvojom ba-
níctva a priemyslu na Spiši.

Miestny odbor Matice slovenskej v Sp. Novej Vsi 
7. 6. na svojom valnom zhromaždení venoval po-
zornosť 250. výročiu narodenia a. Bernoláka 
a 220. výročiu Slovenského učeného tovariš-
stva. Prezentáciu pripravili žiaci Gymnázia Školská 
ulica, vedení Mgr. D. Juráškovou a žiaci Technickej 
akadémie s Mgr. P. Krausom. Život a dielo priblížil 
Mgr. M. Mróz. Z úst prítomných zazneli slová pies-
ní Hej, Slováci – znelka MS a Slovenčina moja. Po 
zhodnotení činnosti aj hospodárenia v MO MS určili 
ďalšie kroky svojej práce v prospech zvýšenia národ-
ného povedomia. Prijali nového člena a riaditeľ Domu 
MS Mgr. R. Zacher odovzdal strieborné medaily MS 
členom M. Spáčovej a PhDr. J. Volnému, PhD. ako 
prejav vďaky za dlhoročnú podporu a pomoc MO MS. 
Záverom znela hymna MS Kto za pravdu horí.

Ochranári zo Správy Národného parku Slovenský 
raj začiatkom júna vyrazili s kosami na Sivú Bradu, 
aby v tejto chránenej lokalite kosením hustej trstiny 
zachránili malú sivuľku prímorskú. Ide o rastlinu, 
ktorá sa vyskytuje pri Severnom a Baltickom mori. Jej 
výskyt na Spiši je preto výnimočným zjavom v rámci 
celého Slovenska. Chodia sa na ňu dívať botanici 
z celého sveta.

Členovia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Sp. No-
vej Vsi, Mgr. J. Prochotská, Ing. J. Hos, JUDr. D. Pet-
rigáč M. Ivanovová a M. Rusiňáková sa 8. 6. zúčastnili 
konferencie v Gymnáziu V. P. Tótha v Martine pri prí-
ležitosti 10. výročia pomenovania pozorovateľne 
po m. r. štefánikovi pri menovanej škole. 

Pre verejnosť sa 8. 6. oficiálne otvorili brány let-
ného kúpaliska. Oproti vlaňajšku je cena vstupenky 
pre deti aj dospelých vyššia o 20 centov.

Herci predstavili 8. 6. na doskách Spišského divadla 
divadelnú hru od Jána Palárika pod názvom Zmiere-
nie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Ide o ľú-
bostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného 
spoločenského prostredia vtedajšieho Uhorska. 

9. 6. usporiadali OZ Novoveská Huta, MC Dietka 
a skupina dobrovoľníkov medzinárodný deň detí 
v Novoveskej Hute. Vymaľované líčka, únava viditeľná 
už z diaľky, prepotené tričká, ale šťastný úsmev na 
tváričkách detí boli najväčšou odmenou pre usporia-
dateľov. 

V Sp. Novej Vsi 11. 6. v skorých ranných hodinách 
zasahovali hasiči pri požiari rodinného domu. Šiesti 
príslušníci museli počas zásahu použiť dýchacie prí-
stroje. Oheň poškodil strechu a časť stropu. Škoda je 
odhadovaná na 25 tis. €. V čase požiaru sa v dome na-
šťastie nikto nenachádzal kvôli prebiehajúcej rekon-
štrukcii. Príčina jeho vzniku je v štádiu vyšetrovania.

Centrum voľného času Adam usporiadalo 11. - 15. 6. 
výstavu prác výtvarnej súťaže Tunning 2011 – 2012. 
Okrem kreslených automobilov sa súťaž tento rok 
rozšírila o kategóriu lodí, vlakov, lietadiel a motoriek. 
Do jej 4. ročníka sa prihlásilo 19 súťažiacich a spolu 
bolo zaslaných 38 výtvarných prác. Marko Kováč sa 
stal víťazom v 2 kategóriách.

Vyše 800 mladých športovcov zaplnilo 15. 6. hra-
ciu plochu futbalového štadióna počas 16. ročníka 
Spišských športových hier detí a mládeže. Pra-
vú športovú atmosféru navodili olympijské symboly, 
ceremoniály a odovzdávanie medailí. Počas dňa bol 
pripravený aj pestrý kultúrny program.

Celoslovenský projekt Naše mesto z dielne Nadácie 
Pontis 15. – 16. 6. spojil 11 miest vrátane Sp. Novej 
Vsi. Z nášho mesta sa do akcie prihlásilo 46 dobro-
voľníkov, z ktorých väčšina bola z Embraca. Spolu 
pomáhali v ZOO, Materskom centre Dietka, ako aj ľu-
ďom z domova sociálnych služieb Náš dom. Tento rok 
bola novinkou spolupráca s Tatranským okrášľovacím 
spolkom. Opravoval sa pomník venovaný zakladate-
ľovi Tatranských Matliarov, vysádzal sa limbový hájik 
v Tatranskej Lomnici a upravoval sa chodník z Hre-
bienka na Sliezsky dom.

LiSTÁreŇ
„Prečo bola zrušená pošta na Sídl. 

gen. Svobodu? Nemáme mäsiarstvo, ob-
chod so zeleninou? Nevidieť na sídlisku prí-

slušníkov mestskej polície, ktorí by upozornili 
podnikateľov na udržiavanie čistoty... môže starší 
človek za listom alebo platbou stále cestovať do 
mesta? Verím v nápravu a ďakujem za obyvateľov 
sídliska.“ mária, list, 17. 5. 2012

Na Pošte Spišská Nová Ves 4 na Sídlisku gen. Svo-
bodu už niekoľko rokov dozadu zaznamenávame 
stále klesajúci záujem o poštové služby. Táto sku-
točnosť zapríčinila, že uvedená pošta začala vy-
kazovať nepriaznivé hospodárske výsledky, ktoré 
sa z roka na rok zhoršovali. Dôvodom je predo-
všetkým nižší záujem o poštové služby zo strany 
našich klientov (obyvateľov sídliska), ale aj pôso-
benie konkurencie v tejto oblasti. Na tomto mieste 
chcem pripomenúť, že Slovenská pošta, a. s., od 
svojho vzniku v roku 1993 hospodári samostatne 
a nedostáva žiadne dotácie na svoju činnosť zo štát-
neho rozpočtu. Od roku 2012 pôsobí v plne kon-
kurenčnom prostredí. Nemá monopol na žiadnu 
činnosť, ktorú vykonáva. Hospodárenie SP, 
a. s., podlieha základným ekonomickým pravidlám 
s dôrazom na efektívnosť vykonávaných činností 
a tvorbu primeraného zisku, pričom na trhu poš-
tových služieb pôsobí v súčasnosti cca 20 konku-
renčných spoločností. Okrem toho mesto Spišská 
Nová Ves má neprimerané množstvo pôšt k počtu 
obyvateľov. Len na porovnanie. V Michalovciach sú 
tri pošty, v Trebišove a Rožňave dve pošty a v Koši-
ciach, napr. na Sídlisku Dargovských hrdinov, kde 
býva cca 28-tisíc obyvateľov, je jedna pošta. Oproti 
tomu v meste Spišská Nová Ves je toho času 

sedem pôšt, čo taktiež neprispieva k ich efektív-
nej činnosti. Tým chcem povedať, že otázkou počtu 
pôšt sa budeme musieť v meste Spišská Nová Ves 
zaoberať i naďalej. Pre efektívne fungovanie pôšt 
by mali stačiť tri pošty. Všetko to bude záležať pre-
dovšetkým od záujmu obyvateľov a podnikateľských 
subjektov o poštové služby. Snahou vedenia Slo-
venskej pošty, a. s., je otváranie prevádzky pôšt 
v miestach s vysokou koncentráciou obyvateľstva – 
v obchodných centrách. Preto sme v minulosti otvo-
rili pobočku pošty v Obchodnom centre Madaras. 
Uvedená podávacia pošta poskytuje poštové služby 
v plnom rozsahu a prevádzková doba plne kopíruje 
záujem o poštové služby zo strany klientov. Pokiaľ 
sa bude záujem zákazníkov zväčšovať, Slovenská 
pošta, a. s., bude tomu prispôsobovať aj prevádz-
kové hodiny a počet zamestnancov. Pre priblíženie 
poštových služieb pre obyvateľov v uvedenej lokalite 
pripravujeme spustiť vydávanie oznámených zásie-
lok a balíkov aj na pošte v Madarase.

ing. jozef Vrábeľ,  
riaditeľ OrP, Slovenská pošta, a. s. 

Čistotu pred podnikom si majú udržiavať sami pre-
vádzkovatelia alebo majiteľ objektu. Maximálne 
môže MsP pri obhliadke upozorniť na neporiadok.

PaedDr. ján Olejník, vedúci oddelenia  
komunálneho servisu, msú 

Hliadková činnosť mestskej polície je realizovaná 
pravidelne cez deň. V nočných hodinách sme zvýšili 
frekvenciu kontrol, hlavne v okolí záhradiek, obcho-
dov, garáží. V tejto lokalite nedošlo v poslednom ob-
dobí k vážnejším narušeniam verejného poriadku. 

juDr. michal Komara, PhD., náčelník msP

V súvislosti s konaním 57. ročníka Spišského trhu upozorňujeme na uzáveru cestných komunikácií:
Letná ulica od 6.00 hod. 11. 7. 2012 do 20.00 hod. 15. 7. 2012,
štefánikovo námestie, elektrárenská, školská, ing. O. Kožucha a Zimná ul. od 4.00 hod. 12. 7. 2012 
do 20.00 hod. 15. 7. 2012. Uzávierka cestnej premávky bude vyznačená prenosným dopravným značením. 
V tejto súvislosti budú zrušené a zriadené náhradné zastávky MHD a prímestských liniek.
upozorňujeme cestujúcich na rozdielnosť trás mHD 11. 7. a 12. - 15. 7. 2012.
11. 7. 2012 všetky spoje MHD a prímestské spoje, ktoré premávajú po trati:
Štefánikovo námestie - Školská... a opačne alebo Štefánikovo námestie - Elektrárenská ... a opačne, budú v čase uzá-
vierky premávať bez zmeny.
Spoje liniek MHD č. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 a prímestská doprava v smere AS - Sídl. Východ budú premávať 
po trati: Štefánikovo nám. - Elektrárenská - Rázusova - Ing. O. Kožucha - Zimná - Sídl. Východ.
Spoje linky MHD č. 3, ktoré nepremávajú na Sídl. Východ, budú premávať po trati:
Štefánikovo nám. - Elektrárenská - Rázusova - Ing. O. Kožucha - SPTŠ - N. Huta.
Spoje liniek MHD č. 1 a 8 v smere Sídl. Západ - NsP - Sídl. Východ budú v čase uzávierky premávať po trati: …Školská 
- Hviezdoslavova - Slovenská - Sídl. Východ.
Všetky spoje MHD v smere Sídl. Východ - AS a prímestská doprava budú v čase uzávierky premávať po trati: ...Sídl. 
Východ - Slovenská - Hviezdoslavova - Školská - Štefánikovo nám. – AS - Jánskeho - NsP - Sídl. Západ.

Prehľad zrušených a náhradných zastávok MHD a prímestských liniek 12. - 15. 7. 2012
Zrušené zastávky mHD Náhradné zastávky mHD 
Štefánikovo námestie Železničná stanica, resp. bez náhrady
Radnica (Zimná ul.) Levočská, resp. Hviezdoslavova, J. Hanulu (podľa linky a smeru)
Radnica (Letná ul.) Levočská, resp. Hviezdoslavova, J. Hanulu (podľa linky a smeru)
Sídl. Východ (obch. centrum) pri plote Hotelovej akadémie – Sídl. Východ, resp. J. Hanulu  
 (podľa linky a smeru)
Sídl. Východ (smer Radnica - AS) pri plote Hotelovej akadémie – Sídl. Východ
Zimný štadión F. Urbánka (resp. bez náhrady)
SPTŠ F. Urbánka (resp. bez náhrady)

Zrušené zastávky prímestských liniek  Náhradné zastávky prímestských liniek
Štefánikovo námestie Hviezdoslavova (pre linky smerom Lieskovany, Odorín, Harichovce)
 F. Urbánka (pre linky smerom Nálepkovo/Mlynky)
Zimný štadión F. Urbánka
 Hotel Metropol - iba výstup

Popis obchádzok autobusov mHD a prímestských liniek počas Spišského trhu. 
uZÁVierKa ceSTNýcH KOmuNiKÁcií 
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PreDSTaVuJeMe VÁM...

 Prečo ste sa rozhodli pravidelne darovať krv, čo 
Vás k tomu viedlo?
Viedla ma k tomu jedna udalosť, keď moja manželka 
ležala v nemocnici a potrebovala transfúziu. Vtedy ma 
to naštartovalo. Veď nikdy nevieme, kedy sa niečo 
môže prihodiť hocikomu z nás.

 Koľko odberov už máte za sebou?
krv chodievam darovať od roku 1979 a doteraz som 
absolvoval už 105 odberov.

 ako často chodíte darovať krv?
3 – 4-krát ročne.

 Tak to Vás na transfuziologickom oddelení už ur-
čite dobre poznajú...
So sestričkami vychádzame veľmi dobre. Zdravíme 
sa, aj spolu požartujeme. máme príjemné vzťahy.

 ako vníma Vaše okolie to, že chodievate daro-
vať krv?
moja rodina to berie už ako samozrejmosť a ostatným 
sa veľmi o tom nezmieňujem.

 aké sú Vaše pocity bezprostredne po darovaní 
krvi?
už to beriem ako bežnú vec v mojom živote, ale určite 
mám z toho dobrý pocit a kým mi zdravie dovolí, bu-
dem v tom pokračovať.

 Vediete k tomu aj Vašich rodinných príslušníkov, 
chodia aj oni darovať krv?
moje deti som brával niekedy so sebou a raz ma pre-
kvapili, keď prišli za mnou s ich prvým darcovstvom. 
teraz už syn aj dcéra viackrát darovali krv.

 čo robíte rád vo voľnom čase?
rád chodievam na ryby, s manželkou na hory. Ve-
nujem sa rodine, teraz momentálne najviac malej 
vnučke.

 aké je Vaše životné krédo? máte nejaké?
Neubližuj a nebude ani tebe ubližované. radšej po-
môž.

Ďakujeme Vám za rozhovor  
a prajeme pevné zdravie.

mUdr. Ján kňazovický – významný košický chirurg 
a priekopník krvnej transfúzie na Slovensku.
Darcovia krvi po 10. darovaní získavajú bronzovú medailu 
jána janskeho, po 20. striebornú. Zlatá je udeľovaná že-
nám po 30. a mužom po 40. odbere. Diamantová patrí že-
nám so 60-timi odbermi a mužom po 80-tich odberoch.
kňazovického medaila sa udeľuje mužom za 100 a ženám 
za 80 odberov. edita Sýkorová, foto: autorka

V tomto čísle mesačníka predstavujeme človeka, ktorý si zaslúži naše uznanie a obdiv. 
Jozef Mišenda, darca krvi, držiteľ kňazovického medaily od roku 2011. narodil sa 
20. marca 1957 v nálepkove. celé svoje detstvo však prežil v novoveskej hute, kde vy-
rastal spolu s troma bratmi. Vyučil sa ako stavebný zámočník, ale pracuje už dlhé roky 
v českej firme ako vrtár a injektážnik. za manželku si vzal elenu šavlíkovú, tiež z novo-
veskej huty. Už viac ako 30 rokov žijú v Sp. novej Vsi. Spolu majú 2 deti, syna michala 
a dcéru katku.

 2. 6. vyvrcholil 7. roč-
ník vedomostnej sú-
ťaže mladý európan, 
ktorú organizovalo 

Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku v spolupráci s Národnou 
asociáciou pre rozvoj podnikania. Národného 
kola sa zúčastnilo celkom 11 súťažiacich druž-
stiev zo stredných škôl z celého Slovenska. Medzi 
nimi bolo aj družstvo študentiek z gymnázia ja-
vorová 16 alica Kačengová, Kristína Lorková, 
juliana Sopková. Dievčatá sa pod vedením 
PhDr. Renáty Kudrikovej prebojovali v národnom 
kole na 1. miesto. Domov si každá priniesla no-
tebook.

 V uplynulom školskom roku 2011/2012 sa 
žiaci Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi 
zúčastnili odborných exkurzií v tokajskej obci 
Viničky, okres Trebišov. Pobyty trvali 5 dní, konali 
sa v troch turnusoch a zamerané boli na poznáva-
nie regiónu Medzibodrožie, ktorý sa pýši bohatou 
históriou vo vinohradníctve a ovocinárstve. 

 Duchcov - české mesto s baníckou tradíciou - 
sa stalo v máji cieľom pracovno-študijnej cesty 
učiteľov z SPš v Spišskej Novej Vsi. V rámci 
projektu „Škola pre život“, škola nadviazala spo-
luprácu s Gymnáziom a SPŠ Duchcov. Peda-
gógovia získavali inšpiráciu k inovácii školských 
vzdelávacích programov, učebných plánov počas 
práce v tímoch, prezentovali vlastné skúsenosti 
a zároveň diskutovali o rôznych pedagogických 
dokumentoch či profile absolventa škôl. Školy 
spájajú spoločné odbory (geológia, geotech-
nika, geodézia) aj ciele - ponúkať žiakom kvalitné 
vzdelanie a pripraviť ich čo najlepšie do praxe či 
na vysokú školu. 

 Pracovný seminár SPš s účasťou širšej 
verejnosti - predstavenie inovovaných škol-
ských vzdelávacích programov. Pracovného 
seminára sa zúčastnili rodičia, pedagógovia, vý-
chovní poradcovia, podnikatelia aj žiaci školy. 
Manažérka projektu Ing. Gabriela Pramuková 

predstavila koncepciu rozvoja Strednej priemy-
selnej školy. Ing. Tomko oboznámil prítomných 
s jednotlivými fázami tvorby školských vzdelá-
vacích programov pre jednotlivé skupiny študij-
ných odborov. Tieto pedagogické dokumenty sa 
opierajú o štátny vzdelávací program a o právne 
normy, ktoré platia pre stredné odborné školy. 
Diskutujúci svojimi postrehmi či nápadmi obohatili 
proces inovácie školských vzdelávacích progra-
mov pre skupiny študijných odborov: staviteľstvo 
a geodézia, polytechnika, elektrotechnika a špe-
ciálne odbory. 

 žiaci Zš Komenského úspešní vo florbale 
i hokejbale. Starší žiaci školy vyhrali krajskú sú-
ťaž vo florbale, a tým si vybojovali postup na 
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v Tren-
číne 21. - 22. 5. V silnej konkurencii neskla-
mali a vybojovali bronzové medaily. 
Žiaci školy sa stali i víťazmi Street Hockey škol-
skej ligy - majstrovstvá Slovenska v hokej-
bale.

 Na Základnú školu, Komenského 2 v Spišskej 
Novej Vsi zavítali bratia Libor a julo Hudáč-
kovci, ktorí sú absolventmi športových tried so 
zameraním na ľadový hokej. Absolventom tejto 
školy je i michal Sersen. Po besede nasledo-
vala 3-hodinová autogramiáda. Ako to všetko vy-
zeralo si môžete pozrieť aj na www.komenskeho.
snv.sk v časti fotogaléria. Beseda s martinom 
Bakošom - majstrom Slovenska v ľadovom ho-
keji, hráčom Slovana Bratislava, sa uskutočnila 
21. 5. Martin so sebou priniesol aj víťaznú tro-
fej – pohár a medailu víťaza Slovenskej extraligy 
v ľadovom hokeji. Žiaci pri mnohých odpovediach 
ostali prekvapení, no z besedy si odnášali množ-
stvo dobrých rád a návodov, ako sa stať dobrým 
hokejistom. 

 Základná škola, Komenského 2 v Spišskej 
Novej Vsi pri príležitosti Dňa matiek usporiadala 
program pre mamičky v sále Kina Mier. Večer 
16. 5. sa niesol v znamení srdiečok, kvetov, detí, 
mamičiek a babičiek. Peknou časťou programu 

boli pripravené videoprezentácie, prostredníc-
tvom ktorých sa deti vyjadrovali čo pre nich ma-
mičky znamenajú, za čo im ďakujú, prečo ich 
majú radi...

 žiačka Zš sv. cyrila a metoda alžbeta gbu-
ríková získala 1. miesto na XXVi. ročníku ce-
loslovenskej súťaže v rétorike štúrov Zvolen. 
Súťažiaci preukázali svoje schopnosti vo vyjadrení 
vlastného názoru prostredníctvom doma priprave-
nej úvahy a pri prezentovaní vlastného postoja vo 
vyžrebovanej téme spracovanej v časovom limite 
15 minút. Žiaci tejto školy boli úspešní i v okres-
nom kole prednesu nemeckej poézie a prózy. Zís-
kali 3 x 1. miesto a 3 x 2. miesto. 

 12. 6. žiaci 9. ročníka Zš sv. cyrila a me-
toda navštívili významné miesto dejín, Osvienčim 
a Wadowice, rodisko blahoslaveného Jána Pavla 
II. Pohnutá história týchto miest zanechala v mla-
dých hlboké dojmy.

 Supertrieda 2012 je medzinárodná súťaž tried 
v umeleckej tvorbe žiakov základných a stredných 
škôl. Je založená na tvorbe, nácviku a predve-
dení autorského diela žiakov spoločného tried-
neho kolektívu. žiaci zo 7. a v Zš Levočská 11 
v Spišskej Novej Vsi v rámci vyučovania po celý 
rok pod dozorom učiteľky Mgr. Zuzany Hricovej 
vytvárali scenár, komponovali melódie, vymýšľali 
texty piesní, vyrábali kulisy a kostýmy, filmovali, 
skúšali tanečné choreografie a nacvičovali tance. 
Snahu siedmakov ocenila a podporila aj Na-
dácia Orange v grantovom programe školy 
pre budúcnosť, ktorý je zameraný na netradičné 
vyučovanie na školách. Vyvrcholením úsilia 
žiakov bol celodenný krajský festival 9. 5. 
v Košiciach, kde 7. a získala 1. miesto a titul 
Supertrieda a postup na celoštátne finále do 
Bratislavy, kde si vybojovala 2. miesto. 

 V mesiaci apríl a máj 2012 sa o škodlivosti 
drog dozvedeli takmer všetci žiaci stredných 
škôl a gymnázií v našom meste. Prednášajúcim 
bol Peter Remper z Občianskeho združenia Slo-
vensko bez drog. 

zO žiVOTa naŠicH ŠkôL
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Amfiteáter Madaras parku ožil v sobotu 16. 6. 2012 
skvelou rockovou atmosférou. Napriek tropickým 
teplotám sa priaznivci tejto hudby mladých mohli 
zabaviť pri produkcii skvelých domácich spišských 
kapiel. V programe vystúpilo 9 skupín z celého Slo-

venska, pričom hlavným ťahákom tohtoročného 
SPIŠ ROCK FEST-u bola známa slovenská skupina 
Matka guráž. Podujatie pripravilo Mestské kultúrne 
centrum za podpory Mesta Sp. N. Ves  a v spolu-
práci s agentúrou AFL poroduction. emil labaj

na základe ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto oznamuje, že hodlá formou obchodnej verejnej súťaže
vykonať prevod vlastníctva nehnuteľnosti - odpredaj časti pozemku par. č. KN-c 4243 v rozsahu 144 m2, k. ú. Sp. Nová Ves, 

určenej výlučne na výstavbu 6-tich garážových boxov za kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 67,66 €/m2.
Vyhlasovateľ týmto stanovuje lehotu na doručenie návrhov kúpnych zmlúv na odkúpenie uvedenej časti pozemku, a to najneskôr do 13.00 hod. 

dňa 5. 9. 2012. Návrhy kúpnych zmlúv sa podávajú výlučne do podateľne mestského úradu, štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves situovanej pred radnicou mesta 

a na internetovej stránke mesta: www.spisskanovaves.eu.
phdr. Ján Volný, phd., primátor mesta 

meSTO SPišSKÁ NOVÁ VeS

zber ObnOSenéHO ŠaTSTVa 
na cHariTaTíVne účeLy

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného 
šatstva, ktorý sa bude konať 

16. 7. 2012 
v čase od 9.00 do 17.00 hod.

na týchto miestach:
Sídl. mier - Dom kultúry 

Novovoveská Huta - Hasičská stanica 
Sídl. gen. Svobodu (Tarča)  

- sklad MsÚ, Topoľová ul.
Sídl. Západ - areál MŠ, Strojnícka ul.

centrum mesta  
- budova detašovaných pracovísk VŠ, Zimná 48

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca  
alebo iného vhodného obalu tak,  

aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

zbiera Sa: dámske, pánske, detské letné 
a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky,  
záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil,  
deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo  
už majú veci desiatky rokov. Veci môžu  
byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov, aby posteľné prádlo, uteráky 
a utierky zabalili osobitne a označili.

nezbiera Sa: hračky, obuv, domáce potreby, 
matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi  
znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami 
môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. 
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás 
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

Ďalšiu distribúciu na charitatívne účely  
zabezpečí nezisková organizácia 

Pomocný anjel
 info@pomocnyanjel.sk.

Pozývame vás na letné jogové cvičenia.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 

Pobočka 
Spišská Nová Ves 

www.yoga.sk

Jogacentrum Spišská nová Ves, Letná 55 
Cvičenia sú na poschodí vľavo. 
info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk 

DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt
PO 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0907 477 955
UT 17.00 - 18.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0910 996 086

kultúrny dom, Smižany 
DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt
STR 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0907 477 955

Rozpis kurzov platí na mesiac júl a august. Na kurz si prineste ľahké oblečenie, karimatku 
alebo deku a prípadne malý vankúš na sedenie. Cena kurzovej jednotky je 2,50 € s mož-
nosťou zakúpiť si zľavnené permanentky. Zľavy pre dôchodcov, študentov a ženy na MD.

SPiš rOcK 2012
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kuLTúra

GaLéria 
uMeLcOV 

SPiŠa 
ZImNÁ 46, SPIŠSkÁ NoVÁ VeS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci júl 2012

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

VýSTAVy 
rAJNA VLASKOVSKA - MySEľ bEZ  
ObJEKTÍVU / LENSLESS MINd (bG)
Cyklus bezobjektívnych fotografií a solarografií 
z r. 2010 bulharskej autorky je venovaný času a jeho 
relatívnemu priebehu, ktorý je v individuálnom vedo-
mí rozdielny.  Výstava potrvá do 9. 9. 2012. 

rENESANCIA HISTOrICKýCH  
FOTOGrAFICKýCH TECHNÍK  
19. STOrOčIA
Výstava v spolupráci s Vysokou školou výtvarných 
umení v Bratislave.

Vernisáž 6. 7. 2012 o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 9. 9. 2012.

POľSKé UMENIE - OLKUSZ 
„Srebrne miasto“ - výstava zo zbierok GSW BWa (Gale-
ri Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw artystycznych)

Vernisáž výstavy 11. 7. 2012 o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 16. 9. 2012.

16. LETNÁ FOTOŠKOLA  
dOMU FOTOGrAFIE 2012
6. - 14. 7. 2012 
Spišská nová Ves/liptovský mikuláš
16. ročník lFŠ Domu fotografie 2012 bude prebiehať 
v 8 fotografických triedach rôznych žánrov a tém pri 
Dome fotografie (www.domfoto.sk), Galérii umelcov 
Spiša (www.gus.sk) a liptovskej galérii P. m. Bohú-
ňa (www.galerialm.sk) v mestách Spišská Nová Ves 
a liptovský mikuláš. Festival sa uskutoční vďaka fi-
nančnej podpore ministerstva kultúry Sr. Fotodielne 
v Spišskej Novej Vsi sa konajú pod záštitou primátora 
mesta PhDr. jána Volného, PhD. 

akceptUJeme kUltÚrne poUkazy. 
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Organizuje: guS, kultúrne zariadenie KSK, 
mesto SNV, Tic SNV, chata Piecky – Hrabušice

Určený je domácim a zahraničným detským účastníkom do 7 do 16 rokov (Slovensko, Bielorusko).
Cieľom projektu je priamou a tvorivou výtvarnou činnosťou v GUS, v centre mesta SNV i v okolitej  

prírode Slovenského raja obohatiť mládež o nové poznatky a trendy vo výtvarnom umení  
21. storočia. Zábavnou a atraktívnou formou spestriť deťom letné prázdninové dni.

Záväzné prihlášky do 20. 7. 2012.
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Timková, autorka projektu.

info: programy@gus.sk, 0910 873 046, facebook. účastnícky poplatok 20 €/dieťa

PrOgram:
1. 8. 2012 (streda)

 9.00 Slávnostné zahájenie Medzinárodného detského plenéru  
  ART IN PARADISE v Galérii umelcov Spiša
 9.15 – 10.00 Prehliadka stálej expozície Umelci Spiša 19. - 21. stor.
 10.00 – 12.00 Tvorivá dielňa: Grafika

2. 8. 2012 (štvrtok)
 9.00 – 12.00 Výtvarný workshop v centre mesta SNV

3. 8. 2012 (piatok)
 9.00 – 12.00 Potulky po meste SNV
  - výstup na kostolnú vežu
  - história mesta a jeho pamiatky
  - jazdenie na šľapacích kárach v centre mesta

4. 8. 2012 (sobota)
 10.00 – 13.00 Výtvarný workshop v Slovenskom raji – lokalita Čingov

5. 8. 2012 (nedeľa)
  Deň umenia, výtvarno-hudobná nedeľa na Chate Piecky
 10.00 – 17.00  Celodenný výtvarný workshop spojený s prezentáciou  
  divadelného a hudobného umenia
 16.00 – 17.00 Vernisáž v prírode, ukončenie a vyhodnotenie  
  projektu ART IN PARADISE

arT iN ParaDiSe 
medzinárodný detský plenér

1. - 5. 8. 2012

júl 2012 
Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

do 31. 7. 2012 (denne od 7.30 do 16.00 hod.) 
SOS Spišská Nová Ves

EKOVÝKRES, EKOPlAGÁT
- výstava 

- ochrana prírody a krajiny vo výtvarnom umení

Nábrežie Hornádu 14, 
multifunkčné energetické  

a banícke centrum, Spišská Nová Ves

Vysunutá expozícia  
História baníctva na Spiši 

Otvorené: utorok - sobota: 9.00 - 15.00 hod.
Vstupné: dospelí: 1 €;  

žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €

Akceptujeme kultúrne poukazy.

informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk
Tel.: 053/429 75 46 - MEBC SNV,  

055/622 40 35 - 37 - Košice
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JúL 2012

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.

14. 7. o 20.00 hod., Spišský hrad
William Shakespeare: 

HaMLeT
 
15. 7. o 19.00 hod., Sp. N. Ves

William Shakespeare: 
HaMLeT

Predstav si, že si sa dozvedel, že tvojho otca zabil 
tvoj strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mu-
žom tvojej matky. Predstav si, že o vražde ti povedal 
duch tvojho otca, ktorý ťa donútil k prísahe, aby si 
pomstil jeho smrť. Čo by si urobil? Ako by si to uro-
bil? Bol by si vôbec schopný urobiť to? Je pomsta 
dostatočným dôvodom na život?
réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. 
Vstupné: 4 €.
 
16. a 17. 7. o 19.00 hod.

Marek koterski: 
nenÁViDíM

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, 
uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! Príď a vypočuj si 
spoveď frustrovaného inteligenta - lúzra, v sloven-
skej premiére tragikomickej monodrámy Mareka 
Koterského, poľského špecialistu na šibeničný 
humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku našej každo-
dennosti.
réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. 
Vstupné: 4 €.
 
18. a 19. 7. o 19.00 hod.

conor McPheson: 
ruM a VODka

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase 
pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného 
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko! Iba pre 
milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje 
mamy a svokry radšej nechajte doma! 
réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.
Vstupné: 5 €.
 
20. 7. o 19.00 hod.

Marie Jones: 
kaMene VO VreckÁcH

Jedna z najlepších svetových komédií posledných 
rokov - jediná produkcia tohto žiarivého titulu na 
Slovensku! Hit z Broadway a West Endu, ktorý 
rozosmial a dojal milióny divákov na celom svete. 
2 herci odohrajú 13 postáv! Keď Hollywood obsadí 
írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný a neodvrat-
ne zábavný...
réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. 
Vstupné: 4 €.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame rezervovať si miesta vopred.  

rezervácie: 0907 908 986. 

HrÁMe aJ V LeTe!

Mesto ako hlavný organizátor usporiada tradičné podu-
jatie s názvom Dni mesta Spišská Nová Ves v dňoch 
31. 8. – 8. 9. 2012. Nosnou témou budú výročia vzniku 
a zániku poľského zálohu 13-tich spišských miest. 
Občania i návštevníci sa budú môcť symbolicky pre-
miestniť do obdobia rokov 1412 – 1772. Okrem 
tradičného Trhu ľudových remesiel ich čaká stredo-
veký tábor, dobová kuchyňa, výklad stredovekých 
zbraní, sokoliari. 
V piatok, 31. 8. 2012, sa v bohatom kultúrnom 
programe predstaví Dobová hudba STROMYRAD, 
Šermiarsko-historická skupina TAURUS ATE, Bábkové 
divadlo spod Spišského hradu. Diváci si budú môcť 
pozrieť historickú kompozíciu o vzniku zálohu spiš-
ských miest, súčasťou ktorej budú i dobové oslavy, 
súd so zlodejom. Večer ukončia vystúpenia tunajšieho 
folklórneho súboru čačina, koncert Lenky Filipovej 
a veľkorozmerná ohňová show „motýle“ v podaní 
Divadla Kvelb Theatre z Českých Budejovíc.
V sobotu, 1. 9. 2012, navodíme atmosféru doby prina-
vrátenia miest Uhorsku. Ducha 18. storočia nám na-
vodia šermiarske skupiny CORVUS ARMA - Havrani, 
JAGO a chýbať nebudú ani šermiari z Poľska. Pre di-

vákov bude pripravený i historický sprievod mestom 
s máriou Teréziou, vojenskou gardou, jazdcami, 
mešťanmi, baníkmi atď. Historická kompozícia o pri-
navrátení spišských miest Uhorsku bude navodená 
atmosférou viedenského dvora prostredníctvom 
Tanečnej skupiny Merlin. Zaznejú informácie o vzbure 
proti poľskému kráľovi Stanislavovi Poniatovskému, in-
trigy Márie Terézie. Symbolický útok konfederátov na 
Ľubovniansky hrad sa odohrá v podaní Skupiny histo-
rického šermu Jago. Po delení Poľska sa uskutoční 
stretnutie so Stanislavom II. Poniatovským a nátlak na 
dohodu o vrátení miest. Mesto navštívi ustanovený spiš-
ský župan Ján Csáky, ktorému starostovia prinavráte-
ných miest zložia sľub vernosti. Záver programu bude 
patriť Dobovej hudbe Musica poetica a Tanečnej sku-
pine Merlin, ktorá sa predstaví programom „Od stre-
doveku po 19. storočie“. Sobotu uzavrie koncert tria  
La gioia s ohňovými efektmi. 
Okrem týchto podujatí sa v rámci Dní mesta uskutočnia 
i tradičné jazdecké preteky cena Spiša a 8. 9. 2012 
„aeroshow“ - letecký deň na tunajšom letisku. 

ing. andrea Jančíková, 
vedúca kancelárie primátora

aKé BuDú DNi meSTa 
SPišSKÁ NOVÁ VeS 2012?

kuLTúrne LeTO 2012 

8. 7. 2012 o 16.00 hod.
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
rozprávka PLeŠkO  
a STriebOrnÁ bOrka 

8. 7. 2012 o 17.00 hod.
SPiŠbanD - dychový orchester  
Spišská Nová Ves 

22. 7. 2012 o 16.00 hod.
Divadlo BaBaDLO Prešov
rozprávka akO baba PačMaGa 
ženícHa zHÁŇaLa 

22. 7. 2012 o 17.00 hod.
Marián banGO
koncert nadaného nevidiaceho speváka 
Hudobná skupina TrenD 
Spišská Nová Ves 

29. 7. 2012 o 16.00 hod.
Detské divadlo ciLiLiNg Prešov 
rozprávka čerTOVinky

29. 7. 2012 o 17.00 hod.
DycHOVÁ HuDba LeVOča 

8. 7. 2012 o 17.00 hod.
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
rozprávka O kaTarínke 
Sídl. Mier pred Domom kultúry 

29. 7. 2012 o 17.00 hod.
Divadlo ciLiLiNg PrešOV
rozprávka kaPSa, POTraS Sa
Sídl. Tarča na detskom ihrisku  
medzi gaštanovou a Topoľovou ul.

letné Kino preD reDUtoU

póDiUm preD reDUtoU

síDlisKá mesta

7. 7. (sobota) o 21.15 
seX v meste 2 
uSa, romantická komédia, český dabing, 146 min.
Zábava, móda, priateľstvo - film prináša všetko 
a ešte niečo navyše. 

21. 7. (sobota) o 21.15 
vo ŠtvoriCi po opiCi 
uSa, komédia, český dabing, 100 min. 
Komédia o rozlúčke so slobodou, ktorá dopadla veľmi, veľmi zle. 
Keď sa traja družbovia ráno zobudia s exemplárnou „opicou“, ani jeden z nich si nič nepamätá. Ich lu-
xusná hotelová izba je úplne zdemolovaná a nikto nevie, kam zmizol ženích.

28. 7. (sobota) o 21.15 
sHerloCK Holmes: Hra tieŇov 
uSa, akčný/dobrodružný/krimi, český dabing, 126 min. 
Na scéne sa objavuje nový zločinecký mozog - profesor Moriarty. Nielenže sa Holmesovi  
vyrovná po intelektuálnej stránke, má aj dokonale vyvinutý zmysel pre zlo znásobený  
absenciou akéhokoľvek svedomia.

začiatok vždy 

o 21.15 hod.
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narodopis.smizany@gmail.com, kastielmarkusovce@gmail.com 
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CENTrÁLNA bUdOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE dETI  

Sibyla MISLOVIčOVÁ: Sníčky zo zázračnej 
poduštičky. „ahojte, deti! No predstavte si, čo sa mi 
stalo...“ takto sa prihovára miško, ktorý ponúka svoje 
zážitky.
Jacqueline WILSON: Zlatíčka. Sunset, dcéra roc-
kera, neznáša svoj život celebrity a rada by ho vymenila. 
Destiny žije so svojou obetavou mamou na okraji síd-
liska a túži sa stretnúť s rockerom. 
Pristátie na Medvedej skale. malý zajac, ktorého 
volajú rytier, zbadal niečo pozoruhodné. Na oblohe sa 
hojdala smiešna guľatá vec a zdalo sa, že pristane na 
medvedej skale. čo to môže byť?

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

ľubomíra rOMANOVÁ: Vlasy dupkom. autor-
kine blogy sa čítajú jedným dychom. kniha Vás nielen 
pobaví, ale aj poučí.
Paul HArPEr: Najvyššie utajenie. Príbeh odo-
hrávajúci sa v San Franciscu poodhalí šokujúce poza-
die súkromného podnikania v oblasti spravodajstva, 
prosperujúceho najmä po udalostiach 11. septembra.
Lena rIEčANSKÁ: Karolína, neblázni! karolína 
nepochopená celou rodinou sa rozhodne dať prednosť 
staršiemu mužovi pred štúdiom na vysokej škole.

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATúrA

Jena PINCOTT: Naozaj majú páni radšej blon-
dínky? kniha poskytne originálne rady ženám i mu-
žom, ktorí chcú zistiť, v čom tkvie tajomstvo úspešného 
vzťahu.
Milan ŠVIHÁLEK: Zapomenuté výpravy. reno-
movaní autori milan Švihálek, marek Hýža a miroslav 
kačor literárnou formou zaznamenali výsledky svojho 
pátrania po stopách českej romantiky a túžby po dob-
rodružstvách.
Vladimír KLESCHT: Mládněte i po 45! máte  
40 - 50 rokov a chceli by ste ešte dlho ostať zdraví, silní 
výkonní a dokázať si užívať radosti života?

PObOčKA MIEr - ŠAFÁrIKOVO NÁMESTIE 7

PrE dETI  

Marco SONNLEITNEr: Záhada čierneho škor-
pióna. V ďalšej záhade s obľúbenými pátračmi sa 
bude objasňovať prípad, v ktorom figurujú jedovaté 
škorpióny, hady a nebezpeční pašeráci.

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

Gustav MEyrINK: Anděl západního okna. Prí-
beh anglického učenca johna Dee a jeho asistenta 
- najznámejšieho šarlatána stredoveku - eduarda kel-
leyho na návšteve na dvore rudolfa II.

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATúrA

Evžen ANdrES: Jak odhalit tajemství geopa-
togenních zón. kniha legendárneho českého ex-
perta v odbore geopatogénnych zón.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Letná 50, Spišská Nová Ves

eXPOzícia PrírODy 
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2012 
Poskytuje komplexný pohľad na prírodu a históriu 

regiónu, ktorú dokumentuje prostredníctvom viac ako 
1 000 jedinečných zbierkových predmetov: živočíchov, 
rastlín, skamenelín, minerálov, archeologických nálezov, 
predmetov prezentujúcich baníctvo, ale aj históriu mesta. 

kraJina FanTÁzie 
a zÁzračna

4. 7. - 20. 8. 2012
Múzeum Spiša pripravilo v spolupráci  

s Bábkovým divadlom Košice výstavu bábok,  
ktorá prezentuje tvorbu tohto súboru.

Milí naši návštevníci - hlavne deti, 70 kusov bábok 
„pokope“ v našom múzeu ste ešte nevideli.  

Nuž príďte, vstúpte do krajiny fantázie, a vráťte  
aj svojich rodičov do detských čias.

„cenOTeS“ a SVeT MayOV
(Jaskynné potápanie v Mexiku)

11. 7. 2012 o 15.00 hod.
Prednáška  

z cyklu „S múzeom okolo sveta“. 
 Prednášajúci: MUDr. Norbert Lukán, PhD.

MOJe zÁžiTky z Múzea
do 15. 8. 2012

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ  
a ZUŠ mesta Spišská Nová Ves a okolia. 

Foyer Múzea Spiša.

POTÁPačSkÝ kLub ManTa
10. - 20. 7. 2012

Prezentácia klubu potápačov pri príležitosti  
50-tého výročia jeho vzniku.

Foyer Múzea Spiša.

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

zLaTé ruky Viii. rOčník
6. 7. - 7. 9. 2012

Výstava mladých umelcov zo Smižian,  
ktorí umeleckou tvorbou vyjadrujú svoj postoj  

cez maľbu, kresbu, architektúru, odevný dizajn,  
interiérové a odevné doplnky, šperky.  

Vystavujúci: Katarína Zimmermannová,  
Daniela Špinerová, Veronika Vargová, Daniel Rerko, 
Tatiana Maľaková, Mária Maľaková, Nikola Šmelková.

expozičné priestory Kaštieľa  
v markušovciach, 

michalská 55, 053 21 markušovce

nOčnÁ PreHLiaDka  
kaŠTieĽa V MarkuŠOVciacH

28. 7. 2012
Vstupy o 19.00, 20.00 a 21.00 hod. 

Netradičná prehliadka kaštieľa odetého do šera sviečok 
a fakieľ obohatená o príbeh inšpirovaný neuveriteľnými 

záhadami a legendami.

neDeĽné POPOLuDnia  
Pre rODiny S DeŤMi

22. 7. 2012 - VSTuP 13.00 - 17.00 hod.
Netradičná prehliadka  

pre najmenších návštevníkov.

bOLa raz JeDna eXPOzícia
do 30. 9. 2012

Výstava pre školy a širokú verejnosť,  
ktorá prezentuje zaujímavé umelecko-historické  

zbierkové predmety z fondu  
Východoslovenkého múzea v Košiciach,  

ktoré v roku 2012 oslávi 140. výročie svojho vzniku.

JúL 2012

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 

nOVé!

V TOMTO rOku Si PriPOMínaMe STOrOčnicu narODenia  
a DeSiaTe VÝrOčie úMrTia PrOF. anDreJa reiPricHa

* 31. 7. 1912 v Dobšinej, † 23. 2. 2002 v Sp. novej Vsi.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Školská ul. v Spišskej Novej Vsi, Mesto Spišská Nová Ves 

v jubilujúcom roku 2012 dôstojným spôsobom pripomínajú odbornej verejnosti, entomológom, 
kolegom pedagógom, absolventom gymnázia, študentom a občanom mesta významnú osobnosť školstva a vedy. 

Pripravované akcie: 
11. 10. 2012 – Výstava s názvom Prof. andrej reiprich 

osobnosť školstva a vedy, inštalovaná v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.
11. 10. 2012 odborný seminár s tým istým názvom, ktorý sa uskutoční  

v priestoroch Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi.
V predstihu pozývame všetkých.

Podobnejšie informácie o uvedenej akcii v múzeu Spiša  
alebo na e-mailovej adrese muzspisa@sisoft.sk, pchrom@gmail.com

Vstupenky na eĽrO aj v našom Tic
Organizačný výbor festivalu európske ľudové remeslo Kežmarok ponúka záujemcom mož-
nosť zakúpiť si v predpredaji zľavnené vstupenky na 22. ročník podujatia Európske ľudové 
remeslo, ktoré sa uskutoční 13. - 15. 7. 2012. Vstupenky na jeden vstup pre dospelého 
návštevníka stoja v predpredaji 3 €, v deň konania festivalu 5 €. Vstupenky sú v predpredaji 
do štvrtka 12. 7. 2012 alebo do vypredania zásob v Turistickom informačnom centre, 
Letná 49, Spišská Nová Ves. 
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Mkc kinO Mier

Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
V kine mier premietame v novom for-
máte 2d a 3d - nové plátno, výborný 
obraz, digitálny zvuk dolby SUr-
roUnd. Vítame vás a prajeme mnoho 
neopakovateľných zážitkov!

rOzPrÁVka – SLOVenSkÝ DabinG 
1. - 2. 7., nedeľa, pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 4 €, deti a študenti zľava: 3 €, 
pondelok zľava dospelí: 3 €, 
deti a študenti 2,50 €, 2d projekcia 

MaDaGaSkar 3
Zvieratká sa stále snažia dostať domov do 
Veľkého jablka. tento krát všetci zavítajú 
do európy. uSa, rodin. anim. rozprávka, 
94 min.

1. - 2. a 4. 7., nedeľa, pondelok a streda, 
19.00, vst.: 3 €, 2d projekcia

akO POrODiŤ a nezbLÁzniŤ Sa
Piatim párom prevráti naruby ich životy na-
stávajúce rodičovstvo, o ktorom doteraz len 
čítali. uSa, komédia, r. 2012, české titulky, 
110 min.

FiLMOVÝ kLub 
3. 7., utorok, 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 2d projekcia 

PríLiŠ MLaDÁ nOc 
Príbeh o dvoch 12-ročných chlapcoch, ktorí 
sa náhodne ocitnú na zvláštnej oslave v byte 
mladej ženy a v spoločnosti dvoch dospelých 
mužov. čr, Slovinsko, dráma, česká verzia, 
67 min., mP-15.

rOzPrÁVka – SLOVenSkÝ DabinG 
4. - 9. 7., streda – pondelok, 17.00, vst.: 
dospelí: 4 €, deti, študenti  

a dôchodcovia zľava: 3 €, 
pondelok zľava dospelí: 3 €, 
deti: 2,50 €, 2d projekcia

DOba ĽaDOVÁ 4: zeM V POHybe
traja odvážni priatelia sa musia dostať späť 
domov a pri tom na nich čaká nejedno veľké 
dobrodružstvo. uSa, r. 2012, 94 min., mP-7.

5. - 7. 7., štvrtok - sobota, 
19.00, vst.: 3,50 €

PiraŇa 
uplynul rok od jarnej party v lake Victoria a prí-
šerné stvorenia so zubami ostrými ako nože 
opäť pocítili hlad. uSa, thriller, horor, 83 min., 
české titulky, mP-15.

8. - 9. 7., nedeľa, pondelok, 19.00,  
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti 
a dôchodcovia zľava: 3 €, 2d projekcia 

nežnOSŤ 
krehký, poetický a humorný film o výnimoč-
nosti lásky i o osobnom znovuzrodení. Franc. 
romantická komédia, r. 2012, české titulky, 
108 min., mP-15.

FiLMOVÝ kLub 
10. 7., utorok, 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 2d projekcia
11. 7., streda, 19.00, vst.: 3 €

neDOTknuTeĽní 
Film videlo vo Francúzsku takmer dvadsať mi-
liónov divákov. Franc., r. 2012, 112 min., české 
titulky, mP-12.
 

12. - 15. 7. 
POčaS SPiŠSkéHO TrHu 

nePreMieTaMe

16. 7., pondelok, 19.00, vst.: 3 € 
DOn´T STOP 

FiLMOVÝ kLub 
17. 7., utorok, 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 2d projekcia

DOn´T STOP
Píše sa rok 1983. Do komunistického česko-
slovenska konečne dorazil PuNk naplno. čr, 
dráma, hudobný, 98 min., r. 2012, mP-12. 

18. - 19. 7., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti 
a dôchodcovia zľava: 3 €, 2d projekcia 

 Tak FaJn 
Ľahká romantická hudobná komédia o trojici 
priateľov na nepodarenej dovolenke v Chor-
vátsku. Sr, r. 2012, 96 min., mP-15.

čeSkÝ DabinG 
20. - 23. 7., piatok – pondelok, 
17.00, vst.: dospelí: 5 €, deti  
a študenti zľava: 3,50 € 

THe aMazinG SPiDer-Man
Peter objaví tajný kufrík, ktorý patril jeho otcovi. 
uSa, akčný, dobrodružný, thriller, sci-fi, r. 2012, 
137 min., český dabing, mP-12.
 
FiLMOVÝ kLub 
24. 7., utorok, 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 2d projekcia 

LOSOSy V JeMene
Dr. alfred jones dostane nečakane návrh, aby 
sa zapojil do bláznivého projektu nasadenia 
lososov do púšte v jemene. VB, romantická 
dráma, r. 2012, čes. titulky, 107 min., mP-15. 

rOzPrÁVka – SLOVenSkÝ DabinG
25. - 30. 7., streda – pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, deti, študenti 
a dôchodcovia zľava: 3 €, pondelok zľava 
deti a študenti: 2,50 €, 2d projekcia 

DOba ĽaDOVÁ 4: zeM V POHybe

25. - 26. 7., 19.00, streda, štvrtok, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti 
a dôchodcovia zľava: 3 €, 2d projekcia 

VrÁSky z LÁSky
láskavý, dojemný i humorný príbeh o dvoch 
ľuďoch, ktorí sa rozhodli užiť si na sklonku 
svojho života. čr, trpká komédia, r. 2012, 
101 min., mP-15.
 
27. - 30. 7., piatok – pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, deti, študenti 
a dôchodcovia zľava: 3 €, 2d projekcia

nÁVraT TeMnéHO ryTiera
Gotham sa zmieta v temnotách neistoty po 
tom, čo bol jeho maskovaný ochranca uznaný 
za vinného zo zločinu. uSa, akčný, krimi, 
dráma, r. 2012, slov. titulky, 143 min., mP-12. 

31. 7. - 1. a 2. 8., utorok – štvrtok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

DO ríMa S LÁSkOu
režisér Woody allen pri svojej ceste po  
európe tento krát navštívil hlavné mesta  
talianska, kde si zahral s osudmi niekoľkých 
rôznych ľudí. Film je zložený zo štyroch povie-
dok. uSa, komédia, r. 2012, 98 min., české 
titulky, mP-12.
 
pripravujeme: 
madaGaSkar 3, rock oF aGeS 

náš program nájdete aj na facebooku  
facebook.com/kino.mier.SnV  
a na www.spisskanovaves.eu.

V kine mier platia aj kUltÚrne poUkazy.

chcete program dostávať e-mailom? 
napíšte nám: 

kinomiersnv@stonline.sk 

Všetky doplňujúce údaje nájdete na web stránke www.stercentury.sk

Od 5. 7. 2012 černObyĽSké Denníky
USA

Od 12. 7. 2012 MaGic Mike
USA

Od 12. 7. 2012 aMazinG SPiDer Man 3D
USA

Od 19. 7. 2012 DO ríMa S LÁSkOu
USA/Španielsko

Od 19. 7. 2012
abraHÁM LincOLn
- VaMPír uPírOV 3D

USA

Od 26. 7. 2012 nÁVraT TeMnéHO ryTiera
USA

do 31. 8., utorok - piatok od 9.00 do 17.00 hod., Kaštieľ 
VÝSTAVA PRÁC ABSOlVENTOV  

VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ 
Víťazné umelecké fotografie zapojené do súťaže v umeleckej a počítačovo mani-
pulovanej fotografie. Vstup zdarma.

10. 7. 2012 (utorok) o 19.00 hod., kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD
TANEC MEDZI ČREPINAMI

Hudobná slovenská dráma. Vstupné: 2 € 

20. 7. 2012 (piatok) o 17.00 hod., Areál TJ Slovan Smižany
SMIžIANSKy lETNÝ fESTIVAl SPIŠSKÝCH KAPIEl

Predstavujeme muzikantské talenty Spiša - II. ročník. Vstupné: 1 €

20. 7. 2012 (piatok) o 22.00 hod., Spoločenská sála KD
júlOVÁ SEMTEX DISKOPARTy 

s Dj-om jarom liptákom
Ďalšia zo série diskoték s dobrou hudbou, barom, súťažami o ceny a s programom.

PriPraVujeme:
26. 8. 2012 (nedeľa) o 14.00 hod., Areál TJ Slovan Smižany 

ROZlúČKA S lETOM 
Zábavné popoludnie. 

Zmena programu vyhradená! informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, 

Tatranská 80 - tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105 - tel. č.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

júl 2012
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krížOVka, inzercia

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Panského kasína, 2. observatória, 
3. Slovenský raj. 

dejstvo

Electronic 
Pro- 

gramme 
Giude

Autor: 
František 
Cvengroš

jednota, 
súlad, 

harmónia
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Loa loa
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(zastar.)
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1.
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odvoz 
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symbol 
čistoty

air-tu-air 
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predložka Európska 
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črieda nesplnená 
úloha

športová 
zbraň

rozprávky 
s Patom 
a Matom

ostrý 
výsmech

vie, 
po česky

druh slona

vojenská 
predajňa

odvážne

vyhynutý 
chobotnat.
úzkonosá 

opica

cudzie 
žen. meno
geometria 
(zastar.)

ad acta

diera

trošku
môžu

hlava 
šiitov

charak- 
teristika

aeroplán 
(hovor.)

oboj- 
živelník

príkro, 
strmo

doba
miliampér

neo- 
stanem

kráčajú

hudobný 
nástroj

franc. 
skladateľ

prete- 
kárske 
družstvo Iljušin nit (skr.)

4.

vylaďovali čistý, 
po franc.

zlato, po 
španielsky

ochutnal sídlo v  
Taliansku 365 dní

naše osobnosti: Jozef Hanula
Významný slovenský maliar, reštaurátor, uvedomelý národovec, pedagóg i publicista 
sa narodil 6. 4. 1863 v Liptovských Sliačoch (Tri Sliače) a zomrel 22. 8. 1944 v na-
šom meste. Základy výtvarnej techniky získal u otca, roľníka, ľudového rezbára a ma-
liara a už ako 15-ročný pôsobil ako maliarsky pomocník v Spišskej Kapitule. Potom 
odišiel študovať do Krajinskej školy kreslenia v Budapešti a neskôr do Mníchova, kde 
štúdiá ukončil v roku 1896 na Akadémii výtvarných umení. Už počas pobytu v Mní-
chove vytvoril množstvo pozoruhodných malieb, z ktorých treba spomenúť aspoň naj-
väčšie (1. tajnička) v slovenskom maliarstve, šesťmetrová kompozícia zachytávajúca 
smrť arcibiskupa Pála Tomoryho v bitke pri Moháči. Bolo vystavené na miléniových 
oslavách v Budapešti r. 1896 a v súčasnosti je stratené. Po štúdiách pôsobil peda-
gogicky v Chrasti n. Hornádom a venoval sa nástennej maľbe v kostoloch, ktorých 
vyzdobil okolo štyridsať. V rokoch 1918 - 1919 učil kreslenie na Štátnej reálnej škole 
v Žiline. V r. 1918 ako „pansláv” uniká z Chrasti pred maďarskými vojskami do Spiš-
skej Novej Vsi, kde si postavil dom s ateliérom a usadzuje sa tu natrvalo. V novom 
štáte sa naplno zapája do politického i kultúrneho života. Prihlásil sa do štátnej služby 
a učil na reálke v Žiline a neskôr, v r. 1920, bol vymenovaný za výpomocného učiteľa 
kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. Učil slovenčinu, nemčinu a matematiku. 

Napísal učebnicu slovenského jazyka, ktorú vydal tlačou v r. 1919. Vo svojej tvorbe 
sa zameral najmä na sakrálnu tvorbu, v ktorej spájal náboženské a národné témy. Od 
roku 1908 účinkoval aj ako knižný ilustrátor, priekopnícky najmä v literatúre pre deti 
a mládež. Vytvoril množstvo podobizní významných osobností slovenského kultúrne-
ho a národného života. Publicisticky sa vyjadroval k problematike slovenskej kultúry 
úvahovými a memoárovými článkami. Autor knihy Spomienky slovenského maliara, 
napísaná okolo roku 1935. V rokoch 1918 - 1922 redigoval týždenník Tatry. V roku 
1919 bol pri založení Spolku slovenských umelcov v Martine. V roku 1941 bol vyzna-
menaný štátnou cenou. Jozef Hanula bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným 
umelcom na východnom Slovensku. Jeho význam a veľkosť sú jednoznačné v jeho 
osobnom stotožnení sa so slovenským ľudom. Rovnako ako v živote, i v tvorbe bol 
skromný, nenápadný a realistický. Jeho realizmus pramenil jednak z jeho odbornej 
prípravy a jednak z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca života. Z jeho 
prác, ktoré sú zastúpené vo väčšine slovenských galérií a múzeí spomeňme aspoň 
najznámejšie: Na rodnej hrude, Hlava dámy v klobúčiku, Čipkárka, Dievčatko s ru-
kávnikom, (2. tajnička), (3. tajnička), (4. tajnička), Orba, Podobizeň ženy v kroji, 
Príchod Cyrila a Metoda na Slovensko a mnoho portrétov významných osobností. 

www.VillaNova.sk
0904 304 184

Bytový dom „VillaNova B“ - novostavba pod Kauflandom

V neistej dobe - najlepšia investícia!

BýVanie, ktoré má štýl
akcia: k limitovaným bytom v čase prázdnin

exkluzíVny doVolenkoVý pouka z
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Všetkých bežcov, fanúšikov i zvedavcov na námestí 
pred Redutou čakal program plný športového zápole-
nia, hudobnej zábavy, relaxu a dobročinnosti. „je to 
ideou krásne podujatie. Stalo sa dôležitou súčasťou 
športového života v našom meste,“ uviedol primátor 
mesta ján Volný.
Základnou myšlienkou celého podujatia je pomoc, 
ktorá tento krát smerovala Základnej škole Z. Nejed-
lého. Tá bola úspešná v rámci grantového programu 
„Vyhráva jeden, pomáha každý“ vyhláseného spoloč-
nosťou Východoslovenská energetika, a. s., so svojím 
projektom „SNOEZELEN pre všetkých“. „Cieľom pro-
jektu je vybavenie miestnosti pre viaczmyslovú tera-
piu. Využívať ju bude 616 žiakov, z ktorých 72 je zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a 38 so zdra-
votným znevýhodnením. medzi nimi sú vozičkári, 
žiaci s vývinovými poruchami učenia, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, poruchami správania 
a ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,“ infor-
moval riaditeľ školy miroslav Nováček. Miestnosť 
bude slúžiť aj na hravé využitie v školských kluboch, 
ale aj pre samotných pedagógov po únavných a stre-
sujúcich hodinách. Škola má troch špeciálnych peda-
gógov, ktorým takáto miestnosť bude len nápomocná 
v ich ťažkej profesii.
Za každý odbehnutý kilometer na nonstop bežiacom 
páse získala 33 € a k tomu prostriedky zo štartovného 
Večerného behu mestom. Do jednotlivých behov 
v centre mesta a behu na páse sa celkovo zapojilo 
1 456 malých i veľkých športovcov, ktorí pre školu 
vybehali 3 448 €. Pás bežal nepretržite 8 hodín a na-
pokon sa zastavil na rekordnej vzdialenosti 100 km, 
čo je historicky najlepší výkon zo všetkých ročníkov 
a zapojených miest (okrem nášho mesta sa tento rok 
zapojili Košice, Michalovce a Bardejov).
Do grantového programu Východoslovenská energe-
tika, a. s., sa mohli prihlásiť občianske združenia, na-

dácie a iné neziskové organizácie z okresu Sp. Nová 
Ves, ktoré majú vo svojom štatúte deklarované zame-
ranie na hendikepované deti a mládež do 26 rokov. 
Okrem úspešnej Základnej školy Z. Nejedlého sa do 
programu prihlásila ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha a Združe-
nie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
Pre všetkých účastníkov, ktorí mali zakúpené štartové 
čísla, bola navyše pripravená tombola so zaujímavými 
cenami. Podujatie prišli podporiť aj športové osobnosti 
z nášho mesta: Dana Klubertová a Lenka Tranová 
(majsterky sveta v kolkoch 2011, vicemajsterky sveta 
2012) spolu s ich trénerkou a dlhoročnou reprezen-
tantkou Slovenska gabrielou Kuchárovou (drži-
teľka 2 strieborných a 5-tich bronzových medailí 
z majstrovstiev sveta), basketbalisti BK 04 ac LB 
Sp. Nová Ves. Pomohli i dievčatá z Hc Osy a mnohí 
športovci mesta.
V rámci kultúrneho programu vystúpil finalista show 
„Česko-Slovensko má talent“ Tomáš Buranovský.  
Záver dňa patril Majstrovstvám Slovenska v polmara-
tóne in line. edita Sýkorová, foto: autorka

16. - 17. 6. 2012 sa v Banskej Bystrici konali maj-
strovstvá Sr mužov a žien v atletike. Na týchto 
pretekoch malo zastúpenie aj naše mesto, a to To-
máša Benka z oddielu Tj TaTraN Spišská Nová 
Ves. Hneď v úvodný deň šampionátu mal Tomáš na 
programe svoju najobľúbenejšiu disciplínu šprint na 
100 metrov. So svojím najlepším tohtoročným časom 
10,90 s bol nominovaný do tretieho rozbehu hneď 
za favoritom Adamom Zavackým. Z rozbehov do fi-
nále postupovali prvý dvaja pretekári, a tak T. Benko 
s prehľadom a po uvoľnenom behu postúpil do finále 
z druhého miesta. „rozbeh som bežal rozumne - 
uvoľnene, vedel som že sa nemám kam trhať a šet-
ril som si sily na finále,“ ozrejmil T. Benko. Vo finále 

nastúpil v šiestej dráhe a po vyrovnanom finálovom 
šprinte obsadil konečné 3. miesto v osobnom re-
korde 10,65 sekundy. Na druhý deň ho čakala dvoj-
násobná trať, a to šprint na 200 metrov. Štartoval hneď 
v úvodnom rozbehu a postúpil do finále z druhého 
miesta. Vo finále sa Tomáš dlho držal na 3. mieste, 
ale posledných 20 metrov technicky nezvládol, čo ho 
stálo medailové umiestnenie. „Skončil som síce na 
nepopulárnom 4. mieste, ale konečne sa mi poda-
rilo zlomiť hranicu 22 sekúnd, s ktorou som bojoval 
7 rokov, keďže som bežal konečne osobný rekord 
21,90 sekúnd. mal som v hľadisku počas celého 
šampionátu skvelú podporu, takže bolo prečo a pre 
koho bojovať!“ tJt

Stretnutím v Dolnej Ždani skončila pre A – muž-
stvo Futbalového oddielu Spišskej Novej Vsi se-
zóna 2011/2012. Ako to už bývalo počas celého 
ročníka zvykom, Spišskonovovešťania opäť vonku 
zvíťazili v pomere 3 : 1. Táto sezóna bola z po-
hľadu výsledkov pre Spišiakov kuriózna – kým 
doma sa im absolútne nedarilo, vonku boli naj-
úspešnejším treťoligovým mužstvom. V konečnej 
tabuľke tak obsadili solídne šieste miesto. 
Je len chvályhodné, že v klube sa v tejto sezóne 

väčšia pozornosť venovala mládeži. Od začiatku 
starší dorastenci kráčali za svojím cieľom – po-
stupom do najvyššej dorasteneckej súťaže. Starší 
dorastenci postupne zberali body od zápasu k zá-
pasu. Po jesennej časti ich šanca na postup bola 
ešte väčšia a reálnejšia. V závere im konkurovali 
mladíci zo Stropkova. Už víťazstvom nad Marti-
nom pred posledným kolom získali rozhodujúci 
náskok a boli jasným víťazom II. dorasteneckej 
ligy.  (pat) 

ŠPOrT

beH: Lomnická dvanástka: 8. 5. - Veľká Lom-
nica: 1. Štefan Sumerling (40:33 min.), 5. Ma-
rek Sumerling (46:30 min.); B.: 4. Jozef Wei-
senpacher (47:53 min.). Pivovarská hradná se-
demtisícovka: 27. 5. - Veľký Šariš: 9. Tomáš Ka-
mas (33:34 min.). Starostovská desiatka: 2. 6. 
– Hôrka: 1. Hapak - Poľsko (33:22 min.), 5. To-
máš Kamas (37:42 min.), 8. Marek Sumerling 
(39:52 min.), 19. Daniel Hančak (48:57 min.); 
B.: 2. Štefan Sumerling (35:11 min.), 9. Vladi-
mír Veľký (45:48 min.); C.: 5. Milan Hrušovský 
(40:04 min.); D.: 2. Ondrej Kozák (47:05 min.), 
6. Jaroslav Tekely (53:10 min.); E.: 1. Monika Pa-
canovská (47:01 min.); F.: 6. Zuzana Kartusková 
(56:20 min.), 9. Mária Matlaková (68:00 min.). Ky-
sucký maratón: 9. 6. – Čadca: 1. Sawe - Keňa 
(2:17 hod.); D.: 8. Július Smolár (4:02 hod.). ry-
Sy aSicS ruN – 2012: 10. 6. – Poprad: muži 
9 000 m: A.: 1. Wydra - Poľsko (32:31 min.), 5. To-
máš Kamas (34:35 min.); B.: 9. Vladimír Veľký 
(40:59 min.); C.: 3. Milan Hrušovský (36:36 min.), 
6. Viliam Mackovič (41:26 min.), 7. Vladimír Kli-
ka (42:48 min.). Ženy 9 000 m: 3. Katarína Bar-
bušová (50:26 min.). májová hodinovka jozefa 
česlu: 20. 5. sa na Tatrane konal už 18. ročník 
memoriálu. Organizátorom bolo mesto Sp. Nová 
Ves a TJ Tatran SNV. Súťažilo sa v 2 ženských ka-
tegóriách (do 34 a nad 35 rokov) a v 4 mužských 
(do 39, do 49, do 59 a nad 60 rokov). Preteku 
sa zúčastnilo 47 bežcov a bežkýň. Výsledky hlav-
nej kategórie: 1. Štefan Sumerling, 2. Erik Repák, 
3. Peter Gály. V ženskej kategórii skončila 1. Dia-
na Greksová. Pred samotným pretekom bol pre ob-
čanov pripravený 12-minútový beh, ktorého sa zú-
častnilo 13 bežcov.
baSkeTbaL: 18. - 20. 5. sa v Športovej hale ko-
nali Majstrovstvá Slovenska v basketbale starších 
mini žiakov. Na finálovom turnaji súťažilo 6 kolek-
tívov. Celkové poradie: 1. IMC Slovakia Považská 
Bystrica – Majster Slovenska, 2. Basketbal Le-
vice, 3. BK 04 ac LB SNV, 4. MBK Victoria Ži-
lina, 5. KAC Jednota Košice, 6. MBK Lokomotí-
va Sereď. Tréneri a rozhodcovia bodovacím systé-
mom rozhodli o vytvorení dvoch najlepších pätiek fi-
nálového turnaja. Do ALL STARS A bol zo SNV za-
radený Filip Kozel. Do ALL STARS B tréneri určili 
2 hráčov zo SNV: Adama Korfantu a Adriána Sa-
tera. mladší žiaci: 11. - 13. 5. sa v Prievidzi konal 
finálový turnaj mladších žiakov v basketbale o titul 
Majstra Slovenska. Celkové poradie: 1. Prievidza, 
2. Sp. Nová Ves, 3. Žilina, 4. Levice, 5. Komár-
no, 6. Košice. Za najužitočnejšieho hráča turnaja 
bol vyhlásený Dávid Javorský z BK SNV. Do ALL 
STARS A boli zaradení zo SNV 2 hráči: Dávid Ja-
vorský a Matej Majerčák. Do ALL STARS B tréneri 
určili Ericha Korfantu (BK SNV).
VOLeJbaL: Záverečným stretnutím v Poráč-
skej doline urobili ženy VK SNV bodku za sezónou 
2011/2012. Novú sezónu začnú pod vedením no-
vého trénera Zdenka Hauera zo Žiliny.
STreLeckÁ SúŤaž: 16. 6. sa pod záštitou pri-
mátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD., konal 
IV. ročník Verejnej streleckej súťaže. Na Krytej strel-
nici v Sp. Novej Vsi sa stretlo takmer 30 priazniv-
cov športovej streľby. Výsledky: Pištoľ na vzdiale-
nosť 20 m: 1. Boris Garajček z Klubu spišských 
strelcov (93 b), 2. Ján Lukáč z Asociácie policaj-
tov vo výslužbe (93 b), 3. Slavo Smoleňák z Popra-
du (90 b). Ľubovoľná malokalibrová puška na 50 m: 
1. Rastislav Štrama z Levoče (100 b), 2. Jozef Hoz-
za (96 b), 3. Jozef Pavelek (91 b). Streľba na otoč-
ný terč: 1. Ján Lukáč (31 b), 2. Milan Kováč a Slavo 
Smoleňák (28 b). Neregistrovaná verejnosť: vzdiale-
nosť 10 m: 1. Peter Fabrici z Kojšova (94 b), 2. Pa-
vol Čech z Levoče (89 b), 3. Juraj Loy, ml. (87 b). 
Podrobnejšie informácie na www.strelnica.snv.sk.
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V Spišskej Novej Vsi sa 6. júna už po tretíkrát konalo športové benefičné podujatie VSe ciTy 
ruN – Večerný beh mestom podporené osobnosťami športového života. jeho súčasťou bol 
i celodenný pódiový program s nonstop behom na páse, na ktorom sa podarilo zabehnúť 
rekordných 100 km. Pomoc tento rok smerovala Základnej škole na ulici Z. Nejedlého.

PreKONaLi Sme reKOrD!

majSTrOVSTVÁ SLOVeNSKa 
mužOV a žieN V aTLeTiKe

šieSTe mieSTO FuTBaLiSTOV
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ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez
parná sauna - počas otvorenia letného kúpaliska - zatvorená.

Sauna t.: 053/416 63 54
nedeĽa od 7.00 do 12.00 hod. mUŽi, od 13.00 do 19.00 hod. Ženy

LeTné kúPaLiSkO t.: 053/416 63 62
letné kúpalisko otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod.

ceraGeM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
nedeĽa od 8.00 do 18.00 hod.

 4. 7. streda 17.00 SnV - krompachy

 7. 7. sobota 17.00 SnV - SVit

11. 7. streda 17.00 SnV - VySokÉ tatry

14. 7. sobota memoriál aleXandra naGya

14. 7. sobota 17.00 SnV - poprad

12. 7. nedeľa 10.30 SnV - mFk košice „b“

25. 7. streda 17.00 SnV - keŽmarok 

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 1 hod. ..................................... 70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik brezovaj - 0903 405 466 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

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.

VSTuPné na kryTú PLaVÁreŇ a LeTné kúPaLiSkO OD 1. 6. 2012
dospelí 2,50 €
dospelí 1 hod. pred ukončením prevádzky 2,10 €
deti od 3 do 15 r., osoby staršie ako 62 r., držitelia zťp-S 1,80 € 
deti od 3 do 15 r., osoby staršie ako 62 r., držitelia zťp-S
1 hod. pred ukončením prevádzky 1,60 €

prenájom bazéna - 1 hod. 60,00 €
zľavnené vstupné - 10 vstupov 22,50 € 
plavecký výcvik školy - 1 vyučovacia hodina 17,00 €
plavecký výcvik školy - 1 deň - 4 vyučovacie hodiny 68,00 €

VSTuPné DO Sauny OD 1. 6. 2012
dospelí (sauna, osuška, plachta) 2 hod. 3,80 €
po prekročení 2 hod. (za každých 15 min.) + 0,50 €
deti od 3 do 15 r., osoby staršie ako 62 r.,  
držitelia zťp-S 2 hod. 2,80 €

zľavnené vstupné - 10 vstupov 35,00 €
prenájom sauny v čase prevádzky - 2 hod. 50,00 €
prenájom mimo prevádzky - 2 hod. 56,00 €
zapožičanie osušky naviac 0,20 €
zapožičanie plachty naviac 0,20 €

LeTné kúPaLiSkO
ležadlo - prenájom na celý deň 1,50 € (záloha 5 €)
slnečník - prenájom celý deň 1,50 € (záloha 5 €)
plážové ihrisko - volejbal 2,00 €/hod.
basketbalové ihrisko 2,00 €/hod.

kryTÁ PLaVÁreŇ t.: 053/416 63 53
krytá plaváreň otvorená denne od 9.00 do 19.00 hod.
Každý návštevník letného kúpaliska, ktorý sa preukáže vstupenkou  
zo ZOO v Sp. Novej Vsi má 10 %-nú zľavu. Platí to i opačne.

Finálový turnaj v hokejbale sa konal 5. - 6. júna 2012  
v Bratislave. Boli to majstrovstvá Slovenska. 
mgr. František gonda – tréner SNV: „Víťazi krajov boli 
vylosovaní do dvoch skupín, my sme sa dostali do tzv. 
skupiny smrti. ZŠ Poprad, ZŠ liptovský mikuláš, ZŠ Se-
nica a ZŠ Spišská Nová Ves. Prvý zápas turnaja sme za-
čali veľmi dobre, vyhrávali sme s Popradom 2 : 0, naši 

chlapci sa uspokojili, mysleli si, že turnajom prejdú veľmi 
ľahko, no opak bol pravdou, lebo Poprad otočil zápas 
a nakoniec vyhral 3 : 2. Po zápase sme boli v ťažkej si-
tuácii, lebo na postup z druhého miesta sme museli dva 
zápasy vyhrať. Podarilo sa nám to, chlapci zabojovali, 
so Senicou a liptovským mikulášom vyhrali a postúpili 
z druhého miesta do play off. V semifinále sme bojovali 
s prvým mužstvom B skupiny s trenčínom. Zahrali sme 
jeden z našich lepších zápasov. V samostatných nájaz-
doch sme vyhrali 3 : 2 a postúpili do finále s chlapcami 
z Popradu. Finále sme vyhrali 3 : 0.“ 
ivan jetš – tréner SNV: „ako víťaz Slovenska postu-
pujeme na vyzývací dvojzápas s majstrom čr v Písku. 
Budeme hrať dva zápasy. tie budú súčasťou turnaja 
majstrovstiev sveta do 16 a 18 rokov. je to odmena 
pre našich chlapcov a možnosť porovnať svoje umenie 
s chlapcami z čiech.“
Po príchode domov celý kolektív odovzdal pohár z Maj-
strovstiev Slovenska riaditeľovi Základnej školy Petrovi 
Kresťankovi (foto). (pat), foto: autor

V ZŠ, Z. Nejedlého 2, SNV sú od roku 1995 zriadené špor-
tové triedy so zameraním na futbal. Odvtedy žiaci tejto školy 
zaznamenali už niekoľko športových úspechov.
V júni sa žiaci 1. - 4. roč. zúčastnili mS - mcDonald‘s cup 
v Senci, na ktorom sa prebojovali až do finále, kde podľahli 
Nitre 2 : 5 a skončili tak na 2. mieste.
Druhým úspechom bola účasť na mS - školský pohár v ma-
lom futbale žiačok v Nitre. Dievčatá prešli celým turnajom 
bez zaváhania a vo finále zvíťazili nad ZŠ Gessayova Brati-

slava 7 : 1. Najlepšou strelkyňou majstrovstiev bola žiačka 
školy mária mikolajová, najlepšou brankárkou Timea  
gyomrayová. Do tretice sa st. žiačky školy stali majster-
kami Slovenska jeDNOTa futbal cupu - školský pohár 
v malom futbale. Úspešní boli aj ml. žiaci, ktorí sa na mS - 
školský pohár v malom futbale spomedzi 1 000 zúčastne-
ných družstiev umiestnili na 11. mieste. Spestrením turnajov 
bolo aj stretnutie hráčov s reprezentantmi SR - Marekom 
Hamšíkom, Miroslavom Stochom.  sk

majSTri SLOVeNSKa V HOKejBaLe 
Z KOmeNSKéHO uLice

3-NÁSOBNý úSPecH FuTBaLiSTOV 
Zš Z. NejeDLéHO

Florbalový klub 
yOuNg arrOWS Sp. Nová Ves 
uskutoční pre záujemcov o florbal 

nÁbOr nOVÝcH čLenOV, 
ktorý sa bude konať v dňoch: 

6. 8. 2012 (pondelok), 8. 8. 2012 (streda) 
a 13. 8. 2012 (pondelok) v čase o 16.00 hod. 

na atletickom štadióne Tj TaTraN 
v Spišskej Novej Vsi. 

Nábor bude spojený aj s otestovaním pohybových 
schopností, ktoré bude pozostávať zo skoku z miesta, 

člnkového behu na 4 x 10 m a behu na 800 m. 

Náboru sa môžu zúčastniť chlapci aj dievčatá  
vo veku 6 - 18 rokov, deti do 15 rokov v doprovode  

rodiča alebo staršieho súrodenca nad 18 rokov.

V Spišskej Novej Vsi sa 
15. augusta 2012

začína hrať 
ženská basketbalová 

extraliga.
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ŠPOrT, POzVÁnky

PONUKA SLUŽIEb
HErŇA MC dIETKA 
júl /august prázdniny

dIETKOVSKý dENNý  
LETNý TÁbOr!
pre deti od 3 rokov
od 7.30 do 15.30 hod.
Vstupné: 5 €/deň/dieťa (stravu si donesie 
dieťa so sebou)
Individuálny prístup - skupina maximálne 
5 detí

Prihlásiť dieťa je potrebné najneskôr 2 dni 
pred nástupom na tel. č.: 0903 740 739.

dIETKOVSKý bAZÁrIK
piatok 20. 7.  
od 16.30 do 19.00 hod.
Nákup a predaj tovaru súvisiaceho  
s deťmi a tehuľkami. 
informácie: 0903 740 739

dETSKÁ NArOdENINOVÁ  
OSLAVA - SObOTA, NEdEľA
objednávky: 0944 250 403

poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednania animátorských 
aktivít (maľovanie na tvár,  
tvorivé dielničky, diskotéka).

POrAdENSTVO V dOJčENÍ 
Hanka ogurčáková 
denne od 19.00 do 20.00 hod. 
informácie: 0903 740 739

KUrZ PrÍPrAVy NA dOJčENIE
Spolu 3 stretnutia. minimálny počet 
účastníkov 5 matiek, ockovia účasť 

bezplatná. možnosť individuálneho kurzu.
prihlášku na:  
hankaogurcakova@gmail.com
informácie: 0903 740 739

LETNý KUrZ ANGLIčTINy  
PrE rOdIčOV 
(začiatočníci, mierne pokročilí)
Informačné stretnutie v piatok 
13. 7. o 17.00 hod. v herni mc dietka
informácie: 0904 887 239 alebo na 
majklimova@gmail.com
Pre skupinu 3 - 6 rodičov. 

PrOGrAM MATErSKéHO CENTrA dIETKA 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí), Spišská nová Ves
bližšie informácie o programe na tel. čísle 0903 740 739 alebo na mc.dietka@gmail.com w
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28. 4. 2012 úvodným mítingom v Košiciach začal 
atlétom nový ročník seriálu GRAND PRIX SLOVA-
KIA 2012. Naši pretekári z atletického oddielu Tj 
TaTraN Spišská Nová Ves sa predstavili hneď 
na spomínanom úvodnom mítingu v Košiciach, kde 
si počínali na úvod sezóny nad očakávania. V naj-
kratšom šprinte na 100 metrov si naši dorastenci 

Verbovský, Korba, Kapsdorfer a Petrášek zmerali 
sily s najrýchlejšími mužmi, a najlepšie si z tejto 
štvorice viedol Samuel Verbovský, ktorý skončil 
na 15. mieste. Chlapcom sa viac darilo na dvojná-
sobnej 200 metrovej trati, kde Samuel Verbovský 
skončil na 13. mieste a marek Korba na 14. mieste. 
Na 400 metrov sa predstavil Viktor Petrášek, ktorý 
obsadil pekné 4. miesto. Najväčší bodový zisk za-
znamenal Filip Kapsdorfer za skvelé 2. miesto 
na 800 metrov. V ženskej kategórii sa v najkrat-
šom šprinte predstavila Karin štiffelová a mária 
Barčová. Lepšie sa z tejto dvojice darilo Karin Štif-
felovej, ktorá obsadila 9. miesto. V behu na 400 
metrov sa nám predstavila Stanislava Klučá-
rová, ktorá skončila na 3. mieste. V behu na 800 
metrov hájila naše farby mária Barčová a zazname-
nala pekné 4. miesto. Karin Štiffelová nastúpila aj 
v diaľke, kde obsadila 5. miesto.
Tretí míting sa konal 8. 5. v Novom Meste nad Vá-
hom a našej výprave sa na ňom nedarilo podľa 
predstáv. V šprinte na 100 metrov sa predstavil ná-
dejný šprintér andrej mitrík, ktorý obsadil časom 
11,70 s 15. miesto. Na dvojnásobnej 200-metrovej 
trati skončil na 18. mieste časom 24,29 s. V behu 
na 800 metrov časom 2:10,93 obsadil Filip Kap-
sdorfer 17. miesto. V ženskej kategórii sa pred-
stavila Stanislava Klučárová, ktorej sa podľa jej 

slov vôbec nedarilo. Aj napriek tomu v behu na 
100 metrov skončila na 3. mieste a v behu na 
200 metrov na 2. mieste.
Na štvrtom mítingu v Trnave sa konečne predsta-
vil náš „Spišskonovoveský rýchlik“ Tomáš Benko. 
Bolo to potrebné vzhľadom na nomináciu do šta-
fety na 4 x 100 metrov pre najbližšie medzinárodné 
mítingy. Tomáš nenechal nič na náhodu, a síce 
so silnou podporou vetra, ale zvíťazil v behu na 
100 metrov časom 10,60 s. Na 200 metrovej 
trati si s trénerom spravili iba tréningový test, pre-
tože Tomáš mal počas celých pretekov (už v roz-
behu a aj vo finále 100-vky) problém technicky 
ustáť silu vetra.
Ďalší v poradí už piaty míting sa konal v Banskej Bys-
trici. Predstavili sa na ňom traja atléti nášho klubu: 
Filip Kapsdorfer, Andrej Mitrík a Tomáš Benko, 
ktorý šiel na míting s cieľom potvrdiť čas z predo-
šlého mítingu, avšak s povolenou podporou vetra. 
Filip Kapsdorfer sa predstavil v behu na 400 met-
rov, kde časom 55,53 s skončil na 9. mieste. Andrej 
Mitrík v šprinte na 100 metrov obsadil 14. miesto 
a v šprinte na 200 metrov 21. miesto. Tomáš Benko 
nastúpil v šprinte na 100 metrov, no opäť mal smolu 
a po vybehnutí z blokov dostal kŕče do lýtok a musel 
svoj beh vypustiť. V behu na 200 metrov napokon 
neštartoval.  

aTLéTOm ZačaL SeriÁL PreTeKOV 
graND PriX SLOVaKia 2012

DeTSké 
DOPraVné iHriSkO

Počas leta otvorené 
pondelok - piatok 9.00 - 17.00 hod.

Kontakt: 
m. Buza, ml. - 0905 702 508 
p. janečková - 0904 297 595

V poslednom období ukončilo svoju životnú a so športom v Spišskej Novej Vsi spoje-
nú púť niekoľko nadšencov, ktorí sa aj svojím možno nepatrným pričinením podieľali 
na posúvaní jeho celkovej úrovne. Dalo by sa dokonca povedať, že pomaly odchádza 
jedna celá generácia športových zanietencov. 25. mája 2012 podľahol nerovnému 
zápasu so zákerným súperom vo veku nedožitých 66 rokov dlhoročný profesionálny 

aj dobrovoľný telovýchovný a športový funkcionár Štefan brezovaj. Od svojho nástupu do svojho prvého za-
mestnania na vtedajšom OV ČSZTV v roku 1981 zostal verný športu a telovýchove v našom meste až do posled-
ných chvíľ, keď pôsobil ako tajomník Olympijského klubu Spiš a v úvodných tohtoročných jarných kolách sme 
ho mohli napriek nepriaznivému zdravotnému stavu stretnúť aj ako delegáta SOFZ na okresných futbalových 
trávnikoch. Bol neodmysliteľne spojený so spišskonovoveskou Športovou halou, kde prežil značnú časť svojho 
funkcionárskeho a pracovného života. Okrem mnohých masových telovýchovných podujatí na čele so známymi 
spartakiádami sa v minulosti podieľal aj na organizovaní cyklistických pretekov Okolo Slovenska, či vo svete po-
pulárnych tatranských Zimných univerziád v rokoch1987 a 1999. Naposledy stal pri zrode Olympijského klubu 
v Spišskej Novej Vsi, prostredníctvom ktorého sa šírili olympijské myšlienky najmä medzi našou mládežou. Aj 
keď sa do posledných chvíľ snažil riadiť známym športovým krédom, ktoré vraví, že sa nikdy nesmiete vzdávať, 
nakoniec z neférového súboja vyšla víťazne neporaziteľná choroba.Česť jeho pamiatke!

šPOrTOVé NeBO 
Sa rOZšíriLO
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SPOLOčenSkÁ krOnika

kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme stratili.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 
7. 5. 2012 rozlúčiť s mojím manželom, naším tatim, dedkom, bratom a pria-
teľom jánom KrOHLÁKOm.
S úctou a vďakou manželka, dcéry, vnučky, vnuci a ostatná smútiaca  
rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 9. 5. 2012 
rozlúčiť s mojím manželom, naším ockom, dedkom, bratom, príbuzným a zná-
mym jurajom SOOšOm, ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
Poďakovanie patrí Hematologickému odd. NsP v SNV - prim. MUDr. Bevi-
laquovej za dlhodobú príkladnú starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Rím.-kat. farskému úradu v SNV a obom speváckym zborom.
S úctou a vďakou manželka, deti a vnúčatá.
Spomínajte na neho v modlitbách.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel si od 
nás, my sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli 15. 5. 2012 rozlúčiť s mojím synom, bratom, otcom, 
dedkom, švagrom a ujom Františkom VaNDrOm, ktorý nás navždy opustil 
vo veku 62 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Martinkovej, kolektívu interného odd., JIS a ARO 
pod vedením prim. MUDr. Zeleného.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badzíková.
S úctou a láskou mamka, bratia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 21. 5. 2012 s mojím manželom, synom, bratom, zaťom, 
švagrom, krstným otcom martinom ruSŇÁKOm, ktorý nás navždy opustil 
vo veku 35 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou manželka Katarína, mamka Božena, súrodenci a ostatná 
smútiaca rodina.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som 
vás veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte 
žiť...S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, 
že nás 18. 5. 2012 navždy opustil môj milovaný manžel, otec ing. Vojtech 
ScHWarTZ vo veku 68 rokov.
Zároveň ďakujeme rodine, susedom, priateľom a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 
manželka, synovia a ostatná smútiaca rodina

Zavrel si oči, stíchol tvoj hlas, mal si rád život aj všetkých nás. odišiel si 
navždy, hoci si veľmi, veľmi túžil žiť. 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti, slová útechy a kve-
tinové dary všetkým známym, priateľom, bývalým spolupracovníkom, suse-
dom, chatárom a Smižančanom, ktorí sa prišli 28. 5. 2012 rozlúčiť s mojím 
manželom Viktorom LiPčÁKOm.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie MUDr. E. Zimovej - ODCH NsP, 
vedeniu a kolektívu lôžkového odd. DD v SNV za ľudský prístup, príkladnú 
starostlivosť a opateru. Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV, 
ZPOZ pri MsÚ, Rušňovému depu v SNV a Pohrebnej službe S. Badzíková za 
dôstojnú poslednú rozlúčku. Veľké „ďakujem“ patrí tiež susedom, blízkym, 
známym a býv. kolegom, ktorí stáli pri nás, podali pomocnú ruku a pomá-
hali nám.
S úctou a vďakou manželka Anna a syn Miroslav s rodinou.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. o to ťažšie 
je naučiť sa bez nich žiť...
S veľkou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
29. 5. 2012 naposledy rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, svokrom, 
dedkom, bratom švagrom a ujom štefanom BreZOVajOm, ktorý nás na-
vždy opustil po nerovnom boji s dlhotrvajúcou chorobou vo veku nedožitých 
66 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Milošovi Urbanovi za príkladnú starostlivosť a ľud-
ský prístup počas jeho choroby. Za dojemné slova počas poslednej rozlúčky 
patrí vďaka primátorovi mesta PhDr. Jánovi Volnému, PhD., predsedovi Slo-
venského olympijského výboru PhDr. Františkovi Chmelárovi a Ing. Vojtechovi 
Královi.
Spomienky na spoločne prežité chvíle si navždy zachovajú manželka Jožka, 
syn Patrik s rodinou, syn Branislav, dcéra Martina a ostatná smútiaca ro-
dina.

SPOmieNKy a POĎaKOVaNia

ViTajTe meDZi Nami VýZNamNé žiVOTNé juBiLeÁ V mÁji OSLÁViLi
94 rokov
juDr. aurélia Hybeňová 

93 rokov
Žofia kokavcová
Helena Hanulová

91 rokov
anna tobolářová
Vincent Spišák
juliana Havašová
Viktória Vojtkovská

90 rokov
mária Fendeková
elena Chládeková
mária rebrošová

85 rokov
anna Bucáková
ján mráz
mária mattová

justína mikolajová
mária mravčáková
mária tomková
Vilma Sopkovičová
Ing. Helena kotrasová
80 rokov
Ing. Samuel adásek
jozef masarovič
Gabriel matúš
katarína tkáčová
Štefan majerníček
Žofia kvasničková
anna Šmahová
ján Daniel
ján Fabo
katarína kamenická
Irma Guothová
juraj Gorbár
Pavol Ferenc

75 rokov
michal kaščák
rSDr. rudolf Franko
ján Bednár
ján Griger
oľga tomaščíková
Petronela Podhorányová
František Holcner
anna Stoličná
Žofia Cipserová
mária Zaťková
Žofia Dronzeková
alexandra Sirková
magdaléna Chlebáková
ján Dulovič
Božena kováčiková
jozef Babik
ján Grendel
Helena Sedláková
margita macejová

70 rokov
anna Podolská
Žofia muchová
mária Drangová
Irena Dutková
jozef Bednár
karol jurčík
Ing. andrej Ganovský
Ing. Stanislav Susa
elvíra Zákutná
angela Dzurická
lýdia ambrušová
mgr. Dáša macejková
mária kollárová
anna Fabianová
margita matuňáková
Štefan michalov
milan letkovský

tomáš Pecha

Veronika malcová

alan toporcer

Filip jaško

Šimon Schlosser

Félix majerčák

lenka kertésová

Dominik Plačko

Sofia kováčová

Denisa makulová

jozef Dvořák

marko kotlár

Sofia Bašistová

Nikola kotlárová

Patrik Bendík

Šimon Girga

juraj Horváth

tomáš Horváth

alexandra kočišová

Dávid korabský

Zoja Vartovníková

matúš matis

margaréta majerníková

Daniel Šmelko

ján Fric

leonard Findura

Dorota Hamráková

matúš jurčák

V mÁji NÁS NaVžDy OPuSTiLi

emil regec 1923
mária Vrábelová 1924
Paula Bobulová 1928
justína Franková 1928
justína mireková 1929

juraj Sooš 1929
mária repčáková 1934
katarína Faltinová 1936
František Gábor 1938
júlia Cabalová 1939

Viktor lipčák 1940
mária Zajacová 1940
matilda Bosáková 1943
Vojtech Schwartz 1944
ján krohlák 1946

Štefan Brezovaj 1946
František Vandra 1949
milan Hodák 1954
jozef Pastva 1955
ernest loja 1956

ján melioris 1958
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S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, bývalým ko-
legom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 11. 6. 2012 s naším milovaným ot-
com, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom, ujom a krstným otcom jánom  
BOcaNOm, ktorý nás opustil vo veku 82 rokov. 
Zároveň ďakujeme RZP, Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter s rodinou, dcéry Iveta, Daniela, Andrea 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 
Navždy ostaneš v našich srdciach.

1. 7. 2012 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš láskavý a starostlivý man-
žel, otec, dedko a pradedko adolf PaLLa.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a synovia s rodinami.

čas plynie, spomienky ostávajú.
7. 7. 2012 uplynú dva roky od chvíle, kedy nás navždy opustila drahá manželka, 
naša milovaná mamička, babička anna VOZÁrOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, dcéry Tatiana, Silvia, syn Ľubomír 
s rodinami.

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
7. 7. 2012 si pripomenieme 3. výročie, kedy od nás navždy odišiel milovaný 
manžel, ocko, svokor a dedko Pavol šPaK. 
S úctou a láskou spomína manželka Anna, synovia Peter s rodinou, Pavol, 
dcéry Zdena, Júlia, Adriana, Anička s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

Z hlbokej lásky vám len kyticu kvetov môžeme dať a stále 
na Vás spomínať.
16. 7. 2012 by sa dožil 90 rokov matej BerNíK.
5. 7. 2012 si pripomíname 1. výročie úmrtia milady  
TaNayOVej.
S láskou si na Vás spomína rodina. 

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
8. 7. 2012 uplynú 3 roky, odkedy nás náhle opustil môj milovaný manžel, otec, 
dedko, pradedko a svokor štefan BeDNÁriK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Cecília, synovia Jaroslav a Štefan s man-
želkami, nevesta Vierka, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba žiť. odišla si, ale všetko 
krásne, čo si nám dala, v našich srdciach zostáva.
12. 7. 2012 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila drahá manželka a mamka 
anna KuPčíKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel, deti Ľuba, Štefan a Marian s rodinami.

Stratil sa úsmev, pohasol zrak, zastalo srdce, utíchol hlas, spomienky zo-
stanú navždy v nás.
14. 7. 2012 uplynie 25 rokov, odkedy nás vo veku nedožitých 47 rokov opustil 
môj milovaný manžel, náš ocko, dedko, svokor, švagor, krstný otec a príbuzný 
milan muLíK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Magdaléna, dcéra Olinka s manže-
lom Františkom, syn Jarko s manželkou Hankou, vnúčatá Darko, Danielka, 
Lenka, Majko.

už privial osud opäť ten čas, pre ktorý srdce puká zas. rok s rokom si ruku 
podáva a nám len na tvoje dobré srdce spomienka zostáva. kytice ti na 
hrob nosíme, tichou modlitbou Pána Boha prosíme a večný odpočinok ti 
želáme. ježiš - svetlo večné, svieť mu nekonečne.
S láskou a úctou si 17. 7. 2012 pripomíname 3. výročie úmrtia nášho milova-
ného mareka KucHÁra.
Za tichú spomienku ďakujú mamka, bratia Pavol a Miroslav, priateľka Erika so 
synmi Erikom a Danielom.
 
Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na nášho milovaného otecka, manžela 
a dedka jozefa NaVrÁTiLa, ktorý nás navždy opustil 18. 7. 2002.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho milovali.
S láskou smútiaca rodina.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť...
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, 
svokrom, dedkom, bratom a švagrom jozefom murDžÁKOm, ktorý nás 
náhle opustil 28. 5. 2012 vo veku nedožitých 65 rokov.
Veľké poďakovanie patrí Neurologickému odd. NsP v SNV, obzvlášť MUDr. Fri-
melovej a kolektívu za príkladnú zdravotnú starostlivosť, ľudský prístup a po-
moc počas choroby.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková a Obecnému 
úradu v Tepličke.
S úctou a vďakou manželka Helena, dcéry Helenka, Katka a Danka s ro-
dinami. 

Z úprimného srdca ďakujeme celej rodine, všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 29. 5. 2012 s mojím milovaným manželom, starostlivým 
otcom ernestom LOjOm. 
Ďakujeme za vyjadrenú sústrasť a kvetinové dary. Poďakovanie patrí aj ZPOZ 
pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
manželka Marta, synovia Tomáš a Marián s rodinami

odišli ste bez slova a rozlúčky, ale v našich srdciach 
žijete. 
29. 5. 2012 uplynulo 25 rokov od úmrtia nášho ocka, 
dedka a svokra štefana BigOša a 2. 8. 2012 si pri-
pomenieme 1. výročie od úmrtia našej mamky, babky 
a svokry márie BigOšOVej. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
syn Jozef, dcéra Marta, nevesty Darina a Eva s rodi-
nami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na 
ktoré denne spomíname.
4. 6. 2012 uplynulo 10 rokov od úmrtia našej mamky 
a babky margity šišKOVej a 5. 7. 2012 je tomu už 
24 rokov, odkedy nás opustil náš otec a dedko ján 
šišKa.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Janka, Anna a Emília 
s rodinami a syn Ján s rodinou. 

len kyticu kvetov ti na hrob môžeme dať, chvíľu postáť a ticho spomí-
nať.
6. 6. 2012 uplynul 1 rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko, syn a brat jozef DžuBÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, mama, dcéra a syn s rodinami, súro-
denci a ostatná smútiaca rodina.

čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. ty žiješ ďalej vo 
všetkých nás a tvoju spomienku nezmaže ani plynúci čas. 
7. 6. 2012 uplynulo dlhých 10 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a strýko rNDr. Stanislav FaBšíK.
S úctou a láskou spomína celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate 
s nami. 
manželka Mária, synovia Igor a Peter

čas plynie, spomienka ostáva.
20. 6. 2012 uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy opustil manžel, ocko a dedko 
michal KOrKOš vo veku nedožitých 74 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Mária, synovia Róbert a Tomáš s rodinami.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále s nami.
25. 6. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a svokor Ladislav LašKOVSKý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké bolo 
predtým. to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť 
zostáva a tiché spomínanie.
28. 6. 2012 uplynul rok od chvíle, kedy dotĺklo srdce nášho milovaného 
manžela, otca, dedka, brata, svokra, krstného otca a príbuzného jozefa 
TaKÁča vo veku 57 rokov.
S úctou a láskou spomínajú manželka Marta, syn Martin s rodinou, dcéra 
Ivana s priateľom a vnúčatá Kristínka a Martinko.

SPOLOčenSkÁ krOnika



kultúrNo-SPoločeNSký meSačNík meSta SPIŠSkÁ NoVÁ VeS

22 júl 2012

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetko a všetkých, ktorých 
si miloval. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok 
na teba spomíname. osud ti nedoprial dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
18. 7. 2012 si pripomíname 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka 
štefana TurčaNiKa.
So žiaľom a láskou spomína smútiaca manželka, dcéra Nataša s manželom, 
dcéra Raisa s manželom a vnúčatá Lenka, Simonka, Maťko a Tomáško.
Odpočívaj v pokoji.
 
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je pre 
nás stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy 
s nami.
19. 7. 2012 uplynie štvrtý smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
láskavý ocko, dedko a svokor emil BaLucH. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
Po dlhej, ťažkej noci, keď svital nový deň, odišiel si nám snívať svoj večný 
sen. už nie si medzi nami, ale žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa mali radi 
a milovali.
20. 7. 2012 si pripomenieme 10. výročie úmrtia emila gONDu z Novo-
veskej Huty.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

odišiel... a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky, to nik ne-
čakal. Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné spomienky v nás.  
čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie zabudnúť.
23. 7. 2012 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedo anton NeuVirTH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, tak ako my.
manželka Anna, deti Alenka, Tonko, Gabika s manželom, vnúčatá Tonko, 
Radka a Ivanka a ostatná smútiaca rodina

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
24. 7. 2012 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko rNDr. Blažej KuSÁK. 
Nám zostali v srdci krásne a nezabudnuteľné spomienky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Zlatica, deti Peter, Martin a Zuzka s rodinami

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a žiaľu. ostalo ticho a prázdno a hoci si 
odišiel bez slova rozlúčky, ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
26. 7. 2012 uplynie rok od úmrtia môjho drahého manžela, starostlivého otca 
a láskavého dedka Dušana HrušOVSKéHO.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína manželka Mária, dcéra Silvia s manželom Milanom, 
syn Dušan a vnuci Richard, Patrik, Oliver.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som vás 
veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte 
žiť. 
26. 7. 2012 si pripomíname 7. výročie, odkedy nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, naša mamička, dcéra a babička iveta šTeFÁNiKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Hoci ste odišli a nie ste medzi nami, v našich srd-
ciach ostávate vždy s nami. už len kytičku kvetov 
vám môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
11. 11. 2012 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy 
opustil môj otec eduard miKOLaj.
12. 9. 2012 to bude už 10 rokov, odkedy nás zanechala 
moja mama emília miKOLajOVÁ.
8. 4. 2012 uplynulo 10 rokov od úmrtia môjho brata 
miloša miKOLaja.
S úctou spomína Rudo s rodinou.

SPOLOčenSkÁ krOnika, OznaMy

kurzy JOGy v sezóne 2011/ 2012SPOmieNKy a POĎaKOVaNia

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

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

1. 7. 2012
Na Mieri, Šafárikovo námestie 6,

tel.: 053/446 59 37

2. - 8. 7. 2012
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

9. - 15. 7. 2012
Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

16. - 22. 7. 2012
Na Tarči, Agátová 12,
tel.: 053/446 75 68

23. - 29. 7. 2012
Signum, Nábrežie Hornádu 11,

tel.: 053/441 01 92
30. 7. - 5. 8. 2012

Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

 0800 191 222
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny 
na čo slúži? 
• na zaznamenanie podozrení zo zneužívania so-

ciálneho systému,
• na oznamovanie prípadov zanedbávania sta-

rostlivosti o deti.
Príklady: 
• nelegálna práca (tzv. čierna práca);
• súbeh vykonávania pracovnej činnosti s eviden-

ciou uchádzačov o zamestnanie,  príp. pobera-
ním dávok v nezamestnanosti;

• duplicitné poberanie štátnych sociálnych dávok 
na Slovensku aj v zahraničí.

na čo neslúži? 
• na podávanie sťažností,

• na podávanie informácií,
• na podávanie podnetov v oblasti pracovnopráv-

nych vzťahov (vznik, zmena, ukončenie pracov-
ného pomeru, nevyplatenie mzdy, nároky na 
dovolenku, nadčasy, stravné lístky). 

Po zavolaní na linku nahrajte odkaz v dĺžke naj-
viac dve minúty, v ktorom stručne opíšete, akým 
spôsobom má dochádzať k zneužívaniu sociál-
neho systému, či k zanedbávaniu starostlivosti 
o deti a uveďte presné údaje, meno, priezvisko 
a adresu (u firiem obchodné meno, sídlo, resp. 
adresu prevádzky) toho, kto má takúto činnosť 
páchať, aby bolo možné podnet prešetriť. V prí-
pade, že volajúci uvedie svoje kontaktné údaje 
(meno, priezvisko a úplnú adresu), môže byť in-
formovaný o spôsobe vybavenia jeho podne-
tu, ak o to požiada.

BeZPLaTNÁ TeLeFONicKÁ LiNKa Pre NaHLÁSeNie 
ZNeužíVaNia SOciÁLNeHO SySTému  

a ZaNeDBÁVaNia STarOSTLiVOSTi O DeTi
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VaV

OPATROVATEĽSKÝ KURZ
 platný v SR a EU

akreditovaný MPSVaR
v SPIŠSKEJ N. VSI a po celej SR

BJ

www.VaVslovakia.sk0907 035 335      0911 99 66 39 Z
ĽA
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 K
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33
€

 viac info na:

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!     

PRÁCA 
v Rakúsku, Nemecku, Anglicku

pre opatrovateľky 

DENNÉ/ VEČERNÉ

CD s prednáškami kurzu ZADARMO

VaV

VaV

certifikát v SJ/NJ a ďalších 11 jazykoch

Najlepšia CENA v MESTE a ďalšie ZĽAVY!od 169 €

KURZY NEMČINY   
pre opatrovateľky, od 70 €

SNV

2011

•	Založenie	spoločnosti	s.	r.	o.
•	Založenie	živnosti
•	Zmeny	v	s.	r.	o.
•	Bezplatné	poradenstvo	pri	

založení	spoločnosti	s.	r.	o.

TIMID s. r. o. • www.spolocnostisro.sk
0905	 772	 016	 •	 0948	 249	 495

ZVÄZ VOjaKOV SLOVeNSKej rePuBLiKy
Klub Spišská Nová Ves

Pozývame všetkých členov a sympatizantov na 

TuriSTickú VycHÁDzku 
na SPiŠSkÝ HraD,

ktorá sa uskutoční

7. júla 2012 (sobota).
Zraz na Železničnej stanici v Sp. N. Ves o 7.20 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.
Ing. ján kollár, predseda ZVSr

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 

v spolupráci 
s Hematologicko-transfuziologickým 
oddelením NsP v Spišskej Novej Vsi

organizuje 

ODBERy KRVI
v pracovných dňoch okrem stredy v čase od 7.00 do 9.00

Prineste si so sebou:  
občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz darcu krvi

Ďakujeme, že pomáhate.

Zavedenie vlakov osobnej dopravy na trati Spišská Nová Ves - Levoča počas 
konania Levočskej púte v dňoch 7. a 8. júla 2012.
Vlaky budú jazdiť podľa mimoriadneho 
cestovného poriadku a nebudú zastavo-
vať na zastávkach Harichovce a Levočské 
Lúky. 
Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli 
vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/
na vlakov/y hlavného ťahu Košice - Žilina 
- Bratislava. 
Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú 
môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v po-

kladniciach (alebo priamo pri nástupe do 
vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči bez 
prirážky u sprevádzajúceho personálu). 
V ŽST Levoča bude pokladnica otvo-
rená v sobotu 7. 7. 2012 v čase 
od 12.00 do  20.20 hod. a v nedeľu 
8. 7. 2012 v čase od 5.55 do 16.35 hod. 
Kontrola cestovných dokladov bude prebie-
hať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri 
nástupe do vlaku, resp. vo vlaku.

LeVOčSKÁ Púť 2012

klub dôchodcov Lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, Spišská nová Ves

6. 7. 2012 
Návšteva múzea csákyovcov v iliašovciach  
a vychádzka k San Sousi (1000 r. kaplnke) 

autobusom č. 4 o 9.05 hod. zo Sídl. Východ do Smižian

Vystúpenie speváckej skupiny Lipa na 57. ročníku  
Spišského trhu (podľa Informátora). Príďme ich podporiť.

20. 7. 2012
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

27. 7. 2012 o 7.00 hod.
Vychádzka na Hrebienok cez Starý Smokovec. 

Odchod vlakom do Popradu. 
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Markušovs

Letná

Letná

Zimná

Zimná

Moravská

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

21. 7. 2012

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh, 
Boh zjavil písmo pre Slovanov...“ (Žitie konštantínovo XVii. kap.)

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej novej Vsi

pozýva na stretnutie

OZ KLuB KaKTuSÁrOV  
SPišSKÁ NOVÁ VeS

vás pozýva na

17. VÝSTaVu kakTuSOV, 
inÝcH SukuLenTnÝcH  
raSTLín a bOnSaJOV

12. - 15. 7. 2012 
v priestoroch Domu Matice slovenskej 

na Zimnej ul. č. 68 v Sp. Novej Vsi
denne od 9.00 do 17.00 hod.

Zabezpečený predaj pestovateľských  
prebytkov a poradenstvo  

v oblasti pestovania rastlín. 

Vstupné dobrovoľné.

SyMbOLika 
HLaHOLiky,

ktoré sa uskutoční 
3. 7. 2012 o 10.00 hod.

v Dome Matice slovenskej, Zimná 68.
Pozývame deti mesta „objavovať“ prvé slovanské písmo.
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   PreDÁM - PrenaJMeM

 Predám pekne zrekonštruovaný 2-izb. slnečný byt v Smiža-
noch. Cena dohodou. T.: 0918 603 757. Nie som RK.

 Vymením 2-izb. byt v centre mesta za 3-izb. na Sídl. Západ II 
v Smižanoch. T.: 0907 469 998. 

 Ponúkam na predaj 3-izb. byt č. 6 na Ul. Ing. Straku v SNV. 
Cena dohodou. T.: 0905 906 498.

 Predám 3-izb. byt na Sídl. Západ I v OV v zateplenej bytovke. 
Cena 34 000 €. T.: 0903 618 258.

 Predám 3-izb. byt na Mieri v pôvodnom stave, bez balkóna. 
Cena 38 000 €, rýchle jednanie, dohoda. T.: 0908 850 380. 

 Predám 3-izb. byt na Sídl. Západ I, prerobený. Cena dohodou. 
T.: 0903 764 546, 0903 413 950.

 Prenajmem 3-izb. prerobený byt na Sídl. Mier, Tr. 1. mája 55. 
T.: 0944 903 144, 0902 647 964. 

 Na predaj 3-izb. byt na Sídl. Západ I na 8. posch. po čiastočnej 
rekonštrukcii v zateplenej bytovke, taktiež nová strecha. K bytu 
plávajúca podlaha. Cena 37 000 €. T.: 0949 703 303. 

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na Sídl. Mier. Cena dohodou. 
T.: 0907 466 674

 Ponúkam na predaj nadštandardný 5-izb. byt s loggiou, v pa-
nelovom bytovom dome na Sídl. Tarča. Byt je po kompletnej re-
konštrukcii. Cena dohodou. T.: 0911 230 175.

 Predám garáž na Sídl. Západ I. Cena dohodou. Volajte na tel. 
č.: 0904 459 600.

 Prenajmem garáž Za Hornádom. Cena dohodou. 
T.: 0904 115 501. 

 Dám do prenájmu garáž pri Bytovom družstve na Sídl. Západ I. 
Od 1. 7. 2012. T.: 0904 548 765.

 Predám záhradku so záhradnou chatkou na Blaumonte o roz-
lohe 750 m2, el. 230 V, pieskovisko, hojdačka, nádrž na dažďovú 
vodu 2 000 l, záhradné osvetlenie, krásny výhľad na SNV. Cena 
dohodou. T.: 0905 150 302.

 Predám chatu na Košiarnom briežku - Bienhaus, vlastný poze-
mok, garáž, studňa. T.: 0915 140 742.

 Ponúkam chatu do prenájmu v peknom tichom prostredí Pod 
Tepličkou. Obývačka, 2 spálne, kuchyňa, jed. kút, veranda, WC, 
sprcha - T a S voda. Vonku altánok, pec, krb, hojdačka a veľká 
terasa. Pre 9 - 10 osôb. T.: 0910 254 250, 0949 506 425.

 Predám chatu Pod Tepličkou, zariadená, hala s krbom, kuchyn-
ský kút, samostatné WC a kúpeľňa, na posch. 2 izby (2 + 3) s bal-
kónom a terasou, ústr. kúrenie. Vonku garáž, hojdačka, krbové 
posedenie, detské ihrisko. Foto na www.lepsiacena.sk. Cena 
35 000 €, pri rýchlom jednaní zľava 5 000 €. T.: 0904 115 501.

 Ponúkam dlhodobý prenájom v súkromí RD pre rodiny aj singl. 
K dispozícii plne vybavená kuchynka, na každej izbe soc. zariadenie, 
príjemné posedenie v záhrade, parkovanie. T.:  0915 513 344.

 Máte starých rodičov a neviete, čo s nimi? Domovy dôchodcov 
sú plné? My máme riešenie. Dlhodobé ubytovanie seniorov. 
T.: 0905 690 481.

 Dlhodobo prenajmeme pekný zariadený rodinný dom so záhra-
dou a garážou v centre mesta. T.: 0949 663 939.

 Predám menší rodinný dom na Tepličke s veľkou záhradou po 
čiastočnej rekonštrukcii. Nie cez RK. Cena 23 000 € + dohoda. 
T.: 0902 183 320, 0949 443 750.

 Predám rodinný dom v tichej lokalite v SNV v blízkosti kúpaliska, 
MŠ, ZŠ, obch. strediska. T.: 0917 490 781.

 Ponúkame na predaj 2-podlažný RD v obci Teplička, okr. SNV 
v pôvod. stave, sedlová strecha z pálenej škridle, nepodpivničený. 
Prvé NP - chodba, kuchyňa, komora, 3 izby, kúpeľňa. Druhé NP - 
povala, kt. sa dá upraviť na bývanie. Plynové gamatky a kachľ. pec. 
K domu patrí priestr. záhrada s garážou a 2 studňami. Obytná plo-
cha 87 m2, celk. rozloha pozemku 1 107 m2. T.: 0944 403 240, 
0908 026 774.

 Predám záhradku - stavebný pozemok so záhradnou chatkou 
o rozlohe 980 m2 na Blaumonte. T.: 0907 307 168.

 Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Olcnava 
s kompletnými inžinierskymi sieťami vhodný na stavbu rodinného 
domu ako aj rekreačnej chaty. Cena dohodou. Nie RK. 
T.: 0905 733 646 po 17.00 hod.

 Predám chatku v Tornali po kompletnej rekonštrukcii, nezapla-
venú. T.: 0905 739 195. 

 Ponúkam ubytovanie v 5-posteľovej chatke s kuchynkou a te-
rasou v areáli kúpaliska Tornaľa.
Cena chatky 100 €/týždeň. T.: 0910 952 913.

 Predám chatku s kuchynkou a terasou v areáli kúpaliska Tor-
naľa. T.: 053/454 18 28.

 Spoločnosť KBB, spol. s r. o., ponúka na prenájom 
priestory o rozlohe 150 m2 v priemyselnej zóne na marku-
šovskej ceste 22 v SNV. cena dohodou. T.: 0905 906 498.

 Predám zariadenie predajne vhodné do potravín - regály, po-
suvný pás, vitríny, vozíky. Cena dohodou. T.: 0915 924 368.

 Predám úplne novú Biolampu Welness Energie, žlté, modré 
a červené svetlo, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníko-
vom kufríku. Foto na www.lepsiacena.sk. Cena 212 €. 
T.: 0903 189 429.

 Predám zachovalé predsieňové skrine. Cena dohodou. 
T.: 0904 500 121.

 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu záho-
nov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, prerezá-
vanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôdnej výživy. 
T.: 0908 074 479.

   kúPiM

 Kúpim garáž na sídlisku Západ I pri železničnej trati alebo na 
Sídl. Mier. T: 0904307123.

 Kúpim stavebný pozemok, rodinný dom alebo poľnohospo-
dársku pôdu - Sp. N. Ves, Levoča a okolie. RK, prosím, nevolať. 
T.: 0903 605 696. 

 Kúpim za najvyššiu cenu na trhu akékoľvek zlaté a strieborné 
mince (aj šilingy), šperky, hodinky, príbory, tácky, zuby, zlomkové 
zlato a striebro, vojenské vyznamenania. T.: 0944 120 497.

   PrÁca

 Spoločnosť K_cOrP, s. r. o. hľadá programátora pre 
programovanie internetových a intranetových aplikácií. Ter-
mín nástupu: ihneď. žiadosti so životopisom posielať na 
mihokova@kcorp.sk. Bližšie informácie: 053/429 95 45, 
0905 690 285.

 Hľadám prácu na doma administratívneho charakteru. 
T.: 0944 361 760.

 Otvárame nové kuchynské štúdio - hľadáme predajcov, 
projektantov kuchýň. Volajte na tel. č.: 0948 061 554.

   rôzne

 POZýVame vás na Deň otvorených dverí. Navštívte nás 
a využite možnosť bezplatného poradenstva, ošetrenie pleti 
moder. prístrojmi a skúsenou kozmetičkou (rádiofrekven-
cia, diam. mikrodermabrázia, iontoforéza, ultrazvuk, perma-
nentný make-up, vizáž, a i.) Pozvite priateľku, sestru, mamku, 
dcéru, presvedčte sa, čo ponúkame a dokážeme. Na termíne 
sa s vami dohodneme na t. č.: 0908 372 107, 
www.kozmetikamolly.sk.

 Svoje obľúbené farby pozná každý, no spojiť ich do mód-
neho celku s líniou a štýlom je umenie. VyužiTe SLužBy 
PrOFeSiONÁLNej mÓDNej POraDKyNe. Navrhnem vám 
štýl obliekania, vizáž, doplním alebo zmením šatník. Pomô-
žem vybrať vhodné oblečenie, doplnky a make-up na danú 
príležitosť. Nechajte si poradiť. T.: 0908 372 107.

 Prekladám neúradne z/do aNgLicKéHO a NemecKéHO 
jaZyKa. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokročilých 
- všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 ik-studio ladies men - NecHTOVý DiZajN, maNiKúra,  
PeDiKúra - akcia! gélové nechty 17 €, acrylové nechty 15 €, 
vytvrdzovanie prír. nechtov 15 €, zdobenie na prílež. nechty 
zdarma, paraf. kúpeľ k pedikúre zdarma, manikúra + pa-
raf. zábal zdarma, ZťP a dôchodcovia 10 % zľava na všetky 
služby. DOm KuLTúry, štefánikovo námestie 4, SNV (vchod 
cez vrátnicu, č. dv. 77). T.: 0902 891 534.

 Potrebujete bežný al. úradný preklad. ILUMINATA SNV, prvé lin-
gvistické centrum v meste. Poskytujeme preklady z/do všetkých 
jazykov, tlmočenie a jazyk. kurzy (AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ, TJ) pre malé 
skupiny. Letná 45, SNV (nad Rešt. Spiš). T.: 0915 964 533, 
0905 747 639, iluminata@iluminata.sk, www.iluminata.sk.

 KOZmeTicKé šTúDiO marilyn vám ponúka kozmetické 
služby v novom, príjemnom prostredí za rovnako príjemné 
uvádzacie ceny! Nájdete nás: Hutnícka 10 (Západ i), SNV. 
T.: 0905 388 917.

 BiNiBeaTuS, spol. s r. o. - realitná činnosť, sprostredkova-
nie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. 
www.binibeatus.sk T.: 0905 906 498.

 LieTaNie nad Spišskou a okolím možete vykonať alebo let 
darovať formou darčekovej poukážky z novoveského letiska 
na ultraľahkom dvojmiestnom lietadle. Organizujeme aj kurz 
na získanie najlacnejšej licencie motorového pilota. infor-
mácie ing. čech, www.uLpilot.sk, 0903 721 576, 
telsat@post.sk.

 PreNajmem 5-posteľovú cHaTKu s kuchyňou a terasou 
po kompletnej rekonštrukcii v areáli kúpaliska TOrNaĽa v ti-
chom prostredí pre rodiny s malým deťmi. Viac informácií na 

0905 522 362 alebo v Bazáre stavebnín Najka. 
 Ponúkam PreSTaVBu ByTOVéHO jaDra. Výhodné ceny, 

komplet materiál, obklady podľa vášho výberu - obklad 5 m2 
zdarma. Doba realizácie 8 - 10 dní. T.: 0905 282 678. 

 HĹBKOVé TePOVaNie - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PriemySeLNé čiSTeNie - 
jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 POTreBujeTe POmôcť S POčíTačOm? inštalácia, čis-
tenie, oprava, pomoc s výberom komponentov. Doučovanie 
z informatiky. T.: 0949 229 298. 

 Začali sa prázdniny, verme, že aj koniec zimy. Zišlo by 
sa upratať, umyť okná, vyčistiť koberce, sedačku, sedadlá 
v aute... a chce sa vám? Zdvihnite telefón a zavolajte nám. 
PrOFeSiONÁLNy uPraTOVací SerViS. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.

 STaVeBNé PrÁce - regec PeTer. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri nákupe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 montáž všetkých druhov STrešNýcH KryTíN za rozumnú 
cenu ponúkajú klampiari a tesári z jamníka. Kvalita, rýchlosť 
práce aj spokojnosť zákazníka zaručená. T.: Tomáš jančík 
- 0905 539 419.

 HĹBKOVé čiSTeNie sedačiek, kobercov, autočalúnení 
a čalúneného nábytku. možnosť zapožičania tepovača na 
24 hodín + 0,5 l čistiaceho prípravku. T.: 0905 426 780.

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SLužBy Pre DOmÁc-
NOSť * čistenie kobercov (dovoz a odvoz do 24 hod. 
zdarma) * čistenie sedačiek, autosedačiek * čistenie a pre-
vencia pomníkov pred ďalším znečist. * upratovacie, sťa-
hovacie, záhrad. služby * doprava a preprava osôb, tovaru 
mikrobusom * likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, 
červotočov * sušenie muriva mikrovlnným spôsobom (naj-
lac. a najrýchl. spôsob vysušovania). T.: 0904 865 262, 
0905 209 347.
Viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / Katalóg firiem.

 NeFuNguje VÁm POčíTač? štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Ponúkam profesionálny servis Pc a kanc. techniky 
aj u vás doma. Návrh a montáže WiFi (bezdrôtových sietí). 
možnosť obnovenia vašich stratených dát! Nastavenie inter-
netového pripojenia: NOViNKa internet 25 mb/s za 2 € me-
sačne. informácie nonstop na 0904 318 235 - konzultácia 
zdarma, e-mail: doktorpc@email.cz. 

 HĹBKOVé čiSTeNie a TePOVaNie - ponúkame vám suché 
čistenie do hĺbky 16 cm a následne tepovanie na mokro so 
špeciálnym ekologickým prípravkom. Výsledkom je doko-
nalá čistota. T.: 0949 353 731.

 PrerÁBaNie ByTOVýcH jaDier a interiérových priesto-
rov na kľúč - Kubíček. T.: 0949 460 629. 

 Nemáte čas ísť na maSÁž? Prídem vás vymasírovať k vám 
domov. Klasická mobilná masáž SiLVia. T.: 0907 541 059.

 SaVONa reaLiTy s. r. o - realitná kancelária. chcete pre-
dať alebo kúpiť ByT - DOm? Bezplatné poradenstvo na Zim-
nej ul. 58, SNV. T.: 0911 566 814. Ponuka nehnuteľností na 
www.savonareality.sk.

 OSLaVujeTe? Nechajte si doviesť PiZZu. Ponuka na 
www.mamamia.sk alebo 0905 224 444. 

 PrerOBíme váš ByT (DOm) - stavebné a maliarske práce 
* obklady a dlažby, omietky * plávajúce podlahy * voda, sad-
rokartón a iné. T.: 0904 185 527, 0903 263 534. 

 HODiNOVý maNžeL alebo muLTiFuNKčNý POmOcNíK 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodoinšta-
lačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliarske práce 
a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, montážne práce, 
servisné práce a opravy áut, práce v záhrade, okolo domu, na 
dome, resp. podľa dohody. Pomôžem pri nákupoch, montáži 
a oprave nábytku a pod. T.: 0918 153 292, 0904 477 406.

 DOVOLeNKa šTúrOVO. Ponúkam ubytovanie v blízkosti 
termálneho kúpaliska - bazény, morské vlny, perlička... 
Od 1. 7. - 31. 8. chatka pre 2 rod. + 2 a viac detí - 185 €/7 
dní; 2 rodičia + 1 dieťa - 155 €/7 dní. T.: 0915 986 600, 
0903 600 975, 0904 501 249.

 TVOj KĽúč - kľúčová služba - ZDružeNa, Zimná 94 a Oc 
maDaraS, mlynská 39, SNV ponúka: * NúDZOVé OTVOre-
Nie zabuchnutých, zamknutých dverí - 0903 904 904 - NON 
STOP * výrobu maľovaných kľúčov, autokľúčov, dózických 
kľúčov, brúsenie nožov, šájb, nožníc * predaj bezp. kovaní, 
montáž a servis zámkov, zjednocovanie vložiek na jeden 
kľúč. Viac info: www.tvojkluc.sk. 

DrObnÁ inzercia
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Pozývame vás do našej expozície 
na 45. ročník SPIŠEXPO

Zimný štadión – výstavné zľavy

OC Madaras Spišská Nová Ves, 0948/ 06 15 55, 0948/ 06 15 53

INTELIGENTNÉ

RIEŠENIA

KUCHÝŇ

2 5 0 0  €
4 , 2  b m

• balíčky spotrebičov

• 3D projekcie kuchýň

ZDARMA!

na poschodí
OC MADARAS

Po - Pi: 6.00 - 22.00
So - Ne: 8.00 - 22.00

www.ocmadaras.sk

SpúšťAMe nOvé CvičeniA

gOlf pub

...spravte niečo pre seba!

už otvorený

čapujeme
pivo z tanku

nAjväčšiA
gRilOvAčkA nA Spiši

1. 7. 2012 Detské olympijské hry
7. 7. 2012 Deň čokoláDy14.7. 2012

Deň plný 
súťaží

Denný letný
tábor

21. 7. 2012 Škola tanca
28. 7. 2012 Deň priateľstva

každú nedeľu miniDisco o 17.00 hod.

Športové 
popoludnia

- každú sobotu

pr
og

ra
m

pROgRAM OC MADARAS:

HuDObnO ZÁbAvné 
pOpOluDniA kOnCeRty

30. 6. 28. 7.7. 7. 4. 8.

oD 2. júla

0911 994 494



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Cestovanie vás bude baviť 
ŠKODA Octavia Tour teraz ponúka ešte viac. Získajte zľavu  1 000 € pri kúpe a ako bonus tankovaciu kartu v hodnote 500 €,
s ktorou pri priemernej spotrebe 7,1 l na 100 km najazdíte až 5 000 km zadarmo. Získajte jedinečné vozidlo vo svojej triede 
vo výbave s klimatizáciou, centrálnym zamykaním, palubným počítačom, 4x airbag a mnoho iného teraz už od 10 319 €. 
www.skoda-auto.sk
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Dojazd     5000 km

5 000 km zadarmo pri spotrebe 7,1 l/100 km a pri priemernej cene Natural 95 1,41 €.
 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia Tour:  6,4 – 7,2 l/100 km, 149 – 168 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA Octavia Tour
s bonusom 1 000 €
a k tomu 5 000 km zadarmo

Tel: 053 / 44 25 253
Mobil: 0903 645 111 

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

E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk


