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unikátny zVon V centre

Zvon je umiestnený v blízkosti nedávno odhaleného pa-
mätníka „Miesto prianí – Pocta Majstrovi Konrádovi“. 
Uliaty bol na prelome 14. a 15. storočia. Nachádza sa na 
ňom nápis v gotickej majuskule O+REX+GLORIE+VENI+-
CVM+PACE (Ó, kráľ slávy, príď s pokojom), ktorý vystihuje 
nielen náboženský obsah, keďže zvony dodnes zvolávajú 
do chrámov na bohoslužby, ale i túžbu nás všetkých po 
pozemskom mieri a pokoji. Podľa kampanológa Juraja 
Spiritzu sa tento text v nepatrných odchýlkach nachádza 
na siedmich zachovaných zvonoch pochádzajúcich zo 
spišskonovoveskej stredovekej zvonolejárne.
Zvon bol pôvodne umiestnený vo veži farského kostola 
v Markušovciach. Jeho výška (bez 6-ramennej profilova-
nej koruny) je 85 cm, dolný priemer má 86 cm. Mestu 
Spišská Nová Ves ho ako svoj zbierkový predmet poskytlo 
do nájmu Východoslovenské múzeum v Košiciach.
Slávnostné odhalenie muselo byť kvôli nepriaznivému 
počasiu predčasne ukončené. S malou prestávkou však 
slávnosť pokračovala v Múzeu Spiša, kde sa konala ver-
nisáž výstavy Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v mi-

nulosti. „Bol to náš veľký sen, dostať sem jeden z mála  
zachovaných  zvonov z dielne, ktorá ich vyprodukovala 
niekoľko stoviek. Bohužiaľ, však mali pomerne krátku 
históriu, pretože hlavne pri požiaroch, vojnách a po-
hromách boli zničené. podnet na získanie tohto zvonu 
nám poskytla Danka rosová. Vďaka nej bol umiestnený 
na symbolické miesto pred budovu, kde dielňa sídlila 
a zároveň pred radnicu, keďže jeden z posledných 
majstrov  dielne,  Ján Wagner, pôsobil aj ako richtár 
nášho mesta,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta 
Ján Volný.
Pozvanie na slávnostné odhalenie zvona a vernisáž vý-
stavy prijal predseda Košického samosprávneho kraja 
Zdenko Trebuľa. Počas svojej návštevy sľúbil, že podporí 
majetkovo-právne konanie tak, aby zvon ostal v meste 
svojho vzniku.
Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti pripravuje vydanie 
príležitostnej poštovej pečiatky, ktorej odtlačok budete 
môcť získať 26. júna 2013 na hlavnej pošte.

edita sýkorová, foto: autorka

3. mája bol v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny slávnostne odhalený kostolný zvon 
pochadzajúci zo známej stredovekej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielne založenej 
Majstrom Konrádom.

     

  7. jún 2013
  MESTO PLNÉ DETÍ
Park pri Redute, Spišská Nová Ves

 9.00 Kúzelník a iluzionista Maers z Popradu
 10.00 Parašutistický zoskok 
  reprezentanta SR
10.15  Dynamické ukážky:
  Odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR
  Oddelenia služobnej kynológie OR PZ SN
  Útvaru špeciálneho nasadenia 13th Blackhorse
  Hasičského a záchranného zboru SR
  a ÚS Červeného kríža SNV
 11.30  Deti mesta
  Program ZŠ Z. Nejedlého, Lipová 
  a Nad Medzou
 14.00 Štart Večerného behu mestom
 14.30 Tri čarovné slová
  program ZUŠ SNV
 16.00 Tri prasiatka a vlk
  rozprávka Spišského divadla
 18.15 Štart Majstrovstiev SR 
  v kolieskovom korčuľovaní
 18.30 Smola a hrušky 
  hudobná skupina SNV

 ukážky Horskej záchrannej služby SR 

 agility psov  les v meste  jazda na koni 

 nafukovacia žirafa  trampolíny  motokáry 

 maľovanie na cestu  maľovanie na tvár 

 pieskoviská  balóny a medovníky

8. jún 2013
BASKETMUSIC FEST 2013
Športová hala, Spišská Nová Ves / vstup voľný

 9.00 Športovo-hudobné podujatie

 STREETBALL TURNAJ
Sprievodné súťaže:

 Slam dunk   3pt shooutout

DJ’s
  LSDEE a.k.a DREADLOCKER  OPAQUE (Epic 
Bass)  PROGRASS (RvZoOSoundz)  TISMAN
Hudobní hostia:

 N2H  DOMINIKA MIRGOVA
Tanečné skupiny:

 BDSK  DENZZ INDUSTRY

AFTER PARTY
 21.00 Havana Cool bar

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny 
príslušníkov polície a Červeného kríža!

škôlkári a starý zvon. rozdiel ich veku je pol tisícročia.
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SPraVODaJSTVO

Nové parkovisko bude vybudované na Javorovej ulici, 
kde pribudne 8 nových parkovacích miest. Ďalších 
17 mesto vybuduje na Krčméryho ulici. 
„V súčasnosti na uvedené parkoviská pripravu-
jeme verejné obstarávania na výber dodávateľa. 
V najbližšej dobe pripravíme verejné obstaráva-
nie aj na rekonštrukciu chodníkov na Gorazdovej 
ulici a po dokončení projektu aj na parkovisko na 
kamenárskej ulici. na sídl. Západ I tak pribudne 
ďalších približne 60 parkovacích miest,“ informo-

val vedúci oddelenia výstavby a dopravy mestského 
úradu Ing. Peter Susa. 
K realizácii jednotlivých prác mesto pristúpi po vy-
hodnotení verejného obstarávania. Predpokladaný 
termín vybudovania parkoviska na Krčméryho a Ja-
vorovej ulici je júl. 
Parkovisko na Kamenárskej a chodníky na Gorazdo-
vej ulici by sa mali zrealizovať v priebehu mesiacov 
august a september. 
 eda

NOVé PARKOVAcIE MIESTA
V Spišskej Novej Vsi pribudne ďalších približne 85 nových parkovacích miest. Opravené 
budú tiež chodníky na Gorazdovej ulici. Uvedené práce mesto zrealizuje na základe po-
žiadaviek jednotlivých mestských výborov.

Stavom ciest v Spišskej Novej Vsi sa zaoberali aj po-
slanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
konanom 24. apríla. Schválený bol presun finančných 
prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky 
vo výške 233 809 €, ktoré budú použité na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií. „pripravená je etapizácia 
rekonštrukcie miestnych komunikácií. na stretnutí 
predsedov mestských výborov sme sa jednomyseľne 
zhodli, ako by mala prebehnúť prvá etapa. objektívne 
sme vybrali úseky, ktoré sú v najhoršom stave a naj-

viac zaťažené z hľadiska dopravy. prvá etapa bude 
zatiaľ financovaná z vlastných zdrojov z prebytku hos-
podárenia,“ informoval v tejto súvislosti primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD.
Mesto sa uchádzalo tiež o pomoc vlády SR, ktorá vy-
členila na obnovu ciest pre mestá a obce 8 mil. €. Tieto 
finančné prostriedky boli rozdeľované podľa toho, koľko 
vlastných komunikácií má obec vo svojej správe. Naše 
mesto z uvedenej sumy dostalo čiastku 26 960,79 €.
V Sp. Novej Vsi sa nachádza 100 km miestnych komuni-

kácií a 200 km chodníkov. Oddelenie výstavby a dopravy 
mestského úradu spracovalo rozsiahly materiál, v ktorom 
sú zmapované všetky cesty vo vlastníctve mesta. V ňom 
je vyhodnotených v kritickom stave celkovo 5 km, čo vo 
finančnom vyjadrení predstavuje 1,3 mil. €. „Je to značná 
čiastka. Inými a ďalšími druhmi financovania na opravy 
miestnych komunikácií sa v budúcnosti budeme mu-
sieť zaoberať,“ doplnila informáciu prednostka mest-
ského úradu Ing. Jela Bednárová.

edita sýkorová

REKONšTRUKcIA MIESTNych KOMUNIKÁcIí
Po tohtoročnej extrémnej zime bohatej na snehové zrážky sa na cestách objavilo množstvo výtlkov. Uvedený problém neobišiel ani 
naše mesto, ktoré pristúpi k ich postupnej rekonštrukcii.

Poslanci sa zišli 24. apríla na 16. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

ročná inventarizácia majetku mesta 
za rok 2012
Poslanci boli informovaní o inventarizácii majetku 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2012, ktorá prebiehala 
v troch etapách. Na základe predloženej správy bolo 
schválené vyradenie majetku v obstarávacej cene 
146 810,29 €.

záverečný účet mesta za rok 2012
Rozpočet mesta na rok 2012 bol MsZ schválený 
15. 12. 2011 v sume 24 847 862 € na strane príj-
mov a výdavkov. Počas roka boli vykonané štyri zmeny, 
ktoré ho navýšili na konečnú výšku 32 124 767 €. 
Po zmenách bol celkový rozpočet zostavený ako vy-
rovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom 
prebytok predstavoval sumu 1 341 051 €. Kapitálový 
rozpočet bol so schodkom 1 059 804 € a finančné 
operácie so schodkom 281 247 €, ktoré boli vykryté 
prebytkom bežného rozpočtu.
Príjmy v roku 2012 celkovo predstavovali sumu 
31 784 144 €. Plnenie kapitálových príjmov bolo vo 
výške 6 729 731,51 €. Najvyššiu čiastku kapitálových 
príjmov predstavujú príjmy z tuzemských grantov a trans-
ferov a to 6 217 361,91 €, zo zahraničných transferov 
393 665,57 € a z predaja majetku 118 704,03 €.
Rozpočet príjmových operácií bol vo výške 
607 810,78 €. Tvorené sú prevodmi z účtu rezervného 
fondu, prevodom účelových finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu, príp. EÚ, ktoré sa nevyčerpali 
v predchádzajúcom roku a môžu sa čerpať na výdavky 
v roku 2013 a z predaja majetkových účastí.
Výdavky v roku 2012 boli dosiahnuté v celkovej 
výške 31 152 634 €. 
V roku 2012 boli bežné výdavky vo výške 
22 752 494,04 €, z toho samotné mesto malo vý-

davky vo výške 9 791 311,40 €, rozpočtové organizácie 
v oblasti školstva 11 009 939,33 €, domov dôchodcov 
1 951 243,31 €. 
Na obstaranie majetku, rekonštrukcie a kapitá-
lové transfery mesto v roku 2012 vynaložilo čiastku 
7 511 038,83 €. Finančné operácie na strane výdav-
kov boli vo výške 889 101,31 €.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za 
rok 2012 je čiastka 631 510,09 €. Po odpočítaní nevy-
čerpaných účelových finančných prostriedkov v sume 
137 070,25 € je prebytok vo výške 493 439,84 €. Do 
rezervného fondu bola presunutá suma 483 539 €. 
Zvyšná čiastka 9 900 € bola presunutá do fondu pre-
vádzky, údržby a opravy bytového domu Panoráma, 
ktorý bol čiastočne financovaný z úveru Štátneho fondu 
rozvoja bývania a podľa zákona je mesto povinné vytvoriť 
rezervu vo výške najmenej 0,5 % obstarávacej hodnoty 
tejto budovy pre prípadné rozsiahlejšie opravy.
Dve z príspevkových organizácií mesta dosiahli 
stratu, a to MKC vo výške 3 805,54 € a STEZ v sume 
5 706,09 €. Zoologická záhrada dosiahla zisk 
19 342,04 €.
Celkový dlh mesta vrátane krátkodobého úveru a dlhu 
voči Štátnemu fondu rozvoja bývania bol na konci roka 
v sume 4 697 331,33 €. Dlh mesta v prepočte na 
obyvateľa klesol z 151,15 € na 127,95 €.

1. zmena rozpočtu 2013
Schválená bola 1. zmena rozpočtu mesta na 
rok 2013, ktorá navýši príjmy a výdavky o sumu 
3 179 943 €. celkove sa tak rozpočet zvýši na 
26 701 419 €.
K zvýšeniu bežných príjmov došlo, okrem iného, 
vzhľadom k vyššiemu príjmu z podielovej dane – dopla-
tok za rok 2012 (86 196 €), vyšších príjmov z prenáj-
mu bytov v súvislosti s výkonom osobitného príjemcu 
(40 000 €), vyšších príjmov za prenájom priemysel-
ného parku (65 000 €), vyššieho transferu na prene-
sené kompetencie (235 725 €), vyššieho transferu na 

školy a zariadenia - vládou odsúhlasené 5 %-né zvýše-
nie miezd (33 112 €), príjmu transferu na osobitného 
príjemcu (116 930 €), príjmu z NFP na projekt Rekon-
štrukcia domova dôchodcov a ZOS (35 728 €), príjmu 
transferu z obcí na činnosť CVČ (60 000 €).
Kapitálové príjmy sa zvýšili o 1 599 064 €. K úprave 
došlo z dôvodu vyšších príjmov z predaja bytov a budov, 
príjmu transferu na projekt Rekonštrukcie domova dô-
chodcov a ZOS a zníženie o 109 750 € zo záverečnej 
žiadosti o platbu na projekt Regenerácia námestia.
Príjmové finančné operácie boli zvýšené celkovo 
o 666 509 €. Z Rezervného fondu boli prenesené 
prostriedky na kapitálové výdavky. Určené sú na re-
konštrukciu miestnych komunikácií (233 809 €), re-
konštrukciu detského bazéna na letnom kúpalisku 
(20 000 €), rekonštrukciu domova dôchodcov a ZOS 
– spolufinancovanie projektu (249 630 €) a nákup vo-
zidla Multicar so zdvíhacím zariadením pre správu cin-
torína (25 000 €). 
Zvýšenie bežných výdavkov celkovo o 1 043 202 € 
sa týka najmä prevádzky priemyselného parku – energie, 
údržba, strážna služba (154 816 €), údržby miestnych 
komunikácií vrátane zimnej údržby (100 000 €), projektu 
rekonštrukcie domova dôchodcov (131 127 €), dávky 
a výkonu činnosti osobitného príjemcu (116 930 €), zvý-
šený transfer zo štátneho rozpočtu pre materské školy, 
základné školy a zariadenia (362 148 €).
Na návrh poslanca Ing. Pavla Bečarika bol schválený 
presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 € 
z rezervného fondu v prospech STEZ na zakúpenie 
tribúny do športovej haly.

Platové náležitosti primátora
V súlade so zákonom č. 253/1997 Z. z. bol schvá-
lený plat primátora mesta vo výške 3 723 € (doteraz 
3 772 €) s účinnosťou od 1. 1. 2013. Uvedenú sumu 
tvorí základný plat stanovený ako súčin priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku ur-

ZO ZASADNUTIA MESTSKéhO ZASTUPITEľSTVA
Schválený záverečný účet mesta za rok 2012. Rozpočet na rok 2013 zvýšený o 3 179 943 €. V meste pribudne súkromná materská 
škola. Vybudovanie komplexného informačno-orientačného systému mesta. OOcR Spiš má za sebou prvý rok činnosti. Zmena v orgá-
noch obchodných spoločností s účasťou mesta. Predaj akcií hotela Metropol.

Mesto Spišská Nová Ves plánuje v júni zverejniť na we-
bovej stránke mesta zoznam daňových dlžníkov na 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálny odpad. V zozname budú uvedení dlžníci podľa 
stavu pohľadávok k 31. 12. 2012, u ktorých úhrnná 
výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € 
a u právnickej osoby 1 600 €. 

ZVEREJNENIE 
ZOZNAMU 
DAňOVých 
DlžNíKOV

(pokračovanie na 4. strane)
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Tabuľa s označením jednotlivých sekcií a hrobov 
bola realizovaná oddelením komunálneho servisu. 
„náklady súvisiace s grafickým spracovaním, vý-
robou rámu so stojanom a montážou sa vyšplhali 
celkovo na 530 €,“ informoval vedúci oddelenia 
komunálneho servisu mestského úradu PaedDr. 
Ján Olejník. 
Na uvedenej tabuli nájdete tieto historicky významné 
osobnosti:
- predstavitelia mesta: Elmír Vollay, Jozef Bačani, 
Gyula Nosz, Juraj Mižík, Jozef Kuchár, Martin Faith, 
Jozef Bajtoš, Gustáv Švábovský, Kornel Folgens, 
Ján Borovský, Ladislav Rusnák;
ďalšie významné osobnosti:

štefan Klubert (dekan), Neitus Vollay (predseda 
Matice slovenskej), Jozef šimko (letec, horole-
zec), Imre Kövy (priekopník jaskyniarstva), Gyula 
Fuhrman (rezbár – hrobka), Arpád hönsch (ban-
ský radca, historik), František Repčík (rezbár), la-
dislav štefánik (brat M. R. Štefánika), Ambrosius 
Ebergényi (opát), Béla hajts (astronóm, prírodo-
vedec), Martin Roth (priekopník turistiky), Jozef 
hanula (akademický maliar), Miklóš Fischer (pro-
fesor, historik), Andrej Reiprich (profesor, ento-
mológ).
Bližšie informácie o týchto osobnostiach nájdete 
na www.spisskanovaves.eu – Aktuálne slovom 
a obrazom. eda, foto: oks

TABUľA OSOBNOSTí
Pri vstupe do starého cintorína pribudla od 1. mája orientačná tabuľa s označením hrobov historicky významných osobností a archi-
tektonických pamiatok umeleckého remesla.

čeného podľa počtu obyvateľov mesta a zákonom sta-
novenej odmeny (zníženie z doterajších 66 % na 60 %, 
pričom zákonom je určená max. hranica 70 %).

zriadenie súkromnej MŠ
Poslanci MsZ schválili zaradenie súkromnej ma-
terskej školy do siete škôl a školských zariadení. 
V meste tak pre solventných rodičov pribudne služba, 
ktorá prináša vyšší štandard a novú kvalitu. Všetky ná-
klady na zriadenie a zaradenie nesie súkromný zria-
ďovateľ. Rovnako sa musí postarať aj o naplnenosť 
a efektivitu. Povinnosťou mesta bude na základe počtu 
detí prideliť MŠ dotáciu z podielových daní.
Materská škola by mala byť zriadená na Ulici Ferka 
Urbánka 20/A od 1. septembra 2013 a jej súčasťou 
by mali byť aj detské jasle. Podľa dostupných informácií 
by tu malo byť prijatých spolu 40 detí, pričom v jednej 
triede ich bude max. 10 na dve učiteľky.

informačný systém
Schválený bol návrh zmluvy o úprave vzájomných zá-
väzkových vzťahov pri budovaní informačného systému 
mesta Sp. Nová Ves a prenájme pozemkov.
ARDSySTéM, s. r. o., v našom meste vybuduje 
a bude prevádzkovať komplexný informačno- 
orientačný systém pozostávajúci z:
- označníkov na stĺpoch;
- infoboxu napájaného cez solárnu energiu;
- mobilnej aplikácie – turistický sprievodca v mo-
bile;
- QR link – možnosť značenia historických pamiatok 
QR kódmi.

ročná správa OOcr Spiš
Poslanci vzali na vedomie Ročnú správu o činnosti Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Spiš.
Mesto Sp. Nová Ves pred rokom zareagovalo na nový 
zákon umožňujúci spájanie subjektov nachádzajúcich 
sa na území destinácie za účelom ďalšej spolupráce 
v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom oblast-
nej organizácie. Spolu s ďalšími subjektmi (Krompa-
chy, Gelnica, Poráč, Markušovce, Danišovce, Spišský 
Hrušov, Hotel Metropol, a. s., JEKA, o. z., STEZ Spiš-
ská Nová Ves, BBF elektro, s. r. o., Cestovná agentúra 
KAMI, ACOMO, s. r. o., Brantner Nova, s. r. o.) tak 
vytvorili OOcR Spiš. 
V prvom roku fungovania sa OOCR Spiš zamerala 
na posilnenie organizácie, definovanie smerovania jej 
činností, spoluprácu s ďalšími OOCR, budovanie imi-
džu a propagácie destinácie.
V rámci plánovaných aktivít OOCR Spiš bolo vytvo-
rené logo a slogan destinácie Spiš. Vydaný bol tiež 
prvý propagačný materiál cyklomapa – južný Spiš. 

V súčasnosti je rozpracovaná „spišská“ karta zliav 
a web stránka destinácie Spiš.

zmena v orgánoch obchodných spoločností
Z Dozornej rady Emkobel, a. s., a z Dozornej rady 
šport, s. r. o., bol odvolaný Ing. Ondrej Majerník. 
Z titulu svojej funkcie prednostu obvodného úradu 
sa ako štátny zamestnanec musel vzdať týchto funk-
cií. V Dozornej rade Emkobel, a. s., ho tak nahradí 
Ing. Jela Bednárová. Do Dozornej rady Šport, s. r. o., 
nebol navrhnutý nikto, nakoľko pravdepodobne v naj-
bližšom období dôjde k jej transformácii.

Správa o výsledkoch kontroly
Hlavná kontrolórka mesta Ing. hyacinta Zozuľáková 
informovala poslancov o výsledku vykonaných kontrol. 
V zmysle Plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2013 
boli ukončené 2 následné finančné kontroly.
Prvá sa týkala hospodárnosti, efektívnosti a účel-
nosti použitia vlastných bežných a kapitálových vý-
davkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie Zš 
Komenského ul. V roku 2010 začalo mesto moderni-
zovať základné školy mesta z nenávratných finančných 
prostriedkov z eurofondov a z vlastných finančných 
prostriedkov, ktoré boli všetky prekontrolované. 
Druhá kontrola bola zameraná na vybavovanie sťaž-
ností a petícií. Zaevidovaných bolo 28 sťažností 
a 2 petície. Všetky boli načas a v zákonom daných li-
mitoch vybavené.

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
V rámci tohto bodu rokovania sa na rokovací stôl, okrem 
iného, dostala opäť problematika týkajúca sa predaja 
objektov B. Němcovej č. 5, Zimná č. 72 a Letná č. 
52. Do každej z obchodných verejných súťaží na pre-
daj uvedených objektov bol doručený jeden návrh. Po-
slanci tak schválili predaj objektu B. Němcovej č. 5 za 
ponúknutú cenu 25 200 €, Zimnú č. 72 za 150 100 € 
a letnú č. 52 za 151 000 €. Prevod vlastníctva ob-
jektu Letná č. 52 bude ponúknutý najprv Ministerstvu 
kultúry SR, ktoré má na ňu predkupné právo. Ak ne-
prejaví záujem, bude môcť byť uzavretá zmluva s účast-
níkom súťaže.
Šestnásť poslancov schválilo predaj akcií hotela 
Metropol, a. s. Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
sa prihlásil jeden záujemca, a to spoločnosť KATIS, s. r. 
o., Košice, ktorá ponúkla celkovú kúpnu cenu 180 tis. 
€ (391,3044 €/1 akcia), napokon vyrokovaná cena 
bola 200 tis. €. 
Opakovane bolo schválené vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na využitie časti pozemku Mada-
ras parku so zámerom rozšíriť služby v danej lokalite. 
Predchádzajúca súťaž bola vyhlásená začiatkom tohto 
roka. Úspešná však bola len z časti, nakoľko časť po-

zemkov ostala nevyužitá a časť sa využila na realizáciu 
tzv. lanového parku.

interpelácie, otázky poslancov
V rámci posledného bodu rokovania poslanec RSDr. 
Juraj Beňa žiadal upriamiť pozornosť na materské 
školy, ktoré je potrebné zrekonštruovať.
Časť prác na rekonštrukcii materských škôl prebehla už 
v druhej polovici minulého roka. Zo 14-tich materských 
škôl boli v 6-tich vymenené okná. V Materskej škole na 
Lipovej a na Šoltésovej ulici boli zrekonštruované umy-
várne. Z kapitálových výdavkov zakúpili do kuchýň tri 
konvektomaty. Na Stolárskej ulici boli zastrešené tri te-
rasy, čím sa zabránilo zamákaniu budovy. „podarilo sa 
nám vykonať opravy a údržby zhruba za 150 tis. €. aj 
tento rok počas prázdnin máme v pláne zrekonštru-
ovať kuchyňu na lipovej ulici. V materskej škole na 
ul. Zd. nejedlého ulici máme vymenenú časť okien 
a čaká nás druhá etapa. počas zimy tu však boli zni-
čené strechy. musíme teda pristúpiť k ich oprave, 
čo nebolo plánované. V materskej škole na ul. e. m. 
Šoltésovej sadá časť budovy. statik odporučil injek-
tážou spevniť murivo,“ vymenovala riaditeľka Správy 
školských zariadení Ing. Markéta Ďuríková. 
Ďalej RSDr. J. Beňa upozornil na stav budovy Re-
duta, ktorý vyžaduje komplexnú obnovu pamiatky. Mo-
mentálny zlý stav omietky pred vstupom do koncertnej 
časti bude mesto riešiť okamžite v rámci havarijných 
možností. „V predchádzajúcich rokoch neboli ani 
v súčasnosti nie sú vyhlásené komplexné výzvy z eu-
rofondov. ministerstvo kultúry vyhlásilo malý grant, 
kde sa uchádzame o podporu stotisíc €. samo-
zrejme, urobím všetko, aby som vysvetlila na minister-
stve, v akom stave je uvedená pamiatka, aby sa nám 
podarilo získať dotáciu. možno sa nám pri takýchto 
čiastkových grantoch skôr podarí, aby sme postupne 
dali túto krásnu budovu do poriadku,“ reagovala zá-
stupkyňa primátora Mgr. lea Grečková.
Poslanec MUDr. Slavomír hrebenár sa opýtal na 
náklady súvisiace s vybudovaním SMS parkingu 
v meste a rovnako tiež na príjmy z neho. Zaujímal sa 
tiež o to, aké sú skúsenosti mestskej polície s vyko-
návaním kontrol zaplatenia poplatkov prostredníctvom 
SMS. „sfunkčnenie sms systému nie je pre nás spo-
platnené. paušálne 2 – 3 % z tržby platíme operáto-
rovi. Cez sms parking máme tržby približne 500 € 
mesačne. na mestskej polícii sú mobilné telefónne 
zariadenia, kde prichádzajú spätné sms správy, ktoré 
autá majú zaplatený poplatok a dokedy,“ informovala 
prednostka mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – 
MsZ. edita sýkorová

ZO ZASADNUTIA MESTSKéhO ZASTUPITEľSTVA
(dokončenie z 3. strany)
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oz činnosti Pz Sr v SnV
Doposiaľ neznámy páchateľ v období od 16. do 17. 4. 
2013 v záhradkárskej osade Pod Letiskom v SNV pri 
jednej z chát z náraďovne ukradol 2 sekery, 2 pílky, 
5 hasákov, 2 kladivá, sadu vidlicových kľúčov, 3 štika-
cie kliešte, pílku na železo a iné, čím pre majiteľku A.  
Ď. zo SNV spôsobil škodu vo výške cca 190 €. Pove-
rený príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin krádeže. 

Doposiaľ neznámy páchateľ si po nezistenú dobu do 
23. 4. 2013 a na neznámom mieste zadovážil, pre-
chovával a hromadil strelné zbrane, hromadne účin-
nú zbraň a strelivo. V areáli firmy na Radlinského ul. 
v osobnom motorovom vozidle bez evidenčného čísla 
továrenskej značky FIAT Tempra WIN boli nájdené rôz-
ne strelné zbrane, vojenské strelivo v celkovom počte 
686 ks, 3 ks nábojníc a 21 ks projektilov. Vyšetrovateľ 
OKP OR PZ v SNV začal trestné stíhanie vo veci zlo-
činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so 
zbraňami.

24. 4. 2013 na Ul. odborárov došlo počas opravy brz-
dového systému zadnej nápravy na linkovom autobuse 
zn. Irisbus k zlyhaniu vzduchového systému a násled-
nému pritlačeniu hlavy a hrudníka M. V. zo SNV, ktorý 
opravu realizoval a nachádzal sa pod autobusom. Ná-
sledkom toho utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. 
Poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci 
prečinu usmrtenie.

Poverený príslušník OO PZ SNV 24. 4. 2013 z prečinu 
násilie proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi obvinil 
O. M. zo SNV. Ten sa ešte 7. 2. 2013 na Rázusovej ul. 
pred obytným blokom zahnal kvetináčom, opľul a vy-
hrážal zabitím M. D., P. D. a T. Ž. zo SNV. Obvinený 
následne prišiel k vchodovým dverám obytného bloku 
a s nožom v pravej ruke sa znova vyhrážal, že ich po-
zabíja a vulgárne im nadával, čím u nich vzbudil obavu 
o ich život a zdravie.

Poverený príslušník OO PZ SNV vzniesol obvinenie 
V. H. a L. G. zo SNV za prečin krádeže. 21. 2. 2013 na 
Komenského ulici pri ZŠ po predchádzajúcej vzájom-
nej dohode, že ukradnú peniaze poškodenému P. K., 
využila L. G. jeho nepozornosť počas toho, ako s ním 
sedela na lavičke a z peňaženky, ktorá bola polože-
ná vedľa neho, ukradla finančnú hotovosť vo výške 
200 €. Následne peňaženku hodila naspäť na lavič-
ku, z miesta utiekla k V. H a obaja potom z miesta ušli 
preč. Krádežou pre P. K. z Nálepkova spôsobili škodu 
vo výške 200 €.

Na základe oznámenia Š. D. z 5. 5. 2013 bolo zistené, 
že na Mlynskej ul. pri moste cez rieku Hornád v pravej 
šachte teplovzdušného zariadenia v presne neziste-
nej dobe za doposiaľ nezistených skutočností došlo 
k úmrtiu doposiaľ nezistenej osoby, ktorej mumifiko-
vané telo bolo nájdené 5. 5. 2013 o 9.50 hod. Prítom-
ný ohliadajúci súdny lekár nevedel určiť príčinu smrti. 
Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenie.

Poverený príslušník OO PZ SNV 6. 5. 2013 obvinil 
z prečinu nedovolenej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi formou spolupáchateľstva 
osoby: ml. M. Ď. a ml. T. V. Menovaní 9. 3. 2013 po 
tom, čo T. V. kúpil od neznámeho muža 1/4 gramu 
marihuany v igelitovom vrecúšku o rozm. 6,2 x 4 cm, 
prišiel za objekt potravín na Hutníckej ul., následne 
z marihuany vyhotovil 1 ks cigarety, ktorú začal fajčiť 
spoločne s M. Ď. a mal. Ľ. B., pričom boli hliadkou OO 
PZ v SNV pristihnutí. Na základe odobratých vzoriek 
moču od menovaných bola potvrdená vo vypracova-
nom znaleckom posudku z odboru zdravotníctvo a far-
mácia, odvetvie toxikológa, prítomnosť omamných 
látok v moči s pozitívnym nálezom THC. Obaja obvi-
není neoprávnene prechovávali pre vlastnú potrebu 
omamnú látku - marihuanu.

Poverený príslušník OO PZ SNV 7. 5. 2013 vznie-
sol obvinenie za prečin krádež M. D. zo SNV, ktorá 
1. 5. 2013 v záhradkárskej oblasti zv. Pod letiskom 

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s mestskou políciou 
rozbehne v júni projekt „Bezpečnostná retiazka“ zameraný 
na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spo-
luobčanov. „títo občania sa často stávajú obeťou trestnej 
činnosti, násilia a podvodníkov, ktorí sa pod nejakou zá-
mienkou vkradnú do bytu, pripravia ich o úspory a často 
ich i fyzicky napadnú. k tejto kriminalite vo veľkej miere 
dochádza práve v ich domácnostiach a bytoch,“ vysvet-
lil JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník Mestskej polície 
v Spišskej Novej Vsi.
Cieľovými skupinami projektu sú seniori starší ako 60 rokov 
samostatne žijúci a seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoloč-
nej domácnosti (obaja starší ako 65 rokov) a osoby so zdra-
votným postihnutím, ktorí sa často stávajú obeťami trestnej 
činnosti. Budú stanovené kritériá, na základe ktorých budú 

vybraní seniori a zdravotne postihnutí občania, ktorým po do-
hode bude bezplatne odbornou formou nainštalované kva-
litné bezpečnostné zariadenie, tzv. bezpečnostná retiazka, 
na vchodové dvere domácnosti. Cieľové skupiny občanov 
budú preventívne poučené o rizikách a kriminogénnych fak-
toroch, dostanú informačný leták o bezpečnostných zása-
dách a jednaní s neznámymi osobami vrátane samolepky 
s dôležitými telefónnymi číslami, na ktoré sa môžu v prípade 
ohrozenia obrátiť.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej re-
publiky pre prevenciu kriminality. Mesto na jeho realizáciu 
získalo dotáciu vo výške 7 000 €. Termín ukončenia projektu 
je 31. december 2013, koordinátorom projektu je Mestská 
polícia v Spišskej Novej Vsi.
 referát rozvoja mesta, MsÚ

333 STRIEBORNých RETIAZOK

Embraco Slovakia na trhu pôsobí úspešne už 15 rokov. Firma 
neustále napreduje, o čom svedčí aj novinka v podobe plá-
novanej investície vo výške 2,5 mil. € na vytvorenie techno-

logického centra. V najbližšom čase ju podporí aj vláda SR. 
„Hlavná idea je tá, že slovenský závod bude úplne samo-
statný tým, že rozšírime naše testovacie zariadenia, čiže 
vyvinieme technologické centrum. Zadefinovanie a testo-
vanie výkonových parametrov na začiatku projektu si tak 
vieme urobiť tu a nebudeme na to potrebovať zdroje v Bra-
zílii,“ vysvetlil Peter Janečko z oddelenia výskumu a vývoja 
Embraco Slovakia.
Uvedená investícia so sebou prinesie aj vytvorenie viac ako 
20 nových pracovných miest. „možno to nie je až tak veľa, 
ale s obrovskou pridanou hodnotou, lebo dajú prácu in-
žinierom, ktorí môžu do tohto regiónu prísť. Chceme na 
to nadviazať spoluprácu s vysokými školami. Veľmi in-
tenzívne spolupracujeme so slovenskými technickými 
vysokými školami a chceme ju ešte prehĺbiť, najmä s tech-
nickou univerzitou v košiciach,“ informoval generálny riadi-
teľ Embraco Slovakia Norbert Brath.

eda, foto: autorka

ÚSPEšNé EMBRAcO SlOVAKIA

Mesto Spišská Nová Ves v rámci podporeného projektu 
„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky roz-
ložiteľných odpadov Spišská Nová Ves“ z Operačného 
programu Životné prostredie začína 1. 8. 2013 s pre-
vádzkou zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov. K nádobám separovaného zberu v meste nám 
tak pribudne aj hnedá nádoba. Zber hnedých nádob sa 
v súčasnosti realizuje v lokalitách Ferčekovce, Kozí vrch 
a týka sa biologického odpadu ako tráva, lístie, po-
sekané konáre, zvyšky zeleniny a ovocia. V priebehu 
letných mesiacov sa postupne rozšíri aj v ostatných loka-
litách prostredníctvom hnedých zberových nádob, ktoré 
budú odovzdávané bezplatne občanom mesta v rodinných 
domoch. Konkrétne lokality a bližšie informácie budú uve-
rejnené v mesačníku Ičko a na webstránke mesta. V rámci 
projektu sú naplánované tri propagačno-osvetové podujatia 
zamerané na triedenie odpadu s názvom „Je dobré sepa-

rovať“. Prvé podujatie je naplánované v rámci akcie Mesto 
plné detí, ktorá sa uskutoční 7. júna.

referát rozvoja mesta 
a oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

ROZšíRENIE ZBERU 
TRIEDENéhO ODPADU

Kapela sa dala znovu dokopy, i keď nie už v pôvodnej zo-
stave. Nápad zahrať si sa zrodil zo zakladajúcich členov, 
a to Jána „Buggi“ Bugoša a Petra „Hamčo“ Hamráka. „od-
súhlasené to bolo hneď po prvom stretnutí. kapela bude 
hrať v pozmenenej zostave, keďže nie všetci bývalí mu-
zikanti mali chuť pokračovať. Hneď po prvých skúškach 
to nabralo ten správny smer. Chuť hrať je fantastická,“ 
informoval v tejto súvislosti J. Bugoš.
V súčasnosti majú nacvičených 13 skladieb, ktoré mapujú 
celú dobu fungovania kapely a odznejú počas vystúpenia. 

Čo koho do toho dnes tvoria: Ján „Buggi“ Bugoš, Peter 
„Hamčo“ Hamrák, Peter Cvengroš, Marek Kacvinský, Igor 
Ogurčák, Katka Hamráková, Marián Lutter, Jaro Katrenič, 
Tomáš Cvengroš.
„Fanúšikovia, ktorí na kapelu nezabudli, si určite prídu 
radi zaspomínať a nostalgicky sa vrátiť do čias, keď to tu 
v spišskej novej Vsi žilo fajn muzikou. Celá kapela sa na 
vás teší a verí, že 8. júna o 20.00 hod. v amfiteátri v sade 
mládeže bude veselo tak, ako bolo vždy na koncertoch 
pred dvadsiatimi rokmi,“ dodal na záver J. Bugoš. eda

ČO KOhO DO TOhO OPäť SPOlU
Jedna z najpopulárnejších kapiel 90. rokov Čo koho do toho po 20-tich rokoch vystúpi 
8. júna o 20.00 hod. v amfiteátri v Madaras parku. Počas koncertu odznejú jej najväčšie 
hity ako Bordel, hasičská farma, Blázinec, helena, atď.
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o spred záhradnej chaty ukradla fúrik. Potom sa vrátila 

ku ďalšej záhradnej chate, kde z vedľajšieho úložného 
priestoru ukradla pogumovaný štvoržilový medený ká-
bel o dĺžke 70 m, 8 pozinkovaných trubiek, rôzne oce-
ľové profily a 2 staré radiátory. Poškodenému M. K. zo 
SNV spôsobila škodu vo výške 20 € a poškodenému 
F. U. zo SNV spôsobila škodu krádežou ostatných vecí 
vo výške 140 €.

z činnosti MsP v SnV
Na základe oznámenia občana hliadka 16. 4. 2013 
o 19.00 hod. zistila v priestore za novým cintorínom 
požiar. Nakoľko ohrozoval priľahlú pílu, nový cinto-
rín a okolité garáže za židovským cintorínom, boli na 
miesto privolaní príslušníci HaZZ SNV, ktorí požiar 
lokalizovali. Hliadka následne sprístupnila aj nový 
cintorín, kde zasahovali pri horiacom smetisku. Vec 
ukončená bez zistenej škody na majetku Mesta Sp. 
Nová Ves.

Na základe oznámenia občanov našla hliadka MsP 
18. 4. 2013 o 20.15 hod. na Školskej ulici v strede 
vozovky ležiaceho muža pod silným vplyvom alkoholu. 
Pri páde na vozovku si spôsobil krvácajúce porane-
nie ľavej časti tváre v oblasti líca. Prevoz na ošetrenie 
a privolanie lekárskej pomoci odmietol. Bol slabšie 
orientovaný, s hliadkou komunikoval pomerne ťažko. 
Na miesto sa dostavila prechádzajúca hliadka PZ SR, 
ktorá mužovi ponúkla prevoz do miesta bydliska, na-
koľko nebol schopný samostatnej chôdze. Muž bol 
stotožnený ako J. B. zo SNV.

Hliadka MsP 24. 4. 2013 o 23.45 hod. na základe 
požiadavky o súčinnosť príslušníkov Železničnej po-
lície SNV preverila oznámenie poškodeného M. V. 
z Kluknavy. Cestou na stanicu ŽSR mu neznámy muž, 
s ktorým predtým konzumoval alkohol v pohostinstve, 
odcudzil z vrecka cigarety a finančnú hotovosť cca 
120 €. Na základe popisu bol v pohostinstve nájde-
ný a stotožnený Z. Č. zo SNV. Menovaný sa k skutku 
priznal, pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
krádeže bola vec oznámená OO PZ, ktorého hliadka 
realizáciu na mieste prevzala.

Na základe oznámenia občanov našla hliadka MsP 26. 
4. 2013 o 20.10 hod. na Štúrovom nábreží na zastávke 
MHD ležiacu mladú slečnu pod značným vplyvom al-
koholu. Dievčina nejavila vonkajšie známky poranení. 
Bola dezorientovaná, s hliadkou nekomunikovala, ne-
bola schopná samostatnej chôdze. Z dôvodu ochrany 
života a zdravia bolo pre podozrenie na otravu alko-
holom stálou službou MsP vyslané vozidlo RZP, kde 
osádka vozidla RZP poskytla odbornú pomoc a po-
škodenú previezla na ďalšie ošetrenie do NsP v SNV. 
Osoba bola stotožnená ako S. H. zo SNV.

Hliadkou MsP bol 29. 4. 2013 o 21.30 hod. v lokalite 
za židovským cintorínom zistený rozsiahly požiar tráv-
natého porastu a krovia v blízkosti železničnej trate. 
Nakoľko intenzita požiaru a smer šírenia ohrozovala 
priľahlé garáže a záhr. osadu, bola na miesto privolaná 
hliadka HaZZ SNV, ktorá požiar lokalizovala. Priame 
hmotné škody zistené neboli.

Na základe anonymného oznámenia hliadka spolu 
s hliadkou PZ SR 11. 5. 2013 o 21.35 hod. preverila 
oznámenie o domácom násilí na Ul. J. Wolkera. Na 
mieste bol zistený konflikt medzi I. G. zo SNV a jeho 
družkou P. N. zo Smižian. Nakoľko bol menovaný 
značne agresívny a hrozilo, že bude v konaní pokračo-
vať, bol hliadkou PZ SR z bytu vykázaný, čo dobrovoľ-
ne rešpektoval. Vec v realizácii PZ SR.

Na útvar MsP 12. 5. 2013 o 1.55 hod. telefonicky 
oznámil R. Š. z Popradu, že na Hviezdoslavovej ulici 
boli spolu so svojou priateľkou L. K. z Harichoviec 
fyzicky napadnutí a neznámi páchatelia im spôsobili 
drobné poranenia, pričom im odcudzili osobné veci, 
koženú bundu a kabelku s dokladmi a peniazmi. Hliad-
ka MsP po príchode na miesto preverila blízke, ako 
aj širšie okolie miesta činu, podozrivé osoby nespo-
zorovala. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
lúpeže bola skutočnosť oznámená OO PZ SR, ktoré 
vec prevzalo k ďalšej realizácii.

Súčasťou Spojenej školy internátnej na Námestí 
štefana Kluberta 2 v levoči je aj základná škola 
pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
Ide o školu, kde sa vzdelávajú žiaci s normálnym intelek-
tom, ktorí majú problém s pozornosťou, sústredením, 
s čítaním alebo písaním. Škola je tiež určená pre žiakov, 
ktorí majú narušenú alebo nezrozumiteľnú reč a deti, 
ktoré majú niektorú z porúch učenia, prípadne sú hy-
peraktívne, nevedia držať krok so svojimi spolužiakmi, 
často trpia pocitmi menejcennosti a učenie v nich vy-
voláva odpor. V našej škole im poskytneme individuálny 
prístup, požiadavky na úrovni ich schopností, špeciálne 
učebné metódy. 
V triede je maximálne 8 žiakov. Žiakom, ktorí to potre-
bujú, zdarma poskytujeme kyslíkovú terapiu, logopédiu, 
EEG – biofeedback.
Obsah vzdelávania sa nelíši od bežných škôl, no odo-

vzdávanie vedomostí žiakom sa realizuje prostredníctvom 
práce s reálnymi predmetmi a cez vlastnú skúsenosť. 
Škola zamestnáva psychologičku, zdravotnú sestru aj 
maséra. Ubytovanie v internáte je možnosťou, nie pod-
mienkou. Pre žiakov, ktorí denne dochádzajú na vyu-
čovanie, platí zákon o náhrade finančných prostriedkov 
potrebných na dochádzanie do školy. Pri škole funguje 
aj školský klub. Žiaci sa môžu prihlásiť na rôzne krúžky 
či športy. 
Bojíte sa, že vaše dieťa nezvládne základnú školu na-
priek tomu, že nie je mentálne postihnuté? Priveďte ho 
k nám a my mu vytvoríme také podmienky, aké potre-
buje. Sme tu pre vás a pre vaše deti.
Ak máte pochybnosti, príďte sa nezáväzne porozprávať 
do centra špeciálnopedagogického poradenstva. 
Tel. 053/451 23 95, 451 47 95.

PaedDr. šarlota Múdra

ZÁKlADNÁ šKOlA 
PRE DETI S PROBléMAMI

Pod týmto názvom sa ukrýva jedinečný slovenský feno-
mén, akým je religiózna krajina na Pažici, vrátane 
Spišskej Kapituly a Sivej Brady. Nachádza sa v blíz-
kosti svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO Spišský hrad a okolie a na Spišsko-Gemer-
skej vetve historickej Gotickej cesty (Spišské Vlachy 
– Spišské Podhradie – Levoča). Je tiež súčasťou úze-
mia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Pod-
hradí. Má aj významný religiózny význam – Spišská 
Kapitula je sídlom Spišského biskupstva. 
Práve toto územie pripomína symbolický Jeruza-
lem. Samotná Pažica i kaplnky nachádzajúce sa 
tam, predstavujú pôdorys skutočného Jeruza-
lema v mierke 1 : 1. 
S rozmiestnením objektov v Jeruzaleme korešponduje 
poloha religióznych objektov na Spiši, čo určite nie 
je náhoda, ale zámer tvorcov. Ide o kaplnky sv. Ro-
zálie, sv. Františka Xaverského, pútnickej kaplnky 
sv. Kríža na Sivej Brade, ktorá zjavne pripomína Gol-
gotu, i samotný Dóm sv. Martina. Jedna z lokalít na 
Spiši, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, žiaľ, 
už zanikla. Bola zistená iba archívnym prieskumom. 
Nachádza sa v dedinke Jablonov v podobe záhrady 
pri rybníku. Podľa archeológov a historikov mali tieto 
miesta umožniť veriacim v časoch, keď pre vojnu s Tur-
kami boli púte do Svätej zeme problematické, čo naj-
vernejšie prežiť krížovú cestu. Kalváriu na Pažici podľa 
predpokladov v rokoch 1666 až 1675 vybudovali 
jezuiti ako kópiu historickej jeruzalemskej kalvárie. 
Podobná symbolická krajina sa nikde na Sloven-
sku nenachádza (najbližšia je poľská Kalvária Zebr-
zydowska). Spišský Jeruzalem tak môže prispieť aj 

k rozvoju ekumenizmu, 
k zachovaniu kultúrneho 
dedičstva a zatraktívne-
niu územia. 
Na sprístupnení unikát-
neho Spišského Jeru-
zalema verejnosti sa 
podieľajú Košický sa-
mosprávny kraj v spo-
lupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom, 
Spišským biskupstvom, mestom Spišské Podhradie 
a ďalšími subjektmi. Na počiatku aktivít bol unikátny 
nález z roku 2002, kedy symbolický rámec kalvárie 
objavil na spišskej Pažici krajinár doc. Ing. Peter Jan-
čura, PhD. Odvtedy prebiehal v lokalite výskum.
Spišský Jeruzalem sa v máji 2013 predstavil 
svetu. Predstavenie pravdepodobne najstaršej kal-
várie na Slovensku, ktorá sa nachádza pri Spišskej 
Kapitule, bolo súčasťou tohtoročných kľúčových 
podujatí programu Terra Incognita (Krajina ne-
spoznaná), ktorý pripravil Košický samosprávny kraj 
ako súčasť programu Košice - Európske hlavné 
mesto kultúry 2013. 
Obnovené unikátne sakrálne miesto sa otvorilo sveto-
vej verejnosti spolu s výstavou diel umelcov rôznych 
žánrov v rámci podujatia s názvom „Spišský Jeruza-
lem 2013“ v dňoch 16. - 19. mája 2013. Bohatý 
duchovno-kultúrny program bol spojený s tematikou 
Veľkonočného Trojdnia.

zdroj: Bulletin košického 
samosprávneho kraja

SPIšSKý JERUZAlEM

Poznajme združenie Feman na Spišskej Kapitule
V Spišskom Podhradí, na Spišskej Kapitule, už určitý čas úspešne pôsobí Slovensko-Európska kultúrna 
spoločnosť, oficiálne pod názvom Feman. Sídli na Zvonárskej ulici č. 21 v Košiciach. Za úlohu má oživiť tra-
díciu „Spišského Jeruzalema“, ktorá vznikla už v 17. storočí. Jej program je zaujímavý, pre Spišskú diecézu 
príťažlivý, lebo spája Izrael so Slovenskom.

Program združenia Feman:
22. – 23. júna 2013

4. Festival vína a medu 
(Via regia a Gastro Kulinária 2013)

Prezentácia medu, včelárskych potrieb, nápojov z medu, vína a vínnych destilátov, kultúrny program.

31. augusta a 1. septembra 2013

„Feman – Mosty 2013“
Kultúrny festival národov a národností.

emil Minďáš
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yMinisterstvo vnútra SR uvažuje nad znížením sankcií za 
neúmyselné priestupky v cestnej premávke, aby bola 
možnosť flexibilnejšie ukladať nižšiu pokutu, ktorá by 
tak mala skôr preventívny účinok než, aby bola reálnou 
sankciou. Na Okresnom riaditeľstve PZ v Sp. Novej Vsi 
za prvé 3 mesiace evidujú 1 279 priestupkov, z ktorých 
1 259 vyriešili v blokovom konaní. Na pokutách tak vy-
brali celkovo 40 900 €. Najviac ich bolo za rýchlu jaz-
du.

Obvodné oddelenie policajného zboru v Sp. Novej Vsi 
eviduje veľa krádeží. Pre ich zamedzenie sa jeho nový 
riaditeľ Maroš Leško rohodol zaviesť do praxe pešie 
hliadky, ktorými by chcel posilniť prevenciu a vybudo-
vať tiež väčšiu dôveru polície u ľudí.

Tohtoročná extrémna zima mala zlý vplyv nielen na ces-
ty a chodníky, ale aj na strešné konštrukcie, rímsy či 
atiky. Na jar je preto vysoká pravdepodobnosť, že po-
rušené časti môžu spadnúť a ohroziť tak obyvateľov. 
Riziko je vyššie najmä pri historických budovách. Za 
prípadnú ujmu nesú zodpovednosť ich majitelia. Tí môžu 
nepríjemnostiam predísť prizvaním odborníka, ktorý jej 
stav skontroluje.

Osem žiakov z partnerskej školy Obchodní akademie 
a Hotelovej školy Havličkův Brod absolvovalo 7. - 20. 4. 
vo vybratých podnikoch odbornú stáž v rámci progra-
mu leonardo da Vinci. Súčasťou dvojtýždňovej stáže 
bolo aj spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok 
Spiša, krás Slovenského raja i Vysokých Tatier. Pri tejto 
príležitosti žiakov slávnostne prijal primátor mesta Ján 
Volný v obradnej sieni radnice.

V Galérii umelcov Spiša sa 11. 4. konala vernisáž výstavy 
Mariána Čižmárika Studne v rámci projektu SONDA – 
profily významných osobností. Autor zo severného Spi-
ša prostredníctvom nej prezentuje 3 cykly svojej tvorby: 
Studne, Human Vertical a Lyrizovaná próza vrátane mul-
timediálnej video-show o procese tvorby. Vernisáž bola 
spojená s uvedením divadelného predstavenia AJEL.

V piatok 12. 4. v Koncertnej sieni reduty prebiehala 
konferencia anesteziológov a lekárov intenzívnej medi-
cíny Košického a Prešovského kraja. Každé dva roky ju 
poriada I. klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 
Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v spolupráci 
s hostiteľským zdravotníckym zariadením pod názvom 
lučanského memoriál. Na organizácii 15. ročníka 
spolupracovala spišskonovoveská nemocnica s polikli-
nikou.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky nedávno 
predstavila nový klip k skladbe Vylížem. Tá je predzves-
ťou výberovky najobľúbenejších hitov Best Off, na ktorej 
sa objavia aj ďalšie novinky a zaujímaví hostia. Do leta by 
chcela predstaviť aj nový klip a pesničku. Okrem toho sa 
natáča dokumentárny film, ktorý by mal predstaviť kape-
lu mimo pódia v Sp. Novej Vsi. 

V sobotu 13. 4. patrilo javisko v Kine Mier deťom z 12-
tich materských škôl zo spišskonovoveského okresu. 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu tu zorganizovala 
už 6. ročník podujatia s názvom Poďme spolu do kola. 
Jeho hlavným posolstvom je prezentovať šikovnosť detí 
a tvorivosť učiteliek. Deti počas dvojhodinového vystú-
penia predviedli svoj tanečný, hudobný, ale i herecký 
talent. Podujatie doplnilo vystúpenie včielky Maji a Vilka 
v podaní Janky Kačirovej a Kamily Vargovej.

V Sp. Novej Vsi sa 13. 4. v Hoteli Metropol po prvýkrát 
konala netradičná Kubánska párty. Počas nej prebie-
hala miniškola začiatočných krokov za pomoci inštrukto-
ra a zatancovať si prišlo takmer 80 ľudí vo veku od 17 až 
do 60 rokov.

Spišské divadlo uviedlo 14. 4. premiéru rozprávkovej 
hry Dlhý, široký a bystrozraký. Na tunajšie javisko 
sa tak dostala už po druhýkrát. Režisér Srdjan Sekicki 
spolu s dramaturgičkou Danou Turanskou, bratmi Doub-
ravovcami a Dávidom Kollárom jej však dali nový šat aj 
rozmer.

Párom plánujúcim svoj svadobný deň mohla pri jeho 
realizácii pomôcť aj Svadobná show, ktorá sa 14. 4. 
konala v Hoteli Metropol. Pod jednou strechou sa tu na-
chádzalo všetko, čo sa týka ich veľkého dňa.

SPraVODaJSTVO

Dominika Mirgová a šport - ako by si tento vzťah 
opísala?
k športu mám pozitívny vzťah. Donedávna som špor-
tovala iba v rámci tanečných tréningov, ale začala som 
„makať“ aj vo fitku a cvičiť body work. pohyb milujem 
odmalička, napriek tomu, že mám kopu aktivít a povin-
ností, vždy si nájdem čas na šport. 
a čo streetball?
na základnej škole som hrávala klasický basketbal, 
dnes si ho vychutnám skôr ako divák. Je to pekný šport 
a tak sa o to viac teším aj na jeho mestskú verziu a zá-
pasy na Basketmusic Feste. 
Už si vystupovala v rámci podobného podujatia? 
Čo špeciálne si si pre tento koncert pripravila?
spievala som už naozaj všelikde, ale na takomto pod-
ujatí budem vystupovať asi prvýkrát. teším sa na špor-
tovú atmosféru. Dúfam, že všetci zažijeme príjemný 
deň, ku ktorému budem môcť prispieť svojimi pesnič-
kami. Špeciálne, uvidíme, možno si dám basketbalovú 
bundu alebo mažoretkovský kostým, alebo si počas 
vystúpenia zahádžem na kôš... 
ako plánuješ stráviť tohtoročné leto? Čakajú 
ťa vystúpenia alebo klasické študentské prázd-
niny?
tak trochu oboje. mám plný kalendár na jún, v júli by 
som chcela vypadnúť na dovolenku a trocha si od-
dýchnuť. V druhej polovici leta zase koncerty, ale 
chceli by sme nakrútiť videoklip k ďalšiemu singlu, 
v septembri vydávame album, čiže ďalšia robota, 
kopa príprav, fotenie, médiá, krst albumu, opäť práca 
a známy kolotoč. 
aký bude tvoj druhý album? Čo môžu fanúšiko-
via očakávať?
určite bude vychádzať zo mňa, z toho, aká som. Bude 
mladistvý, veselý, divoký, ale aj romantický a nežný. 
pesničky sú rôznorodé, tanečné pecky ako l.a.s.k.a. 
alebo kto je on?, ale aj skladby ako nová alebo po-
sledný krát. Dala som do neho veľa zo seba, pretože 

to tak cítim. určite bude vyzretejší, ako môj prvý. robili 
sme na ňom dlho, aby bol perfektný. Bude tam veľa za-
ujímavých mien a spoluprác, z ktorých sa veľmi teším. 
randy z mafia Corner, robert Burian, peter pan, DJ 
sukovach, miro Jaroš ako výkonný producent a textár. 
určite chystám aj prekvapenie, ľudia budú prekvapení 
a verím, že aj potešení z tejto spolupráce. 
Čo by si odkázala fanúšikom na Spiši?
spiš milujem, mám tu rodinu, preto sem chodievam 
celkom často. Fanúšikov, ale aj všetkých ostatných, 
by som rada pozvala na BasketMusic Fest, 8. júna 
v športovej hale v spišskej novej Vsi, kde môžu vi-
dieť okrem mňa aj skvelé športové výkony a zažiť vy-
nikajúcu atmosféru, na ktorú sa sama veľmi teším. 
Väčšinou vystupujem v noci v kluboch, takže vystúpe-
nie počas dňa a na takejto výnimočnej akcii si doko-
nale vychutnám.  Foto: adam suchánek

DOMINIKA MIRGOVÁ SA TEší NA SPIš

Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku získavať po-
znatky potrebné pre život, prácu i občiansku aktivitu 
počas celého života. Produktívny vek je obdobie, kedy 
človek vynakladá maximálne úsilie pre úspech v práci 
i spoločenskom živote. No príde obdobie, keď stojí na 
prahu ďalšej etapy života. Odchod do dôchodku. Niektorí 
sa tešia, iní rozmýšľajú, čo ďalej. Možností je veľa. Jednou 
z nich je aj Univerzita 3. veku.
Vďaka pani Bc. Ing. Janke Brziakovej, poslankyni Mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, sa brány tejto 
univerzity otvorili v r. 2007 aj v našom meste pod zášti-
tou Prešovskej univerzity v Prešove. Pani profesorka 
PhDr. Beata Balogová, PhD., od prvej chvíle zabezpe-
čuje, že každú prednášku prezentujú erudovaní odbor-
níci. V prvom ročníku to boli prednášky, úvody do vedných 
odborov z oblasti sociálnej práce, psychológie, umenia, 
práva, zdravého životného štýlu. V ďalších ročníkoch sa 

prednášajúci zameriavali na rozširovanie jednotlivých 
vedných odborov aj podľa nášho záujmu. Prednášky sa 
priamo dotýkali problémov ľudí v seniorskom veku. Po-
stavenie a vzťahy v rodine, krízové životné situácie a ich 
riešenie, zdravotné problémy a prevencia, zvyšovanie 
právneho povedomia a hlavne edukácia seniorov pre ich 
kvalitu života.
6 rokov. Je to doba, kedy sa už dá bilancovať. Do škol-
ských lavíc zasadli ľudia rôznych profesií i veku od 45 
do 70 rokov. Spoločný čas si spoločne spestrovali vlast-
ným programom. Prezentovali svoje kuchárske, výtvarné 
i ručné práce, ale i literárne vlohy. Svojimi básňami sprí-
jemňuje slávnostné chvíle pani Anna Pustaiová. Vďaka 
pani Bc. Ing. Janke Brziakovej sa podarilo zabezpečiť vy-
danie jej prvej básnickej zbierky pod názvom „Srdce na 
dlani“.  edita kenderová

atV, sp. nová Ves

AKADéMIA 3. VEKU 

Po novele zákona o financovaní záujmového vzdelávania 
platnej od januára t. r. čaká zmena aj centrá voľného času 
v Spišskej Novej Vsi. Od septembra bude v našom meste 
pôsobiť päť centier predovšetkým na sídliskách, aby 
boli bližšie k deťom a mládeži, ktorých záujmy budú na-
pĺňať. Absenciu zariadenia záujmového vzdelávania na 

sídlisku Západ vyplní personálne zoštíhlené CVČ Adam, 
ktoré sa presťahuje do malej budovy ZŠ na Hutníckej 18. 
Takto rozložená činnosť centier bude pre deti a mládež 
z nášho mesta dostupnejšia a z finančného hľadiska efek-
tívnejšia.
 PhDr. Ľubica šefčíková, šÚ a ošMaš

cVČ BlIžšIE K DEťOM

Speváčka Dominika Mirgová má za sebou úspešné obdobie – jej pesničkám sa v rádiách 
darí, skúšky v škole má takmer za sebou a dokončuje prípravu svojho druhého štúdiového 
albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta na jeseň. Dovtedy predstaví ešte jeden singel, 
ktorý možno zaznie aj v rámci vystúpenia na podujatí BasketMusic Fest v Spišskej Novej 
Vsi. Aký má mladá speváčka vzťah k športu? Prečítajte si v krátkom rozhovore, v ktorom 
prezradila aj svoje plány na leto. 
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Počas svojej návštevy veľvyslankyňa absolvovala i pre-
hliadku tunajších brazílskych firiem. „na slovensku 

pôsobia štyri brazílske firmy a všetky sa nachádzajú 
v spišskej novej Vsi. prvou bola firma embraco, ktorá 
do mesta postupne pritiahla aj svojich dodávateľov. 
naše mesto sa tak stalo centrom brazílskych firiem na 
slovensku. s nimi prišli i nové pracovné príležitosti pre 
obyvateľov mesta a prispelo to aj k lepšiemu poznaniu 
pre nás novej brazílskej kultúry,“ uviedol v tejto súvis-
losti J. Volný.
Cieľom návštevy veľvyslankyne bolo zistiť, aké sú skúse-
nosti týchto firiem u nás a v prípade potreby im ponúknuť 
pomocnú ruku ambasády. Podľa jej slov v Brazílii je záujem 
o ďalšie investície na Spiši. O svojej ceste bude referovať 
brazílskemu ministerstvu zahraničných vecí a sama chce 
prispieť k tomu, aby sa v blízkej budúcnosti uzatvorili pro-
jekty s konkrétnou spoluprácou.V septembri tohto roku sa 
v našom meste uskutoční Festival brazílskeho filmu. eda
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y Rybárom pod Tatrami sa 16. 4. začala pstruhová se-

zóna a z riek tak vyberali prvé pstruhy. Vstup na pstru-
hový úsek do Hornádu im však znemožnil nepriaznivý 
vysoký stav ľadovej vody.

16. 4. sa v priestoroch ZUŠ v rámci 1. ročníka súťaž-
nej prehliadky v hre na drevené dychové nástroje 
predstavilo 45 žiakov základných umeleckých škôl 
z Košického a Prešovského kraja. Súťažilo sa v 3 kate-
góriách: v hre na zobcovú flautu, priečnu flautu a kla-
rinet, saxofón. Základnú umeleckú školu v Sp. Novej 
Vsi reprezentovalo 11 žiakov vo všetkých kategóriách. 
Získali 1 zlaté pásmo, 7 strieborných umiestnení a tra-
ja žiaci sa umiestnili v bronzovom pásme. Úspešne 
zabojovala aj pani učiteľka Ľubica Gábiková. Odborná 
porota ju ocenila diplomom za vysoko umelecky hod-
notnú korepetíciu.

Tento rok si pripomíname 150. výročie narodenia vý-
znamného slovenského maliara Jozefa hanulu, ktorý 
žil a tvoril aj v Sp. Novej Vsi. Pri tejto príležitosti mesto 
spolu s obcou Liptovské Sliače vydali publikáciu Jozef 
Hanula. Galéria umelcov Spiša v rámci programu pre 
verejnosť Rozhovory o umení pripravila 17. 4. o umel-
covi prednášku a rozšírila stálu expozíciu.

Dôchodcovia z MO JDS sa nechcú iba nečinne 
prizerať. Veľmi radi priložia ruku k dielu na skrášlení 
nášho mesta a jeho zariadení. Pred otvorením ZOO 
do novej sezóny pomohli pri upratovaní jej areálu. 
Riaditeľke Ing. Janke Dzurikovej prisľúbili pomoc aj 
na jeseň.

Zoologická záhrada 20. 4. oficiálne otvorila novú 
sezónu. Návštevníci v nej môžu vidieť viacero nových 
druhov zvierat a tohtoročných prírastkov. Celkovo sa tu 
nachádza približne 230 kusov zo 65 druhov. Otvorená 
je denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., 
pričom počas júna bude otvorená už od 9.00 hod. Zá-
kladné vstupné je 2 €. Študenti zaplatia 1,50 € a deti 
a dôchodcovia nad 60 rokov 1 €. Deti do 3 rokov majú 
vstup zdarma. V cene je zahrnuté aj vstupné do paviló-
nu Aquaterra, ktorý je otvorený celoročne.

Salónnou komédiou Oscara Wildea s názvom lor-
di 21. 4. v Kine Mier trojica známych hercov Maroš 
Kramár, Jozef Vajda a Peter Šimun zabávala divákov. 
Počas predstavenia pikantné monológy a dialógy vy-
volávali salvy smiechu a publikum sa zabávalo aj na 
improvizovaných vsuvkách. Podujatie zorganizovalo 
Mestské kultúrne centrum.

MO MS, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav 22. 4. 
ukončili prvú časť stretávania sa s poéziou slo-
venských básnikov, ktoré pripravovali Mgr. J. Pro-
chotská, J. Dubajová a A. Wachterová, Ing. P. König, 
J. Gavlák, Mgr. P. Kraus, B. Tauberová, Ing. V. Ku-
bovčíková a študenti Gymnázia, Školská ulica vedení 
Mgr. D. Juráškovou.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Sp. Novej 
Vsi organizuje pre svojich členov športové popoludnia, 
počas ktorých hrajú hru Boccia. Ide o hru podobnú 
petangu. Namiesto kovových gúľ sa však pri nej použí-
vajú kožené. Hra okrem športového vyžitia pomáha tiež 
postihnutým ľuďom s poruchami funkcie končatín.

Dôchodcovia z MO JDS v Sp. Novej Vsi navštívi-
li 24. 4. v rámci už 17. ročníka „Poznaj svoj rodný 
Spiš“ spišskú obec hniezdne. Aj keď pre zrušenie 
niektorých autobusových a vlakových spojov do tejto 
časti Spiša bola ich cesta aj trochu dramatická. Tieto 
všetky strasti vynahradila návšteva NESTVILLE PAR-
KU v Hniezdnom. Pod vedením skúsenej a fundovanej 
sprievodkyne sa oboznámili so zaujímavosťami tohto 
liehovaru. Obdivovali prácu rezbárov a na naše po-
mery až neuveriteľnú čistotu priestorov. Je to veľmi 
zaujímavá lokalita.

Obvodný úrad v Sp. Novej Vsi, odbor civilnej ochrany 
a krízového riadenia v apríli zorganizoval už 19. roč-
ník obvodnej súťaže Mladý záchranár. Žiaci druhého 
stupňa základných škôl z okresu Sp. Nová Ves a Gel-
nica si počas nej preverovali svoje znalosti a zručnosti 
v rôznych disciplínach. Súťaže sa zúčastnilo 56 sú-
ťažiacich rozdelených do 14 družstiev, ktorí počas 

Posledný aprílový týždeň patrí na Kysuciach už tradične ná-
rodnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov 
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá 
sa už po 46-ty krát uskutočnila v Rakovej, rodisku národného 
dejateľa, politika a dramatika Jána Palárika a v Čadci. 
Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves 
s prihlásenou inscenáciou F. Urbánka a E. Spišáka Bludár, 
ktorou v decembri 2012 oslávil 80. výročie svojej činnosti, 
bol výberovou porotou vybraný z jedenástich prihlásených 
súborov z rôznych regiónov Slovenska.
V súťažnej časti tejto prehliadky súbor predvedeným výko-
nom získal 2. miesto a striebornú medailu Jána Palárika 
medzi štyrmi súťažiacimi súbormi. Členka Spišského diva-
dla Daniela švolíková, ktorá v tejto inscenácii hosťovala 
v postave Aničky, získala cenu za ženský herecký výkon 
a Peter König dostal od Kysuckého kultúrneho strediska 
v Čadci zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slo-
venskému ochotníckemu divadlu.
Súbor sa na tejto prehliadke zúčastnil už desiatykrát. Prvá 
účasť bola v roku 1975, v ôsmom ročníku tejto prehliadky. 
Dvakrát si doteraz odniesol víťaznú zlatú medailu J. Palárika 
(2006 - Jozef Mak, 2011 - Koperdani), raz striebornú me-
dailu (2013 - Bludár) a raz bronzovú medailu (2007 - Klietka). 
Siedmi herci dostali ocenenia za najlepší herecký výkon 
(1x M. Dulová - Brozmanová, J. Paulínyová, A. Liptáková - 

Beťková, A. Kačírová, D. Švolíková, J. Gavlák a 2x P. König). 
Iveta Liptáková, režisérka oboch najúspešnejších zlatých in-
scenácií, získala v roku 2007 cenu za dramatizáciu poviedky 
J. Milčáka - Klietka.
Dosiahnutý tohoročný úspech inscenácie F. Urbánka a E. 
Spišáka - Bludár je vzácny aj tým, že skoro polovica účinkujú-
cich sa v divadelnom súbore HVIEZDOSLAV predstavila prvý 
raz a s účinkovaním na celoslovenskej úrovni nemali zatiaľ 
žiadne skúsenosti. Ak vydržia v neľahkej ochotníckej aktivite 
i naďalej, má súbor o svoju ďalšiu budúcnosť postarané!

Peter könig, člen Ds HViezDoslaV, foto: lašut

STRIEBRO PRE DS hVIEZDOSlAV

Cítite potrebu urobiť niečo pekné a osožné pre svoje oko-
lie? Práve pre vás je tu eko-projekt Zelená stromom.sk.
Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú chuť pomôcť ku skrášleniu 
prostredia, v ktorom žijeme. Projekt je možné podporiť kú-
pou veľkého stromu, balkónového stromčeka, vtáčej búdky, 
chrobáčieho hotela alebo vlastnými aktivitami, ktoré posilnia 
harmóniu bývania v našom okolí. 
Stačí, ak sa rozhodnete pre vám blízky druh pod-
pory tohto „zeleného“ projektu, o ktorom sa mô-

žete viac dočítať na web stránke  
www.ZelenaStromom.sk.
Nájdete nás aj na facebooku. 
Očakávame vaše tipy a námety, 
ktoré môžu napomôcť tomuto eko-
projektu. Na vaše nápady a pod-
poru tohto projektu sa tešia Ing. Iveta 
Dusíková – manažérka projektu a vaši 
osobní poradcovia – žiaci Gymnázia zo Školskej 7. 

EKO-PROJEKT ZElENÁ STROMOM.SK 

22. 4. 2013 sa v zasadačke MsÚ v Spišskej Novej Vsi 
uskutočnilo regionálne kolo 8. ročníka celoslovenskej sú-
ťaže „Mladý Európan 2013“. Tejto súťaže vedomostí, ale aj 
zručnosti a taktiky sa zúčastnilo 9 trojčlenných tímov, žia-
kov tretích ročníkov stredných škôl okresov Revúca, Rož-
ňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. Víťazstvo obhájili žiaci 
Gymnázia na Javorovej ulici zo Spišskej Novej Vsi, ab-
solútni celoslovenskí víťazi z minulého roku a opäť postúpili 

do národného kola, ktoré sa uskutočnilo 
17. 5. 2013 v Nitre. 
„pre úspech v súťaži mladý európan je 
potrebné ukázať dobré znalosti histórie, 

geografie, osobností a význam-
nejších miest európskej únie. Dô-
ležitou témou sú tiež práva občanov európskej únie, aj 
vzhľadom na to, že tento rok je európskym rokom obča-
nov. Verím, že aj táto súťaž pomôže tomu, aby mladí ľudia 
poznali svoje práva a vedeli ich naplno využiť,“ povedal 
v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku Dušan chrenek.
Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Eu-
rópskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a adminis-
tratívu Maroš šefčovič. ing. Peter Malatinský

vedúci eDic spišská nová Ves

MlADý EURóPAN 2013

Gestor súťaže:

VZÁcNA NÁVšTEVA
17. mája navštívila Spišskú Novú Ves veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky  
na Slovensku Susan Kleebank. Pri tejto príležitosti ju v obradnej sieni radnice slávnostne 
prijal primátor mesta Ján Volný.
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Poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi na svojom zasad-
nutí 28. 2. 2013 schválili zámer využitia časti pozemkov 
mesta nachádzajúcich sa v Madaras parku pre voľno-
časové aktivity. Od 1. júna tak v meste pribudne zaují-
mavá atrakcia pre malých i veľkých, tzv. lanový park. 
V čase uzávierky tohto Ička práce na jeho inštalovaní 
finišovali. Realizátorom a prevádzkovateľom tejto out-
doorovej aktivity je Občianske združenie Tarzan. Opý-
tali sme sa jeho zakladateľa Ing. Pavla Bečarika na 
niekoľko otázok.

P. Bečarik, priblížte nám, prosím, tento projekt.
Ide o tzv. lanový park, rekreačno-športové zariadenie posta-
vené na stromoch vo výške od 1 do 10 m. Jednotlivé stromy 
sú poprepájané sústavou prekážok, ktoré nútia návštevníkov 
aktívne prekonávať vybudované trasy.
Uvádzate trasy v množnom čísle. Koľko ich teda 
bude?
K dispozícii budú štyri okruhy s rôznou náročnosťou s cel-
kovou dĺžkou 500 m. Priemerný čas na absolvovanie parku 
je 30 až 60 min. 
Komu sú určené, resp., je potenciálny účastník nie-
čím limitovaný, napr. hmotnosťou alebo vekom?
Zo spomínaných štyroch okruhov je jeden určený pre naj-
menšie deti, má 7 prekážok. Ten je vo výške 1 m nad zemou. 
Ostané okruhy s 26-timi prekážkami sú určené pre deti od 
150 cm až po náročných teenagerov a dospelých. 
Určite každého rodiča bude zaujímať, ako je zabez-
pečená bezpečnosť ich dieťaťa?
Novinkou tohto „nášho“ lanového parku oproti iným existu-
júcim na Slovensku je nekonečné lano. Kým doposiaľ bol 
lezec istený cez karabíny, ktoré musel postupne pri každom 
koncovom bode prekladať, teraz bude okrem toho istený ešte 

ďalším tzv. nekonečným lanom, ktoré nebude počas celej 
trasy nutné vôbec odpájať, resp. prekladať, čím je zaručená 
100%-ná bezpečnosť dieťaťa.
Vyžaduje si inštalácia tohto lanového parku zá-
sah do stromov, resp. výrub stromov v Madaras 
parku?
Lanový park je postavený technológiou, ktorá nevyžaduje 
výrub stromov. Samotný výber stromov bol realizovaný na 
základe dendrologického prieskumu metódou akustickej 
tomografie.
Prezraďte nám, prosím, výšku investície tohto pro-
jektu?
Investícia si vyžiadala 40 000 €.
Viete nám dnes uviesť prevádzkový čas a výšku 
vstupného?
Park plánujeme prevádzkovať podobne ako ZOO, čiže od 
apríla do októbra. Všetko závisí od poveternostných podmie-
nok. Výška vstupného pre deti do 150 cm je 3,50 €, pre do-
spelého 7 €. Plánujeme zaviesť aj skupinové a firemné zľavy.

SPraVODaJSTVO
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y45 minút museli prejsť určenými stanovištiami. ZŠ 
Komenského zo Smižan získala 1. a 3. miesto. Ako 
druhí skončili žiaci z Gymnázia, Javorová ul. Prvé dve 
družstvá nás budú reprezentovať na krajskom kole.

V materských školách 26. 4. na Komenského ulici 
v triede učiteľky Mgr. D. Jannovej a 29. 4. na Tomá-
šikovej ulici v triede učiteľa T. Blaška sa hovorilo o Já-
nošikovi, ktorého 300. výročie úmrtia sme si v marci 
pripomenuli. O našom ľudovom hrdinovi prišla poroz-
právať predsedníčka MO MS Mgr. J. Prochotská.

Folklórny súbor Čačinare tvoria bývalí členovia sú-
boru Čačina. Tí sa v sobotu 27. 4. predstavili v Kine 
Mier s programom Vešelo na valaľe. V rámci neho 
ako hostia vystúpili folklórny súbor Starišan z Prešova 
(bývalí členovia Šarišanu) a mužská folklórna skupina 
Poračan.

Od jari do jesene sa pravidelne každú poslednú so-
botu v mesiaci koná na starom trhovisku Spišské 
výmenné stretnutie starožitností a kuriozít. Tohto-
ročné prvé stretnutie sa konalo 27. 4.

29. – 30. 4. sa v Centre voľného času Adam už po 
23. krát konala súťaž v speve ľudových piesní Slávik 
Slovenska 2013. Počas prvého dňa súťažili žiaci ZŠ 
z okolia mesta a v druhý deň žiaci zo Sp. Novej Vsi 
v 3 katetóriách: 1. – 2. ročník, 3. – 4. ročník a II. stu-
peň. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota. 
Víťazi obvodného kola súťaže postúpili do krajského 
kola, ktoré sa konalo 15. 5.

Pri rekreačnom stredisku Hranovnické pleso v Ná-
rodnom parku Slovenský raj v utorok 30. 4. horel 
zmiešaný les s rozlohou zhruba 5 ha. Krátko po 
14.00 hod. k požiaru vyrazili hasiči, ktorí pre jeho 
rozsah museli povolať ďalšie posily. Na mieste tak 
zasahovalo približne 40 hasičov s 15 kusmi techniky. 
Na pomoc zavolali tiež letecký modul z Prešova a vr-
tuľníky z prešovskej leteckej základne. Z letiska Sliač 
vyrazil aj vrtuľník Letky mnisterstva vnútra. Požiar sa 
nakoniec hasičom podarilo lokalizovať pred šiestou 
hodinou večer. Príčinou jeho vzniku bol elektrický 
skrat, ktorý vznikol, keď v dôsledku silného vetra spa-
dol strom na vedenie vysokého napätia. Od neho sa 
následne chytila suchá tráva a porast.

Na Spiši chýba až 28 policajtov. Na Okresnom riadi-
teľstve PZ v Sp. Novej Vsi potrebujú doplniť 22 voľ-
ných miest hlavne policajtmi v poriadkovej službe. 
Ročne tu pritom evidujú približne 370 žiadostí o prijatie 
do zamestnania. Máloktorý uchádzač však prejde prijí-
macím konaním, ktoré pozostáva zo skúšok zo sloven-
ského jazyka a fyzickej zdatnosti. Zvládnuť musia tiež 
psychotesty a dôležitý je aj dobrý zdravotný stav.

Zoologická záhrada oslávila 1. 5. Sviatok práce podu-
jatím, v rámci ktorého pripravila kultúrny program na 
celé popoludnie. Návštevníci mali možnosť vypočuť si 
české a slovenské hity 80-tych rokoch v podaní kapely 
Kóma. Záujemcovia mohli absolvovať bezplatné pora-
denstvo s kozmetikou Mary Kay s 1. Miss Českoslo-
venskej republiky Ivanou Christovou. Počas dňa zabá-
val deti Albín Medúz a maskot spoločnosti O

2. Okrem 
toho sa mohli zadarmo vyšantiť v nafukovacom hrade 
od spoločnosti Coca-Cola.

2. 5. sa pri pamätníku na Štefánikovom námestí kona-
la spomienková slávnosť pri príležitosti 94. výročia 
tragického úmrtia M. R. Štefánika. Po položení vencov 
sa pietne zhromaždenie presunulo pred dom na Letnej 
ul. k pamätnej tabuli jeho matky Albertíny Štefánikovej, 
rod. Jurenkovej. Podujatie každoročne usporadúvajú 
Miestny odbor Matice slovenskej a Klub Spoločnosti 
M. R. Štefánika.

Už tradične i tento rok členovia Združenia rodičov 
a priateľov diabetických detí Spišiačik spolu so 
zamestnancami spoločnosti Embraco Slovakia, 
s. r. o., upratovali areál už otvorenej zoologickej 
záhrady. Viac ako 80 dobrovoľníkov tu hrabalo lístie, 
zbieralo odpadky či popadané konáre po zime. V ZOO 
má Spišiačik adoptované dikobrazy, ktorým sa narodil 
nový prírastok. Členovia združenia, keďže sú diabetici,  
malej samičke vybrali meno Dianka.

Spišskonovoveská zoologická záhrada sa s daným pro-
jektom uchádzala o dotáciu spolu so ZOO v Košiciach 
a v Miškolci v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013. 
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tak získajú cel-
kovo 503 786,67 €. Z uvedenej sumy do našej ZOO popu-
tuje čiastka 131 677,75 €, čo predstavuje 85 % z celkovej 
ceny. Štát prispeje sumou 15 491,50 €, čo predstavuje 10 % 
a mesto sa bude podieľať 5 %-ným spolufinancovaním vo 
výške 7 745,75 €.
Uvedené finančné prostriedky budú použité na vybudovanie 
nového chovného zariadenia pre medvede hnedé. „súčasné 
zariadenie je veľmi malé a nezodpovedá štandardom 
chovu týchto zvierat. navrhované nové chovné zariadenie 
sa rozšíri až po chovné zariadenie pre dikobrazov. tvoriť 
ho bude výbeh, vodná priekopa a betónové brlohy so zá-

zemím. Bude otvorené a presklené, vybavené elektrickým 
ohradníkom. súčasťou budú aj nové chodníky umožňu-
júce pohyb pre vozičkárov,“ informovala riaditeľka Zoologic-
kej záhrady v Sp. Novej Vsi Ing. Janka Dzuriková.
V rámci projektu pribudnú tiež 4 nové informačné tabule v Ná-
rodnom parku Slovenský raj, ktoré budú návštevníkov infor-
movať o živote medveďa a ako sa správať k týmto zvieratám. 
„prepojili sme to so slovenským rajom a rovnako tiež s mú-
zeom spiša, aby ľudia vedeli, že kto chce vidieť medveďa, 
nemusí ísť do lesa. nájde ho tiež v múzeu v rámci expozí-
cie prírody alebo v našej zoologickej záhrade,“ dodala na 
záver Ing. J. Dzuriková.
Najbližšie zoologická záhrada oslávi 1. júna Deň detí. V rámci 
podujatia vystúpi folklórny súbor Krompašan a firma VB Rea-
lity pripravila zábavné programy pre deti. Všetci ste srdečne 
vítaní. edita sýkorová

ZOO USPElA S PROJEKTOM
V Zoologickej záhrade v Sp. Novej Vsi vybudujú nové chovné zariadenie pre medvede 
hnedé. Udeje sa tak v rámci úspešného projektu „ZOO spoločne a vzájomne k ochrane 
prírody a prírodných hodnôt“, na ktorý získa dotáciu z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja vo výške 131 677,75 €.

lANOVý PARK

Tento rok budú dobrovoľníci v Sp. Novej Vsi vykonávať tieto 
aktivity: 
-  ZOO: úprava areálu, maľovanie plota;
-  ZŠ Hutnícka: maľovanie priestorov a oplotenia školy, úprava 

átria;
-  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: pomoc pri rea-

lizácii zbierky „Deň belasého motýľa - Deň ľudí so svalovou 
dystrofiou“;

-  Materské centrum Dietka: skrášľovanie okolia centra, po-

moc pri zabezpečovaní Dietkovského bazárika;
-  Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím: úprava 

priestoru altánku na položenie pozemkovej dlažby, tvorivé 
dielne, výlet klientov do okolia;

-  Mesto Sp. Nová Ves: maľovanie zábradlia mosta na Gor-
kého ulici, príprava priestoru pred pavilónom Aquaterra pre 
inštaláciu kondičnej dráhy, maľovanie interiéru Domu Hu-
manity.

Bližšie informácie nájdete na www.nasemesto.sk. eda

POUPRATUJ, VyMAľUJ 
A ROZOhREJ NAšE MESTO 
14. a 15. júna bude v Sp. Novej Vsi už po tretíkrát prebiehať najväčšie podujatie firemného dob-
rovoľníctva na Slovensku pod názvom Naše mesto organizovaného Nadáciou Pontis v spolu-
práci s partnermi. Záujemcovia sa ešte môžu do 3. júna prihlásiť do dobrovoľníckych aktivít. 

ilustračné foto



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

10 Jún 2013

B
le

s
k

o
Vk

y Tohtoročné oficiálne otvorenie letnej turistickej se-
zóny sa konalo 3. 5. Počas dňa bol pre občanov mesta 
i návštevníkov pripravený kultúrny program s množ-
stvom sprievodných akcií. Pred Redutou prebiehali pre-
zentácie subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného 
ruchu. I tento rok mohli záujemcovia absolvovať bez-
platný výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska či 
turistickú vychádzku so sprievodcom. Novinkou bola 
ochutnávka poráčskej špeciality „Trasenina“. Program 
však kvôli nepriaznivému počasiu nevyšiel tak, ako bol 
plánovaný.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru v Sp. Novej Vsi 3. 5. pri príležitosti sviatku 
sv. Floriána, patróna hasičov, sprístupnili priestory 
hasičskej stanice verejnosti. Hasiči počas Dňa otvo-
rených dverí deťom zo základných a materských škôl 
poodhalili čaro svojho povolania. Nechýbali ukážky 
zásahov, hasičské autá či záchranná technika.

Jedným z bodov programu otvorenia letnej turistickej 
sezóny bola aj vernisáž výstavy Johannes Guten-
berg a kníhtlačiarne na Spiši, ktorá sa konala 3. 5. 
v priestoroch Multifunkčného energeticko-baníckeho 
centra. Spojená bola s divadelným vystúpením o živote 
J. Gutenberga z pera PhDr. Petra Karpinského. Výsta-
va potrvá do 31. 8. a návštevník má na nej možnosť 
vidieť dobové kníhtlačiarenské lisy a kovové štočky, 
historické tlače. Žiaci a študenti si môžu v tvorivých 
dielňach vyskúšať ako sa používali štočky s písmenami 
a zistiť, ako „čítajú“ nevidiaci.

3. - 5. 5. sa v Obchodnom centre Madaras konal už 
4. ročník Spišského autosalónu. Návštevníci si tak 
mohli pozrieť vyše 70 modelov automobilov a moto-
cyklov najrenomovanejších svetových značiek. Medzi 
nimi boli aj také, ktoré mohli naživo vidieť po prvýkrát. 
Počas podujatia členovia Slovenského Červeného 
kríža ukazovali, ako v prípade potreby poskytnúť prvú 
pomoc. Ukážky profesionálnych zásahov v teréne 
predviedli bezpečnostné a záchranné zložky. Medzi 
sprievodnými podujatiami bolo aj Fit cvičenie, do kto-
rého sa mohol zapojiť každý záujemca.

V Slovenskom raji sa letná sezóna začala 4. 5. 
zábavným cyklomaratónom. Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Slovenský raj pre návštevníkov 
pripravila podujatie, počas ktorého mohli na bicykli 
prejsť bežne neprístupnú trasu. Cyklisti štartujúci na 
Šumiaci, v Dobšinej a na Mlynkách prešli so sprievod-
com Glackou cestou na sever Slovenského raja, až 
na Podlesok. Cyklisti zo severu prešli Glackou cestou 
z Podlesku a akciu zakončili v Stratenej. Počas cesty 
mohli na určených stanovištiach zbierať pečiatky do 
špeciálnej knižky, ktorú dostali na štarte. V obidvoch 
cieľových staniciach na nich čakal zábavný program 
a občerstvenie. Otvorenie letnej sezóny pokračovalo 
kultúrnym programom v Smižanoch a 5. 5. zábavným 
programom na Podlesku.

6. - 13. 5. počas svetového týždňa bezpečnos-
ti na cestách v rámci dopravno-preventívnej akcie 
pripomínali spišskonovoveskí policajti nemotorovým 
účastníkom premávky základné pravidlá pohybu na 
cestách. Chodcom tiež rozdávali informačné letáčiky 
a niektorí za odmenu dostali reflexný pásik.

Pri príležitosti 68. výročia ukončenia II. svetovej vojny 
sa 7. 5. pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom ná-
mestí konala spomienková slávnosť spojená s klade-
ním vencov.

Tento rok sa konal už 28. ročník okresnej výtvarnej 
súťaže Vesmír očami detí 2013. Do súťaže bolo pri-
hlásených vyše 350 výtvarných prác detí materských, 
základných a umeleckých škôl. Porota z nich vybrala 
a ocenila 15 najlepších. Spišské osvetové stredisko 
7. 5. usporiadalo vernisáž výstavy 120 vybraných prác.

Študenti zubného lekárstva v rámci 12-tich sloven-
ských miest navštívili 8. 5. aj to naše, aby informovali 
ľudí o správnej ústnej hygiéne. Praktickú inštruktáž 
techniky čistenia zubov si tak mohli pozrieť záujemco-
via v zoologickej záhrade počas roadshow Spolu za 
zdravý a krásny úsmev.

SPraVODaJSTVO

3347 L drevárska a nábytkárska výroba
 2-ročné štúdium pre absolventov trojročného 

učebného odboru skupiny 33
 Kritériá pre prijatie:  

výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

6403 L podnikanie v remeslách a službách
 2-ročné štúdium pre absolventov všetkých 

trojročných učebných odborov
 Kritériá pre prijatie:  

výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

-  prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy 
do 30. júna 2013 

-  spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia 
o záverečnej skúške a kópiu výučného listu

-  štúdium ponúkame aj v externej forme - večernou 
formou bez akýchkoľvek poplatkov,  
týždenne v rozsahu 10 hodín (45 minútových) vo dvoch 
blokoch (pravdepodobne utorok a štvrtok)

-  štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo 
slovenského jazyka a literatúry, 
cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky 
a praktickej časti odbornej zložky.

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská nová Ves 
otvára v školskom roku 2013/2014 nadstavbové štúdium:

Bližšie informácie na tel. č. 053/442 42 46, 0902 904 810, resp. na www.sosdsnv.sk

JAZyKOVÁ šKOlA, JAVOROVÁ 16, SPIšSKÁ NOVÁ VES
Vzdelávací subjekt oprávnený MŠVVaŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky 

zÁPiS nOVÝcH POSLUcHÁČOV na ŠK. rOK 2013/2014 
celoročné kurzy pre žiakov od 11 rokov, študentov a dospelých, 4 hod./týždenne

DOSPeLí a ŠTUDenTi SŠ 
ANGlIcKý JAZyK 1. - 6. ročník  

(začiatočníci - pokročilí) 
NEMEcKý JAZyK 1. - 6. ročník  

(začiatočníci - pokročilí)  
FRANcÚZSKy, šPANIElSKy, TAlIANSKy  

a RUSKý JAZyK 1. - 5. ročník 
 

 Žiaci zŠ
ANGlIcKý A NEMEcKý JAZyK pre žiakov od 11 r. 

1. - 4. ročník a špeciálny kurz pre žiakov  
8. a 9. roč. - príprava na Sš 

šPANIElSKy, TAlIANSKy A FRANcÚZSKy  
JAZyK - 1. ročník

 
 ŠTUDenTi SŠ 

 KURZ ANGlIcKéhO A NEMEcKéhO JAZyKA  
PRE šTUDENTOV 1. ROČNíKA, ktorí si po príchode 

na SŠ potrebujú zopakovať a upevniť gramatiku 
a slovnú zásobu.

 KONVERZAČNý KURZ z anglického a nemeckého 
jazyka pre študentov 3. a 4. roč. 

 DOSPeLí a ŠTUDenTi 
 KONVERZAČNý KURZ anglického jazyka  
pre pokročilých so zahraničným lektorom  

a stredne pokročilých (udržiavací kurz)  
so slovenským učiteľom

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční 
od 3. do 27. 6. 2013 osobne v budove školy  

od 11.30 do 19.00 hod. a telefonicky 
053/381 01 88, 0905 727 558. 

 Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ a študentov SŠ  
17. - 27. 6. 2013 od 13.00 do 17.00 hod.

Vstupný test do vyšších ročníkov pre stredoškolákov 
a dospelých 26. 6. 2013 o 16.30 hod.
Na vstupné pohovory a testy je potrebné 

zapísať sa v termíne zápisu.
 Viac informácií na www.jssnv.sk. 

13. marca 2013 sa žiaci 9. ročníka základných škôl zú-
častnili celoslovenského testovania vedomostí z mate-
matiky a vyučovacieho jazyka. V Spišskej Novej Vsi sa 
do testovania zapojilo všetkých 8 základných škôl, spolu 
438 deviatakov. 
Test z matematiky zvládli novoveskí žiaci s priemernou 
úspešnosťou 69,09 %. Celoslovenská priemerná úspeš-
nosť bola 60,07 %.
Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho 
mesta úspešnosť 70,82 %. Úspešnosť v rámci Slovenska 
bola 67,51 %.
V obidvoch testovaných predmetoch dosiahli 100 %-nú 
úspešnosť žiaci Katarína Korfantová zo ZŠ Nad Medzou, 
Alica špenerová zo ZŠ Lipová a Matej hovan zo ZŠ Le-
vočská. Okrem nich plný počet bodov z matematiky alebo 
zo slovenského jazyka a literatúry získalo 36 žiakov.
Z matematiky: Samuel Dikant, Tomáš Koňak, Soňa 
Stanislavová zo ZŠ Nad Medzou, Daniela Filická, Ad-
riana Grigerová, Diana Kottnerová, Marek Matúš zo 
ZŠ Lipová, Damián Čambal, Andrej Drengubiak, Adam 
hron, lukáš Kusnyér, Jennifer Majchráková, ľubica 
Mihaliaková, lenka Petreková, Dana Tomajková, Jo-
zef Vojtáš zo ZŠ Levočská, Radoslav Bobko, Klaudia 
Garčalová, Kristián Paľuch zo ZŠ Z. Nejedlého, lívia 

Gaľová zo ZŠ Komenského, Beáta Bendíková, Anna 
šestáková, lenka Zentková zo ZŠ Hutnícka, Denisa 
Bartošová, Ján lačný, lukáš lačný, Matúš Novák, 
Blanka Novysedláková, Silvia Olejníková, Dominik 
švač a Klaudia Mária švirlochová zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda.
Zo slovenského jazyka a literatúry: lenka hrubiznová, 
Ivana Uhrinovská zo ZŠ Nad Medzou, Tomáš Bar-
buščák, Martin Beer a Alexander Kling zo ZŠ Ing. O. 
Kožucha.
Zo základných škôl nášho mesta dosiahli najlepšie vý-
sledky:
z matematiky 
1. Zš, levočská 11  úspešnosť 79,05 % 
2. Zš, lipová 13 úspešnosť 74,26 %
3. Zš, Ing. O. Kožucha 11 úspešnosť 71,79 %
zo slovenského jazyka a literatúry
1. Zš, Ing. O. Kožucha 11  úspešnosť 76,00 %
2. Zš, Nad Medzou 1 úspešnosť 73,42 %
3. Zš, levočská 11  úspešnosť 73,03 %
Percentil ZŠ Levočská z matematiky je 96,40 – znamená 
to, že 96,40 % všetkých škôl na Slovensku dosiahlo z ma-
tematiky horšie výsledky ako žiaci danej školy.

PhDr. Ľubica šefčíková, šÚ a ošMaš

VýBORNé VýSlEDKy NAšIch šKôl
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou dosiahli žiaci novoveských škôl v rámci 
Testovania 9 lepšie výsledky v obidvoch testovaných predmetoch. 
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ySlovenský Červený kríž i tento rok udelil bezpríspevko-
vým darcom krvi plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho 
i Kňazovického medailu. Udialo sa tak 9. 5. v obradnej 
sieni radnice počas slávnostného prijatia primátorom 
mesta Jánom Volným. Ocenenia získalo 54 darcov. Zo 
Sp. Novej Vsi diamantovú plaketu získali Peter Valigura 
a Matej Šlezák. Peter Rovder z okresu Sp. Nová Ves 
získal najvyššie ocenenie – Kňazovického medailu. 
V rámci gelnického okresu bol diamantovou plaketou 
ocenený Ivan Novák.

Vyše 90 členov Základnej organizácie č. 13 Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých sa 10. 5. stretlo na po-
sedení pri príležitosti Dňa matiek. V rámci pripravené-
ho programu odzneli básne a vinše venované mamám, 
vystúpili deti z Tepličky a skupina Senior a muži rozdali 
ženám kvety. Po ňom nasledovala voľná zábava.

Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., v obradnej sieni 
radnice 13. 5. slávnostne prijal zamestnancov Domova 
dôchodcov z partnerského mesta Havlíčkův Brod. Tí 
navštívili naše mesto v rámci projektu Výmena medzi-
národných skúseností a dobrej praxe v sociálnej 
oblasti.

13. 5. sa konalo stretnutie pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov Klubu dôchodcov Komenský a oslávili Deň 
matiek. Stretnutie im spríjemnili deti MŠ Slovenská ul. 
pod vedením učiteliek J. Timkovej a A. Janíkovej.

Základná umelecká škola 13. 5. zorganizovala III. ce-
loštátne kolo v prednese poézie a prózy žiakov špe- 
ciálnych škôl pod názvom Gaňova Tarnava 2013. Sú-
ťažilo sa v 3 kategóriách: 1. - 3., 4. - 6. a 7. - 9. ročník. 
Porota hodnotila výber textu a autora, náročnosť textu 
podľa jednotlivých kategórií, pamäťové zvládnutie, re-
čový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientáciu 
v priestore a mimiku tváre. Súťaže sa zúčastnilo 42 detí 
s mentálnym, fyzickým a viacnásobným hendikepom, 
ktoré ukázali, že aj napriek tomu majú výnimočný ré-
torický talent.

Speváci miešaného speváckeho zboru chorus Iglovia 
19. 5. cestovali do Spišských Vlách, kde v kostole od-
spievali aj úplne nové sakrálne skladby. 1. 6. koncertujú 
v Bijacovciach na Deň detí, kde si pripravili piesne naj-
mä pre detského diváka. Hneď po letných prázdninách 
sa chystajú do Nového Jičína na pozvanie speváckeho 
zboru Ondráš, kde 6. - 8. 9. odspievajú dva koncer-
ty v rámci osláv 700. výročia prvej  písomnej zmienky 
o meste.

Mesto Spišská Nová Ves sa súdi s Občianskym 
združením Kámo Nádej o viac ako 1,8 mil. €. Štatu-
tárka tvrdí, že peniaze potrebuje na zaplatenie záväzkov 
súvisiacich s prevádzkou mimoškolskej činnosti. Zdru-
ženie v meste založilo 3 súkromné zariadenia: školský 
klub detí, stredisko záujmovej činnosti a súkromné cen-
trum voľného času. Jeho finančné požiadavky z roka 
na rok enormne vzrastali. Kým v roku 2010 tu bolo re-
gistrovaných okolo 2 500 detí, v roku 2011 to bolo už 
6 900 detí. Prípad sa riešil až na okresnom súde 9. 5. 
Sudkyňa návrh OZ Kámo Nádej zamietla. Štatutárka sa 
voči rozhodnutiu súdu však chce odvolať. Prípad tak 
bude prešetrovať aj Krajský súd v Košiciach.

V júni bude pokračovať proces týkajúci sa nešťastia, 
ku ktorému došlo pred 3 rokmi na železničnej stanici 
v Sp. Novej Vsi. V prípade bol obžalovaný len výprav-
ca Emil B. Za všeobecné ohrozenie mu hrozí 10 rokov 
väzenia. Jeho kolegovia si však vo výpovediach protire-
čia. Kto dal pokyn na jazdu rušňa, teda možno ozrejmia 
ďalší svedkovia a znalci.

Tiesňava Veľký Sokol je pre zvýšenú vodnú hladinu 
potoka a kvôli poškodeným rebríkom nepriechodná, 
preto je až do odvolania uzavretá.

Do 30. 6. prebieha na celom území SR 5. ročník ce-
lonárodnej medzinárodne koordinovanej kampane Vy-
zvi srdce k pohybu. Jej cieľom je povzbudiť formou 
súťaže o hodnotné ceny čo najviac ľudí, aby zaradili 
do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút 
pohybových aktivít, cítili sa lepšie a žili zdravšie. Bližšie 
informácie na www.ruvzsn.sk a www.vzbb.sk.

MESTSKÁ POlícIA V SNV

Nálezy sú uložené na útvare MsP, školská 1.
Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia.

STraTY a nÁLezY
14. 5. 2013 o 17.55 hod. bol pred SM LIDL na chod-
níku nájdený mobilný telefón zn. NOKIA 2730 c1 strie-
bornej farby so SIM kartou T-mobile (Telekom). (IC-
739/2013)

16. 5. 2013 o 7.30 hod. bol na Letnej ulici na priecho-
de pre chodcov nájdený zväzok kľúčov v čiernom ko-
ženom puzdre (4 ks, z toho 1 ks elektronický čip na 
otváranie dverí). Vec je uložená na Obvodnom odd. PZ 
SR v SNV.

27. 4. 2013 o 11.50 hod. bol na sídl. Mier, Ul. J. Wol-
kera v blízkosti garáží nájdený samostatný kľúč od 
vozidla ŠKODA, zatvárací s diaľkovým zamykaním. (IC-
637/2013) 

15. 4. 2013 o 23.50 hod. bol na Markušovskej ceste 
pri benzínovom čerpadle Slovnaft nájdený zväzok kľú-
čov (asi od vozidla - 3 ks s príveskom). (IC-578/213)

15. 4. 2013 o 19.15 hod. bol na sídl. Východ nájdený 

zväzok kľúčov (2 ks + 1 ks elektro-
nický čip na otváranie dverí). (IC-
615/2013)

11. 4. 2013 o 9.30 hod. bol za objektom 
Nemocnica s poliklinikou, Ul. Jána Jánskeho, nájdený 
detský hlboký kočiar zelenej farby (vojenská zelená) so 
sklápacou strieškou krémovej farby. (IC-565/2013) 

31. 3. 2013 o 15.00 hod. bol na Štefánikovom námestí 
pri Prima banke nájdený zväzok kľúčov (5 kusov, z toho 
jeden ulomený a väčší počet rôznych príveskov). (IC-
709/2013)

13. 3. 2013 o 10.00 hod. bol na sídlisku gen. Svobodu 
(Tarča) nájdený kľúč pravdepodobne od motorového 
vozidla ŠKODA Felícia. 

13. 2. 2013 o 15.45 hod. bol na Školskej ul. na chod-
níku nájdený mobilný telefón zn. NOKIA X2 striebornej 
farby so SIM kartou O

2. Je poškodený. (IC-246/2013)

SPraVODaJSTVO

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

„Zaujímalo by ma, či na vyhradenom parkovacom 
mieste pre ZŤp môže parkovať iný rod. príslušník 
s inou ŠpZ-tkou, ako je vyznačená na značke a či 
je dovolené naďalej značku prevádzkovať, ak kon-
krétna osoba, pre ktorú bolo miesto vyhradené, na 
danom mieste už nebýva - zdržiava sa len veľmi 
zriedka (ak príde na návštevu).“
 Zuza, 20. 4. 2013

Na vyhradenom parkovisku môže parkovať iba vozi-
dlo, pre ktoré bolo parkovisko vyhradené. Ak je po-
trebná zmena dopravného značenia, tak musí o ňu 
požiadať majiteľ vyhradeného miesta.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v SNV

„Chcel by som týmto spôsobom upozorniť na dl-
hodobo neudržiavanú slepú ulicu (starú Hutnian-
sku cestu). Je dlhodobo využívaná chodcami, 
cyklistami a priľahlým areálom. Je tam obrovské 
množstvo skla... Chcem vás požiadať, či by bolo 
možné sa o údržbu tejto cesty aspoň minimálne 
postarať a hlavne v pravidelnom intervale, napr. 
jedenkrát mesačne v letnej sezóne. prípadne sa 
tam aspoň ísť pozrieť a posúdiť.“
 rastislav B., e-mail, 27. 4. 2013

Uvedenú cestu pravidelne upratujeme, ale iné mest-
ské časti považujeme za dôležitejšie, preto počas jar-
ného upratovania prišla na rad až začiatkom mája.

PaedDr. Ján Olejník 
oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

 „prosím o informáciu, či by nebolo možné umiest-
niť spomaľovač na Dunajskú ulicu. pribúdajú tam 
deti, ktoré sa hrajú, jazdia na bicykloch, atď... na-
priek tomu, že by to malo byť kľudné miesto a šo-
féri mali jazdiť opatrne, nájdu sa takí, ktorí sa vedia 
aj po tejto ulici prehnať tak, ako keby za nejakým 
parkujúcim autom nemohlo byť dieťa, ktoré by ich 
prekvapilo.“

Zbynek, odkazprestarostu.sk, 29. 4. 2013

Nakoľko je v mestskej časti Ferčekovce dopravná 
zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 40 km/
hod., nevnímame váš podnet na osadenie spoma-
ľovacieho retardéra na Dunajskej ulici ako opod-
statnený. Aj napriek tejto skutočnosti sme vašu 
požiadavku postúpili na prehodnotenie príslušnému 
Mestskému výboru č. 3 a Okresnému riaditeľstvu Po-
licajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát 

v Spišskej Novej Vsi. Zároveň poznamenávame, že 
osadenie cestného spomaľovacieho retardéra na 
komunikácii spôsobuje zvýšenie prašnosti a hluč-
nosti v jeho okolí. 

Mesto Spišská Nová Ves 

„Za Domom kultúry sa dlhodobo nachádza rozko-
paná cesta a priľahlé chodníky.“

anonym, odkazprestarostu.sk, 29. 4. 2013

Tento investičný projekt realizovala Východosloven-
ská energetika, a. s., v záujme skvalitnenia služieb 
a spoľahlivosti siete na vysokonapäťovej a nízkona-
päťovej úrovni. Zemné práce pre tento projekt re-
alizovala spoločnosť ARTGARDENIA, s. r. o., ako 
subdodávku pre VSE, a. s. Rozhodnutím na zvláštne 
užívanie komunikácie, ktoré bolo vydané Mestom 
Spišská Nová Ves, bol termín spätných úprav stano-
vený do 31. 5. 2013.

Mesto Spišská Nová Ves 

 „mohol by som sa opýtať, prečo má veľa mamičiek 
problém prihlásiť dieťa do škôlky na tarči ‚lipová‘? 
... V škôlke nás odkázali na jasle na mieri alebo 
Západe, ako podmienku naplnenia najprv týchto 
inštitúcií, čo bolo pravdepodobne z vašej iniciatívy. 
nemám problém s jasľami, ale nie som ochotný sa 
s dieťaťom a ďalších pár mamičiek trepať niekam 
cez celé mesto na mier či Západ. Je pravda, že náš 
syn nemá škôlkarský vek, ale v danom školskom 
roku ho dovŕši...“ kamil, 10. 5. 2013

Do materskej školy sa podľa platnej legislatívy spravi-
dla prijímajú deti od troch do šiestich rokov ich veku, 
výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. 
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok 
veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Mesto Spišská Nová Ves vo svo-
jej pôsobnosti prevádzkuje 14 materských škôl s ka-
pacitou cca 1 150 detí. Okrem toho má v prevádzke 
2 detské jasle pre deti vo veku do troch rokov, kto-
rých rodičia sú zamestnaní, s kapacitou 40 miest. 
Tieto kapacity, čo sa týka potreby v rámci mesta, sú 
dostačujúce. Na sídlisku Tarča má mesto jednu ma-
terskú školu na Lipovej ulici, jej kapacita je cca 120 
detí (pohybuje sa podľa vekovej štruktúry a mentálnej 
vyspelosti detí). V prípade, že kapacita v niektorom 
školskom roku nepostačuje, môže byť dieťa prijaté 
do inej materskej školy v meste. Z vyššie uvedeného 
je vidieť, že Mesto Spišská Nová Ves sa snaží, v rámci 
svojich možností, vytvoriť pre pracujúcich rodičov ma-
loletých detí vyhovujúce podmienky. 

Ing. Markéta Ďuríková 
riaditeľka Správy školských zariadení

LiSTÁreň
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 Komorný orchester zUŠ 
prvý na Trenčianskej zla-

tej lýre
9. mája 2013 sa konala ce-
loslovenská súťažná pre-

hliadka v Trenčínskom klube 
Lúč pod názvom Trenčianska zlatá lýra 2013, ktorá bola 
zameraná na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej 
hudby. Súťaže sa mohli zúčastniť výlučne žiaci základných 
umeleckých škôl. Mladí hudobníci komorného orchestra pod 
vedením Bc. Mariany Kacvinskej vystúpili na súťažnom pódiu 

ako posledné teleso zo všetkých zúčastnených. Ich výkon 
sa stretol s nesmiernym úspechom zo strany publika a tiež 
aj poroty. Pri vyhlasovaní výsledkov tak za búrlivého potlesku 
prevzali diplom za 1. miesto a tiež pochvalný list poroty. 

 Deň zeMe
Deň Zeme sa v ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi rozhodli 
pripomenúť rôznymi aktivitami. Pozvaní hostia, lektori z Mú-
zea Spiša a pedagógovia školy pútavou a modernou formou 
edukácie riešili environmentálne témy. Počas dňa boli plnené 
úlohy z projektu Zelená škola. Žiaci rozdávali letáčiky a infor-
movali obyvateľov sídliska o spôsoboch šetrenia. Podieľali sa 
na vysadení stromčekov, osadení tabuliek s nápismi zákazu 
znečisťovania. Konala sa i výstava a prezentácia výtvarných 
a literárnych prác na tému Zem - moja planéta. Vyvrcholením 
dňa bol pokus o slovenský rekord – vytvorenie korytnačky 
Karety z plastových vrchnákov, ktorá merala 11,5 m a široká 
bola 4,3 m. 

 Deň narcisov
12. apríla 2013 dvanásť dobrovoľníkov zo ZŠ Hutnícka 16 
spolu s pedagógmi v uliciach nášho mesta zbieralo finančné 
prostriedky pre ľudí trpiacich rakovinou. Výnos zbierky 
921,70 € bol odoslaný na účet Ligy proti rakovine.

 Talentmánia
Žiaci I. stupňa ZŠ Lipová ukázali svoj talent. Previedli sa v dis-
ciplínach - spev, tanec, gymnastika, atď. Porota ocenila tri 
prvé miesta: V. liteckú a N. Tarbajovú za vynikajúci tanec  
a O. šmotekovú za gymnastiku. 

 S ďalekohľadom na cestách
V piatok 26. 4. 2013 ZŠ Ing. O. Kožucha 11 navštívil pracovník 
Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach RNDr. Rudolf Gális, PhD. 
a Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času Domino v Košiciach. 
V rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ účastníci ab-
solvovali imaginárny let sondy na planétu podobnú našej Zemi 
a vedomostný test. Nasledovalo praktické pozorovanie hviezd-

nej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov. Obloha 
bola jasná, a tak bolo možné vidieť planétu Jupiter so 4 najväč-
šími mesiacmi, planétu Saturn, hviezdy Veľkého voza, Polárku 
a mnohé ďalšie. Sprievodnou akciou bola výstava výtvarných 
prác žiakov s vesmírnou tematikou.

 Stretnutie s knihou
V ZŠ Komenského Spišská Nová Ves prebiehalo netradičné 
vyučovanie. V marci - Mesiaci knihy - sa žiaci v popoludňajších 
hodinách stretávali pri knihe, čítali, analyzovali a svoje zážitky 
reprodukovali počas projektového dňa s názvom Stretnutie 
s knihou. Pripravili si zaujímavé projekty v podobe dramatizá-
cie, rozprávania a výtvarného spracovania. Súčasne prebehla 
súťaž o najlepšie prečítanú literárnu ukážku. 

 Otváranie studničiek
17. 4. 2013 v spolupráci so Správou NP Slovenský raj ZŠ 
Komenského Sp. N. Ves uskutočnila ekologické podujatie 
Otváranie studničiek, ktoré je spojené s čistením ich okolia. 
Zúčastnili sa ho nielen žiaci ekologického krúžku, ale aj ďalší 
ochrancovia prírody. 

 Po stopách solúnskych bratov
Pod týmto názvom sa 30. apríla v Kine Mier konala slávnostná 
akadémia, ktorú pripravili žiaci a učitelia Základnej školy 
sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Návštevníci mohli vi-
dieť moderné spracovanie životopisu vierozvestcov, popre-
tkávané hudbou, spevom a tancom. Programom sa prelínala 
história so súčasnosťou. Celkový dojem dotvárala aj pripra-
vená videoprojekcia. 

 Úspechy žiakov zŠ sv. cyrila a Metoda
Na okresnom kole v prednese nemeckej poézie a prózy ob-
sadili žiaci v troch kategóriách dve prvé a štyri druhé miesta. 
Obaja postupujúci z prvého miesta získali na regionálnom 
kole v Kežmarku krásne tretie miesto. V súťaži prednes anglic-
kej poézie, prózy a projektov Shakespearov memoriál obsadili 
tri 1. miesta a jedno 3. miesto. V krajskom kole fyzikálnej olym-
piády získal M. Novák 2. miesto. V krajskom kole chemickej 
olympiády získal l. Andreánsky 6. miesto. V celoslovenskej 
matematickej súťaži PIKOMAT obsadil M. Štubňa 1. miesto. 
Do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína postúpila K. hlin-
ková. V diecéznom kole Biblickej olympiády sa družstvo školy 
umiestnilo na 5. mieste. Z obvodných majstrovstiev v orien-
tačnom behu družstvo chlapcov postúpilo z druhého miesta 
do krajského kola. V krajskom kole gymnastického štvorboja 
získalo družstvo mladších žiakov 3. miesto.

 Gymnastika, gymnastika
18. 4. 2013 sa družstvo ZŠ Ing. O. Kožucha zúčastnilo ob-
vodného kola v gymnastickom štvorboji. Na Majstrovstvách 
kraja v Košiciach 23. 4. v špecializovanej gymnastickej telo-
cvični na Kežmarskej ulici dievčatá v zložení - Veronika lip-
táková, Vanesa Drabiščáková, Janka Valková, Kristínka 
Kriváková obsadili krásne 2. miesto. Výkony chlapcov stačili 
na 3. miesto. Družstvo tvorili Daniel Dzurňák, Denis Bednár, 
šimon Ištvanik, Alex Kotlár, lukáš Kotlár. 

 international Geodetic 
Pentathlon Lučenec 2013
Študenti SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, štu-
dijného odboru Geodézia, kartografia a kataster, sa v dňoch 
19. a 20. 4. 2013 zúčastnili 8. ročníka medzinárodných geo-
detických pretekov pre SŠ. Organizátormi boli OZ STAV-GEO 
a SPŠ stavebná O. Winklera v Lučenci. Pretekov sa zúčastnilo 
32 družstiev z ČR, SR a Maďarska. Študenti pomocou geo-

detických a meračských prístrojov, ako aj na základe dobrej 
orientácie v teréne, museli splniť úlohy z oblasti nivelácie, 
trigonometrie a topografie. Z 32 zúčastnených družstiev štu-
denti v zostave Táňa Kurucová, Tomáš Košár a štefan 
Kriak sa umiestnili na peknom 8. mieste. 

 20-ročné jubileum Slovenského 
olympijského výboru
Na slávnosti SOV sa 27. 4. 2013 v Bratislave zúčastnil aj 
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý po 
krátkom vystúpení odovzdával spoločne s F. Chmelárom vy-
znamenania Slovenského olympijského výboru významným 
osobnostiam slovenského olympijského hnutia a športu za 
rok 2012. Jednu z cien si odniesla učiteľka ZŠ Ing. O. Kožu-
cha Mgr. Eva Murgáčová. 

 Les ukrytý v knihe
Žiaci 5. a 6. ročníka Zš lipová ul. sa 24. 4. zúčastnili podu-
jatia les ukrytý v knihe, ktoré v rámci Týždňa slovenských 
knižníc zorganizovala vo svojich priestoroch Spišská knižnica. 
Prítomní si vypočuli zaujímavú prednášku p. Divoka zo Správy 
NP Slovenský raj o lese, jeho funkciách a prínose pre človeka. 
Po prednáške si žiaci mali možnosť prezrieť nainštalovanú vý-
stavku kníh, ktoré sú dostupné pre čitateľov knižnice a spo-
mína sa v nich les a jeho početní obyvatelia.

 Vedomostná súťaž základných škôl o olympizme
7. mája 2013 sa uskutočnila vedomostná súťaž základných 
škôl o olympizme Košického samosprávneho kraja. Súťaže 
sa zúčastnilo 11 družstiev. Najlepšie to vyšlo žiakom zo ZŠ 
Krosnianskej z Košíc. Družstvo ZŠ Ing. O. Kožucha SNV 
v zložení Matúš Pohanka, Kamil Fedor, Daniel Dzurňák 
získalo 2. miesto. 

 Štúrov zvolen 2013
lukáš Frankovič z III. B triedy Cirkevného gymnázia Š. Mi-
šíka prezentoval svoje rečnícke zručnosti v obvodnom kole 
súťaže v rétorike štúrov Zvolen 2013. V prvej časti súťaže 
účastníci predniesli vlastnú úvahu na ľubovoľnú tému, v druhej 
si pripravili rečnícky prejav podľa zadania poroty. Lukášovi sa 
darilo výborne a vo svojej kategórii zvíťazil, takže postúpil do 
celoslovenského kola.

 SOČ - úspešná bilancia Technickej akadémie
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záuj-
mová aktivita mladých „vedcov“ - študentov stredných škôl. 
Organizovaná je od školských kôl po celoštátnu úroveň. 
Svoju históriu píše už 35 rokov. Študenti tunajšej Technic-
kej akadémie v tomto šk. roku príjemne prekvapili a zaujali 
pestrosťou svojich projektov, ako aj počtom prihlásených. 
V školskom kole prezentovali 17 prác. Do krajského kola 
v Košiciach zo 17 prác študentov Technickej akadémie po-
stúpilo až 12 prác. Študenti získali dve 1. miesta: Marek 
Pramuka s prácou CNC frézovačka a Peter Tomaško, Ma-
túš Dulovič a Marek Bosák s Návrhom Bánkiho turbíny pre 
malú vodnú elektráreň. Potešili aj štyri 3. miesta: Tomáš 
Mlynarčík - Tvorba ovládacieho pultu pre vlakový simulátor. 
Renováciu historického motocykla úspešne zvládli Matúš 
Greš a štefan cina. Alexander Jordan Al Alawin, Marek 
Kopáč a Peter štefaňák úspešne obhájili Inteligentný spo-
maľovací prah. Dárius Babík uspel s prácou Indukčný ohrev. 
Veľký úspech dosiahol študent 4. ročníka študijného odboru 
mechatronika Marek Pramuka, ktorý obsadil 2. miesto 
s CNC frézovačkou, ktorú sám skonštruoval a naprogramo-
val v celoštátnom kole, konanom v dňoch 24. - 27. apríla 
v Nových Zámkoch.

zO ŽiVOTa naŠicH ŠKôL

Veľký úspech dosiahol študent 3. ročníka Gymnázia 
Š. Mišíka Marek Andreánsky, ktorý sa v apríli zúčastnil 
7. ročníka medzinárodnej súťaže International young In-
ventors Project Olympiad v Tbilisi v Gruzínsku. 
Našu republiku tam reprezentoval s biologickou prácou 
„Nové lokality mäsožravej rastliny bublinatky nebádanej 
v okolí mesta Spišská Nová Ves“, s ktorou získal zlatú 
medailu na celosvetovej úrovni! 

Súťaž prebiehala v anglickom jazyku a všetci účastníci do-
stali priestor na posterovú prezentáciu, kedy komunikovali 
s odbornou porotou a odpovedali na otázky k projektu. 
Každý súťažiaci mal na sebe oblečený ľudový kroj štátu, 
z ktorého pochádza. 
Marek porotcov zaujal nielen zaujímavou témou, ale aj 
úrovňou a odbornosťou svojej prezentácie a zaslúžene 
sa stal svetovým víťazom.  

ZlATÁ MEDAIlA PRE MAREKA
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OznaMY, POzVÁnKY

46. Stretnutie podpornej 
Skupiny dojčiacich  
matiek a tehuliek 
Pondelok 3. 6. o 9.00 hod.
Prihlášku: deň vopred na 0903 740 739 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
mamila a. ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba 
mdd a 11. dietkovSké 
narodeniny v Spolupráci 
S hobby kreative
Piatok 7. 6. od 15.00 do 19.00 hod.
kde: Hobby kreative, Zimná 65, snV
tvorivé dielne pre rôzne  
vekové skupiny, výroba  
maxiplátna, maľovanie na tvár  
a narodeninová torta  
za symbolický poplatok 0,50 €/dieťa.
ŠkÔločka - kurz prípravy  
na ŠkÔlku 
začiatok kurzu: streda 12. 6. o 8.30 hod.
cieľ kurzu: adaptácia detí 
a rodičov na škôlku
náplň kurzu: simulácia programu 
a režimu škôlky
trvanie kurzu: 4 stretnutia x 4 hodiny 
(stredy dopoludnia od 8.00 do 12.00 hod.)
Poplatok: 16 €/dieťa/4 stretnutia
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí.
Prihlášku na: mc.dietka@gmail.com 
alebo na 0904 887 239.

Škola dojčenia
Pondelky o 9.00 hod.
lektorka: certifikovaná poradkyňa v dojčení 
oZ mamila a. ogurčáková
Prihlášky na: hankaogurcakova@gmail.com 
alebo na 0903 740 739.
Poplatok: 7 €/tehulka (doprovod zdarma)
zdravé maŠkrtenie  
alebo tzv. raW recepty 
streda 19. 6. o 17.00 hod.
Prihlášku: deň vopred na 0918 292 751
lektorka: majka krajč
Poplatok: 2 €/rodina
tvorivá dielŇa pre rodiny
štvrtky: 13. a 27. 6. o 17.00 hod.
Hlina - obrázok – technika hand in hand
Prihlášku: deň vopred na 0904 887 239 
alebo e-mailom mc.dietka@gmail.com
Poplatok: 2 €/rodina
tvorivá dielŇa pre Ženy
sobota 8. 6. o 17.00 hod. 
- Maľovanie na textil
štvrtok 15. 6. o 17.00 hod. 
- šperk - hlina a decoupage
Prihlášku: deň vopred na 0904 887 239, 
alebo e-mailom na mc.dietka@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba
klub model plaStik junior 
pre deti od 7 do 15 r.
sobota 22. 6. o 16.00 hod.
Prihlášku: 2 dni vopred 

na klescmarek@gmail.com. 
alebo na 0915 929 084
Poplatok: 2 €/osoba
kurz maSáŽí detí a dojčiat
Piatky o 9.30 hod.
pod vedením profesionálnej 
masérky m. mokošovej.
prihlášky a info. o zaradení do skupiny 
na 0904 888 102.
Poplatok: 3 €/matka + dieťa 
anGlickÝ klub batoliat  
pre deti vo veku od 2 rokov
Piatky o 16.30 hod.
Prihlášky a info: majklimova@gmail.com 
alebo 0904 887 239
Poplatok: 3 €/rodina/hodina
noc v dietke 
sobota 29. 6. o 18.00 hod.
čítanie rozprávok, vymýšľanie  
príbehov a pyžamová párty. nebude  
chýbať ani spoločná noc v herni  
(spanie v spacákoch na karimatkách).
Prihlášky a info: majklimova@gmail.com 
alebo 0904 887 239
Poplatok: 2 €/rodina

pripravujeme 
letné poldňové tábory 
pre deti od 2,5 do 6 r. 
+ anglický denný tábor pre deti  
od 4 do 8 rokov

ponuka SluŽieb 
v herni mc dietka
herŇa + bazárik 
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Zdravotné stredisko sídlisko mier,  
Šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok  
od 9.00 do 12.00 hod. 
Poplatok za jednoraz. vstup:  
1,50 €/rodina
návštevníkov prosíme,  
aby si so sebou doniesli prezuvky!
poradenStvo v dojčení 
anna ogurčáková
denne od 19.00 do 20.00 hod. 
0903 740 739, príp. zašlite sms 
opatrovanie detí
Pre deti od 2,5 do 8 r., 
v rozsahu 3 - 4 hodín
Poplatok: 2 €/1 hod., 
každá začatá hod. 1,50 €.
Individuálny prístup, limitovaná skupina detí,
prihláška deň vopred na 0904 887 239.
detSká narodeninová  
oSlava - Sobota, nedeĽa
objednávky: 0903 740 739.
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít  
- maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

proGram materSkého centra dietka 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB w
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centrum voľného času Adam, levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko Domček, hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, manažérka: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk, www.cvc.snv.sk

DeTSKÝ aTLeTicKÝ PäťBOJ MŠ 
v rámci XV. ročníka SŠHDa M
14. 6. 2013 o 10.00 hod. 
v Zš Ing. O. Kožucha v Sp. N. Vsi 
Vybavuje: Vaňová

PríMeSTSKÝ TÁBOr  
Pre DeTi OD 6 DO 11 rOKOV
1. - 4. 7. 2013  
s dennou dochádzkou
Deti môžete nahlásiť do 25. 6. 2013  
na tel. č.: 053/442 21 20; 0908 854 559.

DOBrODrUŽnÝ LeTnÝ TÁBOr
1. - 6. 7. 2013
SKI centrum Mraznica hnilčík
cena: 99 € (možnosť platby 
aj v dohodnutých splátkach)
cena zahŕňa: ubytovanie, strava 5x denne, pitný 
režim, doprava, poistenie, pedagogický dozor, 
animátori, zdravotník, program, wellness
Informácie: v CVČ Adam, prihlášky v CVČ; 
Klaudia Bigošová - 0914 176 083, 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520, 
Eva Fabianová - 0907 690 394, 
Radoslav Sedlák - 0905 982 545.

TaLianSKO / ricciOne, KeMP FOnTaneLLe
1. - 10. 7. 2013 (10-dňový zájazd - 8 dní pobytu) 
Ubytovanie: v 4-miestnych stanoch 
Doprava: klimatizovaný autobus
Stravovanie: plná penzia (raňajky, obedová polievka, večera)
Jednotná cena: 210 € 
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, doprava, plná penzia
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie
Pobyt je určený pre deti od 11 rokov, pre ktoré je zabezpečený 
pedagogický dozor a zdravotná sestra alebo pre rodiny s deťmi 
(aj s mladšími ako 11 rokov).
Informácie: Vaňová 0903 016 202, Strehovská 0914 293 193, 
CVČ ADAM 053/442 57 59

Banícky spolok Spiš pozýva svojich členov a hostí na 

STreTnUTie SPOJené S FÁraníM  
na ŠacHTe POrÁČ a nÁVŠTeVOU  
JaSKYne ŠarKania Diera,

 ktoré sa uskutoční 22. 6. 2013 (v sobotu) v Poráčskej doline.
 Zraz účastníkov bude o 7.00 hod. pred Multifunkčným centrom v Sp. Novej Vsi alebo 

o 8.00 hod. na nádvorí šachty Poráč.
Prosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili písomne  

na adrese klaucovajuliana@gmail.com, 
telefonicky na t. č.: 053/443 11 33 alebo osobne  

v Multifunkčnom centre v SNV u D. Rosovej a Bc. J. Bobka do 18. 6. 2013.

Ing. Vladimír Klaučo, predseda

Farmársky dvor a OZ Novoveská huta
vás pozývajú 

22. júna (sobota) na

2. ročník BeHU FarMÁrSKeHO DVOra
Beh je zároveň 4. kolom bežeckej ligy okresu Sp. Nová Ves v kategóriách dospelých. 

Dorast a žiactvo budú bojovať o body do Východoslovenskej mládežníckej 
bežeckej ligy. Súťažiť sa bude na tratiach od 200 m až po 8 km vo všetkých 

tradičných kategóriách.

štart žiactva - 14.00 hod. Dospelí a dorast - 16.00 hod.
Uzávierka prihlášok – 13.45 hod., resp. 15.45 hod.

štartovné - dospelí 3 €
Príďte si prevetrať pľúca na čerstvý vzduch!

Info: Rudo Mikolaj, mob.: 0944 546 455, e-mail: hutabeh@centrum.sk
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KULTÚra

GaLéria 
UMeLcOV 

SPiŠa 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci jún 2013

Stále eXpozície
• jozeF hanula kresba/maľba 
rok 2013 - 150. výročie narodenia  
Jozefa Hanulu (1963 - 1944)

• terra Gothica: Gotická ceSta 
v obrazoch zo zbierok GuS
• záhrada umenia

vÝStavy 
marián čiŽmárik: Studne / do 22. 6.
profilová výstava umelca zo severného spiša. 
zuŠ Fabiniho / do 22. 6. 
Výber koncoročných prác žiakov umeleckej školy 
v spišskej novej Vsi.
prieStor 2013 / do 22. 6.
maturitné práce soŠ drevárskej v sp. novej Vsi. 
Sacral elementum / od 27. 6.
projekt k 1150. výročiu príchodu solúnskych vie-
rozvestcov.
• ikony. originálne historické ikony zo zbierok Zem-
plínskeho múzea v dialógu so súčasnou tvorbou. 
• Sacral elementum ii. sakrálne vo výtvar-
nom umení s dôrazom na súčasné umenie 
z východného slovenska: a. čepiššáková - k. Fábry 
- m. knížová - m. lányi - m. mlynarič - D. sadovská - 
m. stacho - V. Šoltisová - J. Vasilko - e. tkáčiková.
Vernisáž: 27. 6., štvrtok o 16.00 hod. / Vstup voľný.
rozhovory o umení - ikony  
zo zbierok zemplínSkeho  
múzea v michalovciach
prednášku pre verejnosť uvádza kurátorka múzea 
mgr. D. Barnová. 

19. 6. 2013, streda od 16.00 do 17.00 hod., 
koncertná sála / Vstup dobrovoľný.

maGické tóny - koncert  
mieŠaného Speváckeho  
zboru cantuS villa nova 
Započúvajte sa do tónov latinských cirkevných skla-
dieb, protestantských chorálov či z liturgie východ-
ného obradu. 27. 6. 2013, štvrtok o 18.00hod., 

koncertná sála / Vstup: 1 €.
Ženy on line: plaStické dekory, 
Šperky a reliéFy 
tvorivá dielňa pre verejnosť - keramický kurz, mode-
lovanie hlinou, tvorba plastických dekorácií a ume-
leckého šperku. Bližšie informácie na nižšie uvede-
ných kontaktoch.

21. 6. 2013, piatok od 16.00 do 19.00 hod.

• tvorivé dielne pre školy - odkaz Jozefa Hanulu  
• rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym výsta-
vám / potrebné vopred sa objednať   
• odborný výklad pre školské, príp. turistické skupi-
ny prosíme nahlásiť vopred 

Facebook: Gus Galéria umelcov spiša  
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk  
t.: 0910 873 046, 053/446 47 10
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Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

2. 6. (nedeľa) o 15.00 hod.  vStupné: 2 € 
19. 6. (streda) o 9.00 a 10.30 hod. 
25. 6. (utorok) o 9.30 hod. 
Milan Žitný: 
„DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

3. 6. (pondelok) o 8.30 a 10.00 hod.   vStupné: 2 € 
16. 6. (nedeľa) o 15.00 hod. 
21. 6. (piatok) o 9.00 hod.  20. repríza 

a.tOlStOJ - D.tURanSKÁ: „BURatinO“
Rozprávka o tom, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

7. 6. (piatok) o 16.00 hod., pódium pred redutou zadarmo 
18. 6. (utorok) o 10.00 hod.  vStupné: 2 € 

laDiSlaV FaRKaš: „tRi PRaSiatKa a VlK“
Rozprávka nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

11. 6. (utorok) o 11.00 hod.  vStupné: 2 €
30. 6. (nedeľa) o 15.00 hod.  95. repríza 
MOniKa GERBOCOVÁ: 
„SnEHUliEnKa a SEDEM tRPaSlÍKOV“ 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krása-
vicu. 

13. 6. (štvrtok) o 9.00 hod.  40. repríza vStupné: 2 € 

MaRtin BaRČÍK: „BaltaZÁR BanÁn“
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

20. 6. (štvrtok) o 10.00 hod.  70. repríza vStupné: 2 € 

štEFan KaSaRDa: „MaRtinKO KinKaš“
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

21. 6. (piatok) o 19.00 hod.  65. repríza  vStupné: 4 € 

JÁn PalÁRiK: „ZMiEREniE alEBO  
DOBRODRUŽStVO PRi OBŽinKOCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

28. 6. (piatok) o 19.00 hod.  vStupné: 4 € 

MiRO GaVRan: „VšEtKO O MUŽOCH“
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte. Inscenácia ocenená Výročnou cenou za réžiu Slovenského literárneho fondu.

5. 6. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd Snv  premiéra  vStupné: 3 € 
12. 6. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd Snv 

antOn PaVlOViČ ČECHOV: „JEDnOaKtOVKY“
V čechovovskej atmosfére a prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu 
medzi mužom a ženou. 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých priaznivcov hudby a tanca na

zÁVereČnÝ KOncerT zUŠ
19. 6. 2013 o 17.00 hod. v koncertnej sieni reduty.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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DivaDlo 
Kontra

3. 6. (pondelok) o 19.00 hod., kino mier

KUKÁtKo - PartiČKa Sa vraCia!
Dva byty na jednom poschodí, usporiadaná rodina versus traja mladí nájomníci. Zábavná-humorná show.
Účinkujú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab a ďalší.
Vstupné: 13 €.

26. 6. (streda) o 19.00 hod., koncerná sieň reduty 

vEČEr roMantiCKÝCH MElÓDiÍ
Účinkujú: Ludovic Kendi - barytón (Rumunsko) a Janette Zsigová - soprán (SR) - sólisti opery ŠD Košice 
Andrea Marchynová – soprán.
Program: A. Dvořák, W. A. Mozart, G. Verdi, G. Rossini, R. Wagner...
Vstupné: dospelí: 3 €, deti do 15 rokov: 1,50 €.

27. 6. (štvrtok) o 19.00 hod., evanjelický kostol Spišská nová ves

lUCiE BÍlÁ S orCHEStroM
Koncert populárnej českej popovej a muzikálovej speváčky.
Vstupné: v predpredaji: 27 €, v deň koncertu: 32 €.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKc - Kino Mier, 053/442 87 66, TIc - letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Divadlo, ktoré musíš vidieť. 
Divadlo s ambicióznym repertoárom. 

Jediné na Spiši, ktoré získalo ocenenie 
Dosky 2007 Objav sezóny. Divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. hry, ktoré môžeš 
vidieť len u nás. Divadlo v tvojom meste.
V Dome Matice slovenskej na Zimnej 68.

6., 7., 8., 9. a 10. 6. o 19.00 hod.
William Shakespeare: 

MacBeTH
Strhujúca divadelná hra a realizácia. Pozývame na 
Macbetha akého ste ešte nevideli. 
Vstupné: 5 €.

12. a 14. 6. o 19.00 hod.
Marek Koterski: 

nenÁViDíM
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej 
realite. Príď a vypočuj si spoveď frustrovaného 
inteligenta - lúzra. Šibeničný humor. Ostrá satira 
našej slovenskej každodennosti.
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

21. a 22. 6. o 18.30 hod.

Žena V ČiernOM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan Hill
MeGaÚSPeŠnÝ SVeTOVÝ THriLLer 

OPäť na Scéne KOnTrY!
Táto hra sa hrá v Londýne na West Ende každý 
deň už 23 rokov a patrí medzi najväčšie divadel-
né hity všetkých čias. Brilantný viktoriánsky thriller 
s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa bude 
dať krájať. Svižný, extrémne napínavý, tajomný 
a znepokojivý príbeh vás doslova priklincuje k se-
dadlám a záver zaručuje, že táto hra vám ešte dlho 
ostane v pamäti. 
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár
Vstupné: 5 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986. 

jún 2013
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

29. 6. od 14.00 hod., 30. 6. od 13.00 hod.
Spišský salaš - Spišské Podhradie
41. ročník SpišSkých 

folklórnych SlávnoStí
Nadregionálny folklórny 
festival s prehliadkou 
ľudového tanca, spevu, 
zvykov a obyčajov, 
ochutnávkou tradičných 
spišských jedál 
a jarmokom ľudových 
remesiel v čarokrásnej 
prírode pod Spišským 
hradom.

VÝSTaVY
4. - 30. 6., vernisáž 4. 6. o 10.00 hod.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
foyer + výstavná miestnosť

EkovýkrES, Ekoplagát 2013
Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže detí 

z materských, základných a umeleckých škôl a tiež 
detí z autistických tried.

6. - 30. 6., vernisáž 6. 6. o 16.00 hod.  
Kaštieľ Smižany

SpišSká palEta
Výstava prác amatérov výtvarníkov za rok 2012.

zÁKLaDnÁ UMeLecKÁ ŠKOLa J. FaBiniHO 1 V SnV

aBSOLVenTSKé PODUJaTia 2013
INTERNý KONcERT hUDOBNéhO ODBORU

3. 6. 2012 o 15.30 hod., malá koncertná sála ZUŠ
 *

I. ABSOlVENTSKý KONcERT hUDOBNéhO ODBORU
4. 6. 2013 o 17.00 hod., koncertná sála ZUŠ

 *
II. ABSOlVENTSKý KONcERT hUDOBNéhO ODBORU

5. 6. 2013 o 17.00 hod., koncertná sála ZUŠ
 *

ABSOlVENTSKé PREDSTAVENIE lITERÁRNO-DRAMATIcKéhO 
ODBORU

7. 6. 2013 o 17.00 hod., Štúdio 12 - ZUŠ
 *

III. ABSOlVENTSKý KONcERT hUDOBNéhO ODBORU
slávnostné ukončenie štúdia žiakov ZUŠ

20. 6. 2013 o 16.00 hod., koncertná sieň reduty
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Info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com
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centrálna budova, letná ulica 28

pre deti  

margit GarajSzki: bobuľa. Bobuľa trávi čas 
čakania na príchod malej sestry u starých rodičov. 
stihne zažiť veľa pekných príhod a dozvedieť sa 
veľa zaujímavých vecí, či nájsť nových kamarátov. 
a doma ju už potom čaká úplne nová sestrička!
peter Glocko: kráľ psov. kto by nechcel dedka 
s čarovným lietajúcim klobúkom, krásnou záhradou 
a veľkým psom? príbehy potešia všetkých čitateľov 
od šiestich rokov.
daniel hevier: mechúrik na cestách. kla-
sická rozprávka o odvážnom mechúrikovi - vo ver-
šoch a v podobe leporela, pre našich najmenších 
čitateľov.

pre doSpelÝch - beletria  

don WinSloW: divosi. autor ponúka čitate-
ľovi napätie, kriminálnu reportáž a odhaľuje temnú 
stránku drogovej vojny.
elizabeth adler: noc v malibu. súkromný de-
tektív spolu so svojou priateľkou rieši sériu záhad-
ných udalostí.
deni arpáŠová: tajomstvo duší. príbeh mla-
dého dievčaťa, ktoré v jednej sekunde stratí budúc-
nosť, ale nájde odvahu začať znova.

pre doSpelÝch - náučná literatúra

uwe buermann: jak (pře)žít s médii. autor 
v knihe sleduje vývoj informačných a komunikač-
ných médií, psychologické a sociologické dôvody 
ich používania a skúma, ako s nimi zaobchádzať, 
aby sme nestratili suverenitu a nestali sa obeťami 
mediálnej manipulácie.
jiří vávru: iphone : vývoj aplikací. publikácia 
ponúka návod, ako vytvárať svoje vlastné mobilné 
aplikácie pre jednu z najrozšírenejších mobilných 
platforiem súčasnosti, ios a jej zariadení iphone 
a ipad.
ondřej bitto: notebook pre úplných začia-
točníkov. prostredníctvom tejto knihy máte jedi-
nečnú príležitosť zvládnuť svoj nový notebook od 
základov až po detailné nastavenie a vyladenie.

pobočka mier - ŠaFárikovo námeStie 7

pre deti  

roald dahl: Žirafa, pelly a ja. počuli ste už 
o firme Bčo? Je to bezrebríkové čistenie okien. čo 
iné by žirafa s dlhočizným krkom, pelikán s obrov-
ským zobákom a šikovná hybká opička mohli ro-
biť?

pre doSpelÝch - beletria  

priscilla maSterS: osudný rez. príbeh lekár-
skeho thrilleru sa odvíja v nemocnici, kde nájdu 
mŕtve telo muža, ktorý má odborne zašitú reznú 
ranu...

pre doSpelÝch - náučná literatúra

anna claybourne: 100 najnebezpečnej-
ších situácií na našej planéte. V tejto zaujímavej 
knižke zistíte, akú máte šancu prežiť najrizikovejšie 
situácie na Zemi - od extrémov počasia cez útoky 
nebezpečných zvierat.

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej novej vsi

letná 28

letná 50, Spišská Nová Ves

eXPOzícia PrírODY 
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2013
Poskytuje komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu. 

Prierez živou a neživou prírodou, jej ochrana a význam. 

zVOnY, zVOnice 
a zVOnenie na SPiŠi 

V MinULOSTi
Výstava pri príležitosti 500. výročia skončenia slávnej 

éry spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne 
založenej Majstrom Konrádom v Spišskej Novej Vsi

(1513 – 2013)
Výstavná miestnosť Múzea Spiša Spišská Nová Ves
Počas výstavy tvorivé dielne pre žiakov ZŠ, školské 

kluby, MŠ: modelovanie a výtvarné zdobenie zvonov, 
zvoníc a krstiteľníc, omaľovánky zvonov a skladačky 

zvoníc, výtvarné stvárnenie legiend a príbehov o zvonoch 
a zvonolejároch, vedomostný kvíz na web stránke 

www.muzeumspisa.com
Vstupné: 2 €, zľavnené 1 € 

(možnosť platby kultúrnymi poukazmi).
Objednávky a informácie na tel. č. 053/442 37 57, 

lektorky@muzeumspisa.com.

DVOrné DiaLÓGY
26. 6. o 16.30 hod.

Nová forma komunikácie s odborníkmi na rozličné témy. 
Tentoraz o slávnej ére stredovekého 

spišskonovoveského kovolejárstva. V Múzeu Spiša, 
dvor Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi.

hosť: Mgr. Juraj Gembický
hlavná téma: Majster Konrád, Ján Wagner 

a slávna éra spišskonovoveských kovolejárov 
(1357 - 1513)

Doplnková téma: Zvonenie a zvonári 
na Spiši včera a dnes

zVOnY, zVOnce, 
zVOnČeKY

Výstava realizovaná v spolupráci so Slovenským 
technickým múzeom v Košiciach.

Výstavná sieň Národopisného múzea 
Smižany, Krátka 5

SPOMienKY na zaMBiU
4. 6. - 30. 9. 2013

Prezentácia súkromnej zbierky MVDr. Milana Jeřábka, 
ktorú zozbieral vo svojom pôsobisku.

MÚzeUM V SLOVenSKeJ 
ĽUDOVeJ rOzPrÁVKe 

- ii. rOČníK
Opäť spolu otvoríme pokladnicu slovenských  

ľudových rozprávok v týždni  
od 10. do 14. júna 2013. 

Na prehliadku je nutné sa vopred telefonicky  
objednať na t. č. 0917 746 336.

Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz.

Expozičné priestory kaštieľa, 
Michalská 55, 053 21 Markušovce

rOzPrÁVKa V KaŠTieLi 
3. - 7. 6. 2013 

Podujatie je určené predovšetkým deťom MŠ a 1. stupňa 
ZŠ. Počas prehliadky sa budú môcť deti interaktívne 

zapojiť a prežiť príbeh spolu s hlavnou postavou - 
Maruškou.

Na prehliadku je nutné sa vopred telefonicky objednať na 
t. č. 0917 746 339.

Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz.

JÚn 2013

Multifunkčné energeticko-banícke centrum,  
Nábrežie hornádu 14, Spišská Nová Ves 

Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 hod. - voľný vstup!

STM - VYSUnUTÁ eXPOzícia:  
HiSTÓria BanícTVa na SPiŠi

Banícky spolok Spiš výstava:
JOHanneS GUTenBerG,

zakladateľ kníhtlačiarenského umenia ... a staršie tlače vo 
fondoch Slovenského technického múzea
KníHTLaČiarne na SPiŠi

4. 5. - 31. 8. 2013, po - pi: 9.00 - 15.00 hod.
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €,  

žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €. 
Akceptujeme kultúrne poukazy!

• • •
Prednáška

VÝVOJ PíSMa, DeJinY VÝrOBY PaPiera  
a HiSTÓria KníHTLaČiarní na SPiŠi

18. 6. 2013 (utorok) o 16.00 hod.
Prednášajúca: Dana Rosová. Vstup voľný!
Informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk,  

stm.mebcsnv@gmail.com 
Tel.: 053/429 75 46 - SNV,  

055/622 40 35 - 37 - Košice, 0911 849 131

Občianske združenie Parasport24 
- klub handicapovaných športovcov Slovenska

Mesto Sp. Nová Ves, Obchodné centrum Madaras 
vás pozývajú na stretnutie

s účastníkmi najväčšej charitatívnej športovej  
akcie na Slovensku

cEZ SlovEnSko 
na Bicykli 

Za 4 Dni 
• moderátori • herci • speváci •

9. 6. 2013 (nedeľa) od 17.00 do 18.30 hod.
Obchodné centrum Madaras 

Program:
Autogramiáda známych športovcov a umelcov: 

Janko Grexa, Jan Mečiar, Ivan Jakeš, Erika Barkolová a ďalší
- moderujú a vystupujú Katarína Landlová a Jakub Petraník
- kultúrne vystúpenie účastníkov - handicapovaní športovci

10. 6. 2013 (pondelok) 9.30 hod., 
priestor pred radnicou

štart 6. ročníka 
CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI ZA 4 DNI

Viac informácií na www.parasport24.com.
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V Kine Mier PLaTia  
aJ KULTÚrne POUKazY!

 
3D MDD, VSTUPné iBa 3,50 € 

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG
1. 6. o 17.00

zaMBezia

1. - 2. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2D projekcia 

VO ŠTVOrici PO OPici 3
Grand finále svetoznámej komédie, ktorá ro-
zosmiala milióny ľudí. najskôr stratili ženícha 
v las Vegas. potom sa im podarilo to isté 
i s bratom nevesty. usa, r. 2013, slovenké ti-
tulky, 100 min., mp-15.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG
2. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti: 3 €, 2D projekcia 

KrÁĽOVSTVO LeSnÝcH STrÁŽcOV 
príbeh nabitý originálnym svetom fantázie a je-
dinečným humorom. usa, animovaná komé-
dia, 90 min., slovenský dabing, mp.

FiLMOVÝ KLUB 
4. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

FULMaYa, DieVČaTKO 
S TenKÝMi nOHaMi

Hlavnou postavou je slovenská muzikantka 
a herečka Dorota nvotová. V dokumente vstu-
pujeme do sveta detí na ulici a taktiež do života 
sirotinca, o ktorý sa Dorota stará. Dokument, 
česká verzia, mp-12.

5. - 6. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2D projekcia 

TieSňOVÁ LinKa
Jordan je skúsená operátorka tiesňovej linky, 
ktorej jeden telefonát od obete únosu navždy 
zmení život. usa, 94 min., české titulky. 

7. - 10. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 5,50 €, 
deti, študenti: 4,50 €

STar TreK 
DO TeMnOTY 

posádka lodi enterprise vyráža na ďalšiu mi-
siu, ktorá tento krát povedie do temnoty. usa, 
132 min., slovenské titulky, mp-12.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
8. - 10. 6. o 17.00, vst.: 4,50 €, 
deti, študenti: 4 € 

KrÁĽOVSTVO LeSnÝcH STrÁŽcOV 

FiLMOVÝ KLUB 
11. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 
12. 6. o 19.00, vst.: 3 €

KaUza cerVanOVÁ
Dokument o práve na spravodlivosť je osem-
ročnou detektívnou výpravou. sr/čr, doku-
mentárna tragédia, 90 min., mp-15. 
 
13. - 14. o 19.00, 
15. 6. o 19.30, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2D projekcia 

THe BLinG rinG 
skupina teenagerov posadnutých slávou sle-
duje na internete, kedy celebrity nie sú doma, 
aby mohli zatiaľ vykradnúť ich domy. usa, 
dráma, titulky, mp-15.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
16. - 17. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti: 3 €, 2D projekcia 

KrÁĽOVSTVO LeSnÝcH STrÁŽcOV 

16. - 17. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2D projekcia 

PODFUKÁri
tím špičkových iluzionistov, ktorý v rámci svo-
jich efektných kúzelníckych show prevádzajú 
bankové lúpeže. usa, krimi, dráma, thriller, 
116 min., české titulky, mp-12.

FiLMOVÝ KLUB 
18. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

HaSTa La ViSTa
Citlivá a humorná road movie, nakrútená podľa 
skutočnej udalosti, je putovaním troch postih-
nutých mladých mužov s chuťou do života. Bel-
gicko, r. 2011, 115 min., české titulky, mp-15.

19. - 20. 6. o 19.00, vst.: 3 €, 2D projekcia 
HUrÁ na FrancÚzSKO 

Borat po francúzsky je tu! muzafar a Feruz sú 
dvaja pastieri ovcí z taboulistanu, o ktorej nikto 
nikdy nepočul. aby sa o nej konečne svet do-
zvedel, rozhodne sa ju syn prezidenta trošku 
spropagovať. komédia, 97 min., český dabing, 
mp-12.

21. - 22. 6. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 €, 
2D projekcia 

PO zÁniKU zeMe 
otec a syn núdzovo pristanú na teraz nepo-
znanej a nebezpečnej Zemi po tom, čo ju pred 
1000 rokmi opustilo ľudstvo. usa, akčný, sci-
fi, dobrodružný thriller, 94 min., slovenské ti-
tulky, mp-12.

rOzPrÁVKa
22. a 24. 6. o 17.00, vst.: 2,50 € 

KOVÁŘ z PODLeSí 
rozprávkový súboj dobra so zlom, snaha 
o získanie pravej lásky a objavenie naozajst-
ného priateľstva. čr, 90 min., česká verzia, 
mp-12. 

23. 6. o 19.30, 24. 6. o 19.00, 
vst.: dospelí: 5,50 €, 
študenti: 4,50 € 

MUŽ z OceLe 
Clark kent/superman už ako malý chlapec 
zistí, že jeho neobyčajné schopnosti nie sú po-
zemského pôvodu. usa, kanada, VB, akčný, 
dobrodružný, fantasy, sci-fi, 148 min., sloven-
ské titulky, mp-12.

FiLMOVÝ KLUB 
25. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

rOzKOŠ V OBLaKOcH
Život v oblakoch je rovnako zamotaný ako ten 
na zemi. Dôvod? sex a smrť. posledný film reži-
séra pedra almodóvara. Španielsko, komédia, 
90 min., titulky, mp-15.

26. - 27. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 5,50 €, 
študenti: 4,50 € 

MUŽ z OceLe 

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
28. 6. - 1. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti: 3,50 €
1. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D projekcia

PríŠerKY: UniVerziTa
nová animovaná rodinná komédia o malých 
strašidielkach. usa, 109 min., mp-7. 

28. 6. - 1. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 5,50 €, 
deti, študenti: 4,50 €

SVeTOVÁ VOJna z
Jeden človek sa snaží zabrániť koncu ľudskej 
civilizácie. usa, thriller, titulky, mp-12.

FiLMOVÝ KLUB 
2. 7. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

eXiT MUSiK VOL. 3: anTéna
rozprávková alegória o meste, v ktorom sa 
stratili slová, inšpirovaná klasickými nemými 
filmami. Živý set s elektronikou k tomu zahrá 
Dead Janitor. argentína, r. 2007, čb., 90 min.

KULTÚra

   facebook.com/kino.Mier.snV • kinomiersnv@stonline.sk

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

od 6. 6. 2013 STar TreK: DO TeMnOTY

od 13. 6. 2013

PO zÁniKU zeMe

PODFUKÁri

HUrÁ na FrancÚzSKO

od 20. 6. 2013

PríŠerKY: UniVerziTa
(animovaná rozprávka)

MUŽ z OceLe

od 27. 6. 2013 SVeTOVÁ VOJna z

2. 6. 2013 (nedeľa) o 13.30 hod. 
Areál TJ Slovan Smižany

DEŇ DEtí 
Popoludnie pre deti s programom, 

súťažami a hrami.

6. - 30. 6. 2013, Kaštieľ
SpišSká palEta 2013

Putovná výstava prác členov art klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov v SNV. 

Vernisáž 6. 6. o 16.00 hod. 

9. 6. 2013 (nedeľa) o 15.00 hod. 
Areál TJ Slovan Smižany

XXii. ročník smiŽiAnskYch 
folklórnych SlávnoStí 

a viii. ročník  
smiŽiAnskeho JArmokU 

Spievajže si spievaj, tancuj, 
vylej žiale svoje... 

Účinkujú: FS Porubian z Poruby pod Vi-
horlatom, FS Harichovčan z Harichoviec, 
FS Zavadčan a DFS Sosninka zo Závadky, 
FS Javorina z Torysiek, DFS Oriešok 
Smižany, FS Smižančanka zo Smižian, 
Spevácka skupina ROSA z Prešova. 
Hosť programu FS Marína zo Zvolena.
Vstupné: 1 €

30. 6. 2013 (nedeľa) o 15.00 hod. 
pred Radnicou

kULtÚrne Leto
Promenádny koncert žiakov ZUŠ.

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

jún 2013
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Kto sa v máji na poli potí a v ko-
more modlí, hladom neumrie. Výherkyňou sa stáva a cD Romantic melody získava Eva JElENČíKOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KríŽOVKa

TiP na VÝLeT

Pešia turistika – trasa: novoveská Huta, 
Čertova hlava, Veľká Knola 1 266 m n. m., 
Poľana pod Muráňom, novoveská Huta
Výlety v našom okolí poskytujú vždy mnohostranné pútavé zážitky a viaceré možnosti na prí-
jemný aktívny relax. Našou trasou sa dostaneme z centra Novoveskej Huty až na najvyšší ko-
pec východnej časti Slovenského raja Veľkú Knolu s celkovým prevýšením 720 m. Červená 
turistická značka nás vedie najprv po asfaltovej ceste na Rybníky, obľúbené miesto prímest-
skej rekreácie. Samotné Rybníky – tajchy boli vybudované v 18. stor. majiteľmi baní v Nov. 
Hute ako sústava vodných nádrží na pohon banských strojov. Lesnou cestou okolo potoka 
prídeme na Vojtechovu samotu, miesto s turistickým prístreškom a lesníckou chatou s pôso-
bivým umelým jazierkom. Prudším stúpaním vyšliapeme na hrebeň do sedla Čertova hlava. 
Cestou môžeme vidieť stopy po bývalej banskej činnosti. Odmenou za vynaloženú námahu 
sú mnohé nádherné výhľady do širokého okolia. Trasa, ktorú sme doposiaľ absolvovali, viedla 
v lokalite bývalej lesnej parnej železničky z Podskaly. Slúžila na odvoz dreva a neskôr ňou do-
pravovali aj vyťaženú sadru. Postavila ju spoločnosť Reiner a Mandula, ktorá získala od Mesta 
Spišská Nová Ves desaťročný etát na ťažbu dreva v mestských lesoch a keďže vyťažené drevo 
bolo potrebné dostať na pílu v SNV, rozhodli sa postaviť lesnú úzkokoľajnú železničku. Boli 
chudobné roky Prvej svetovej vojny. Spoločnosť sa tak k stavbe dostala až v rokoch 1921 – 
1923. Železničku stavala po úsekoch. Kolaudácia prvého úseku po dolinu Flajšer prebehla 
9. februára 1921. Ďalším úsekom výstavby bolo miesto zvané Čertov jarok. Tu bola úvrať, tzv. 
veksel, dnes rázcestie pod Flajšerom a odtiaľ lokomotíva tlačila vagóniky úpätím Predného 
Hýľa ponad Grajciarku na Vojtechovu samotu (Šadronku). Tento úsek bol v roku 1923 dobu-
dovaný na celkovú dĺžku 13 320 metrov. Na trati boli vybudované tri výhybne v Novoveskej 
Hute, pri hájovni Rybník a na konci trate. Zrejme terénne a výškové pomery prispeli k výstavbe 
lanovky z Vojtechovej samoty namiesto železničky. Trasa lanovej dráhy viedla cez Čertovu hlavu 
a ďalej cez Haniskovú do Havranej doliny. Lanovku ľudovo nazývali „nekonečné lano“. Pohon 
lanovky bol parný a dĺžka tohto úseku bola 2 942 metrov. Lanovka doslúžila na sklonku Dru-
hej svetovej vojny v dôsledku otvorenia železničnej trate Margecany – Červená Skala. Celý 
unikátny komplex zanikol v roku 1957. Zo sedla pokračujeme hrebeňom po žltej tur. značke 
stúpaním na Haniskovú a klesaním do sedla Pukanec. Odtiaľ opäť stúpame na rázcestie pod 

Muráňom a na Veľkú Knolu. A konečne sme dosiahli najvyšší bod nášho výstupu. Postupne 
zarastajúci vrchol Veľkej Knoly už neposkytuje panoramatické vyhliadky do okolia ako v minu-
losti, ale oko turistu určite poteší pohľad na majestátnu Kráľovu hoľu a vrcholky tatranských 
končiarov. Aj masívy Veľkej a Malej Knoly s pomerne výdatnými ložiskami rúd boli v minulosti 
popretkávané banskými dielami. Osobitosťou bolo ich umiestnenie v extrémnych polohách 
nad 1 000 m n. m. A teraz už nasleduje zostupová časť. Vrátime sa na rázcestie pod Murá-
ňom a po modrej značke pokračujeme na Poľanu pod Muráňom. Strmším klesaním, ktoré je 
lemované výhľadmi na mesto a okolie, sa dostaneme až na Stražanskú ulicu a po Hnileckej 
ceste prídeme k východiskovému bodu našej trasy na námestie v Novoveskej Hute. Po 6-tich 
hodinách, sa tak okruh uzavrel. lívia Brovková, ivan Brovko

Fotografia parnej lokomotívy v lokalite „veksel“, r. 1930.
autorom je andrej Hric, zbierka Ján petrík.
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Novoveskému kolektívnemu športu v Spišskej Novej Vsi 
vládnu ženy. Hokejistky HC Osy po roku opäť získali titul 
M-SSR, volejbalistky VK skončili na 8. mieste a do tretice, 
nováčik ŠKBD Rücon skončil v ženskej basketbalovej lige 
na bronzovej priečke.
Nuž, budú to mať vyhlasovatelia najlepších športovcov za 
rok 2013 poriadne ťažké, aby určili najúspešnejší kolek-
tív za tento rok. Sú to však starosti radostného charakteru 
a treba si len želať, aby ich bolo čo najviac.
Poďme však trochu späť. Športový klub basketbalu dievčat 
vznikol v roku 1996 a jeho „otcom“ bol Michal Demečko, 
otec úspešného trénera Dávida Demečka, ktorý svoju ak-
tívnu hráčsku činnosť skončil v sezóne 2010 – 2011. No 
už vtedy aktívne pôsobil pri žiackych kolektívoch, a to ml. 
mini, st. mini, ml. a st. žiačkami.
V sezóne – teda tej úspešnej 2012 – 2013 vstúpil do od-
dielu Rücon na čele s Róbertom šimkuľákom a štefa-
nom Trnkom a čo je dôležité i s finančným kapitálom, bez 
ktorého nie je možné tak náročnú súťaž žien absolvovať.
No a na priebeh súťaže sme sa spýtali najkompetentnej-
šieho – trénera D. Demečka: „nezačali sme najlepšie, 
veď účasť v prvej štvorke po základnej časti nám doslova 
uletela o skóre a tým i v kvalitnej slovensko-maďarskej 
lige. a ani rozhodujúci súboj o bronzové medaile sme 
nezačali najlepšie a dievčatá sa akoby zľakli prípad-
ného úspechu. prišla vysoká prehra na pôde Šamorína 
o 22 bodov, potom však domáce víťazstvo o 5 bodov 

a rozhodujúci duel v Šamoríne. prvopolčasové dejstvo 
bolo obojstranne nervózne a oba kolektívy sa nevedeli 
vysporiadať s psychikou. Cez prestávku som neustále 
zdôrazňoval dievčatám, že máme na nich a v ňom sme 
podali vari najlepší polčas v sezóne. navyše nám vyni-
kajúco vyšla obranná činnosť, s ktorou mali domáci naj-
viac problémov, a to rozhodlo o našom víťazstve a zisku 
cenných kovov.“
Čo však ďalej? Nezaspíte na vavrínoch?
„to rozhodne nie. sezóna skončila. niektoré z hráčok 
majú dvojročné hráčske zmluvy, takže počítame s nimi. 
týka sa to 6 – 7 hráčok a veríme, že sa dohodneme na 
ďalšej spolupráci. uvažujeme o posilnení kádra mladými 
hráčkami. o samotný úspech sa veľkou mierou pričinili 
i diváci, ktorí boli hnacím motorom v domácich zápa-
soch či podpora mesta spišská nová Ves i samotného 
primátora Jána Volného, ktorý sa nakoniec osobne zú-
častnil na stretnutí v piešťanoch. nakoniec by som aj 
touto cestou poďakoval všetkým hráčkam nášho kolek-
tívu z celého srdca za to, že nechávajú svoje ženské 
povinnosti doma a venujú sa basketbalu. Za to im patrí 
poklona.“ Nuž, ženský basketbal sa v Spišskej Novej Vsi 
zapísal ozaj dobre. ŠKBD Rücon už niečo v basketbalovom 
hnutí znamená. Veď ako organizátorovi im pririekol organi-
zovanie Majstrovstiev SR v kategórii ml. minižiačok, ktorých 
sa v závere mesiaca máj zhostil na výbornú.“
 Dušan Fógel, foto: (pat)

BeH: Furčianský maratón – 10. ročník: 1. Kuchárik – 
Trenčín (2:53:26 hod.). Kategória C: 3. Ondrej Chaba-
da (3:25:47 hod.). Kategória D: 7. Július Smolár (4:25:17 
hod.). Obaja MK Tatran SNV. Beh oslobodenia (Likav-
ka, 9 500 m): 1. Kubej (33:29 min.). Kategória C: 5. Mi-
lan Hrušovský – STEZ SNV (41:08 min.). Bankovský les-
ný beh – 11. ročník (12 000 m): 1. Ringer - ATU Košice 
(46:37 min.), 3. Tomáš Kamas – ŠKP SNV (50:18 min.). 
Kategória C – 4 800 m: 2. Milan Hrušovský (21:40 min.). 
Severská desiatka – 1. ročník: 1. Urban – Bardejov 
(33:11 min.), 8. Tomáš Kamas (37:18 min.). Kategória C: 
5. Milan Hrušovský (41:08 min.). Sačurovská pätnást-
ka – 7. ročník: 1. Sahajda – Bardejov (48:21 min.). Ka-
tegória B: 2. Štefan Sumerling – STEZ SNV (53:08 min.). 
Beh do vrchu Dubník – 4. ročník (11 km): 1. Vavrek – 
Dulová Ves (47:32 min.), 23. Ján Gajan – Fitness Sport 
SNV (72:52 min.). Kategória B: 2. Štefan Sumerling – Fit-
ness Sport (50:23 min.). Kategória F: 2. Zuzana Kartusko-
vá – SNV (85:23 min.). Olcnavská osmička – 1. ročník: 
11. 5. sa 1. ročníka namáhavého, ale krásneho lesného be-
hu, zúčastnilo 54 bežcov a bežkýň. Zvíťazil Popradčan Du-
bašák (29:20 min.). Kategória A: 2. Tomáš Kamas – ŠKP 
SNV (30:52 min.), 3. Peter Jarkovský – SNV (33:08 min.), 
4. Marián Neupauer – SNV (34:31 min.). Kategória B: 
1. Štefan Sumerling – STEZ SNV (30:01 min.), 2. Ľudo-
vít Morihladko – Smižany (31:53 min.), 6. Vladimír Veľký – 
Novoveská Huta (36:38 min.). Kategória C: 4. Ondrej Cha-
bada – MK Tatran SNV (35:01 min.), 5. Milan Hrušovský – 
STEZ SNV (35:40 min.). Kategória D: 1. Ondrej Kozák – 
BK Cyklosun Plus – Novoveská Huta (41:23 min.), 2. On-
drej Majerník – ObU SNV (50:18 min.), 3. Rudo Mikolaj 
– BK Cyklosun Plus – Novoveská Huta (74:28 min.). Kate-
gória E: 5. Renáta Fedorová – BK Cyklosun Plus – Novo-
veská Huta (66:16 min.). Kategória F: 1. Lenka Baronová 
– BK Cyklosun Plus – Novoveská Huta (43:16 min.). Volk-
swagen marathon Praha (11. 5.): Medzi 5 769 štartujúci-
mi hájil spišskonovoveské farby MUDr. Vlastimil Horný z tu-
najšej nemocnice. Dobehol ako 58. v kategórii B (3:09:18 
hod.). Zvíťazil kenský maratónec Kemboi (2:08:51 hod.). 
19. ročník Májovej hodinovky J. Česlu: Podujatia sa zú-
častnilo rekordných 59 bežcov. Najlepšie výkony: Muži: 
1. Š. Sumerling (STEZ SNV) – 16 450 m. Ženy: 1. Z. Ho-
lečková (Krompachy) – 13 075 m.
JUDO: Majstrovstvá Slovenska mladších a starších 
žiakov v Martine (4. 5.): výsledky DK SNV: mladší žiaci 
do 50 kg: 2. Adam Šarga. Starší žiaci do 38 kg: 3. Bra-
nislav Horváth.
VOLeJBaL: OM KADETKy: 13. kolo (21. 4.): VK Šaca – 
VK SNV 0 : 3, 0 : 3; 14. kolo (5. 5.): VK SNV – VKM Stará 
Ľubovňa 3 : 0, 3 : 0. Po 14. kole sú v tabuľke na 1. mies-
te. 1. liga: juniorky: Majstrovstvá SR (26. - 28. 4.): Slá-
via UK Bratislava – VK SNV 3 : 0, Poltár – VK SNV 3 : 2, 
Doprastav Bratislava – VK SNV 3 : 0. Juniorky skončili na 
5. mieste.
KOLKY: Mestská liga neregistrovaných hráčov: 6. ko-
lo: SRT KEGLERE : MIDAPA 873 : 889, PARMAS : STEZ 
789 : 767, DRÁČIK : NDH ATYP 919 : 954, MV NÁBY-
TOK voľno. Priebežné poradie: 1. NDH ATYP, 2. MV NÁ-
BYTOK, 3. MIDAPA, 4. SRT KEGLERE, 5. DRÁČIK, 
6. PARMAS, 7. STEZ. Extraliga: muži: 22. kolo (21. 4.): 
TJ Tatran SNV A – TKK Trenčín A 6 : 2.
BOWLinG: Mestská a firemná bowlingová liga: Ďal-
šieho ročníka sa zúčastnilo 12 družstiev. Výsledky: 1. li-
ga: 1. Kumega, 2. Young Gragons, 3. Bowleri. 2. liga: 
1. Happy Team, 2. Seteza, 3. ŠK Mineral. Najlepší jednot-
livec Martin Kvasnička.
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BASKETBAlISTKy BRONZOVé

Podľa pôvodného programu sa v stredu 15. mája mal hrať 
druhý zápas s Nitrou. Namiesto tohto stretnutia vedenie 
klubu pripravilo pre fanúšikov záverečnú rozlúčku formou 
basketbalovej exhibície. 
Vstup pre všetkých divákov bol zdarma. Kto si našiel cestu 
do spišskonovoveskej športovej haly na rozlúčkový zá-
pas sezóny, isto neľutoval. Od začiatku vládla výborná at-
mosféra. Proti sebe nastúpilo extraligové mužstvo proti 
mladíkom z B – družstva pod vedením trénera Ericha Kor-
fantu. 
Od úvodného rozskoku to všetci hráči „rozbalili“ naplno 
a predvádzali skvelé basketbalové kúsky. Cez polčasovú 
prestávku sa do šatní nešlo. Nasledovali súťaže zručností 
a to hlavne v smečovaní. A bolo na čo pozerať. Nad niekto-
rými zakončeniami diváci len tajili dych a skôr ich videli 
v televíznych šotoch zo zámorských basketbalových ex-
hibícií. 
Druhý polčas súboja modrých proti bielym alebo mladí ver-
zus starí sa opäť niesol v dobrej atmosfére. Po záverečnej 
siréne nasledovala veľká ďakovačka. Znie to neuveriteľne, 
ale so sezónou a výbornou basketbalovou partiou 
Milana Černického sa prišlo rozlúčiť 600 fanúšikov 
basketbalu v našom meste. Pred začiatkom basketbalo-

vej exhibície boli otázniky, či takáto forma rozlúčky priláka 
divákov. Pre šesťsto divákov to bol nezabudnuteľný zážitok. 
Na záver nasledovala autogramiáda a spoločné fotenie sa 
s hráčmi. 
Ešte sme zabudli výsledok stretnutia: B – mužstvo pora-
zilo extraligistov 118 : 112, ale to v tomto zápase nebolo 
vôbec dôležité. 
Rozlúčka s úspešnou sezónou bola parádna!

(pat), foto: autor

Po nenastúpení Nitry na zápas o tretie miesto proti Spišskej Novej Vsi bolo jasné, že bronzovú 
medailu za sezónu 2012/2013 získajú basketbalisti BK 04 Ac lB. 

VEľKÁ EXhIBícIA NA ZÁVER SEZóNy
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9. až 10. mája 2013 sa zúčastnili záve-
rečného turnaja Majstrovstiev Slovenska 
v basketbale stredných škôl. V silnej kon-
kurencii sa prebojovali do finále, kde 
v rozhodujúcom zápase zvíťazili nad OA 
Považská Bystrica 68 : 55 a zaslúžene 
získali titul Majster Slovenska.
Ich víťazstvo je zúročením dlhoročnej sta-
rostlivosti a pozornosti venovanej mladým 

športovcom nielen na oranžovom Gymná-
ziu, ale aj v meste Spišská Nová Ves.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlá-
sený spišskonovoveský gymnazista lukáš 
Frankovič, ktorý sa spolu so svojím spo-
lužiakom a spoluhráčom Róbertom Ko-
šalom prebojoval aj do najlepšej päťky 
turnaja.
Srdečne blahoželáme! 

športovci Gymnázia na školskej ulici dosiahli vynikajúci športový úspech.
MAJSTRI SlOVENSKA

ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

FUTBaLOVÝ ŠTaDiÓn t.: 053/416 63 35
uMelá tráVa - 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 

1. 6. sobota 17.00 Fk snV - námestovo, iii. lV - dospelí

2. 6. nedeľa 10.00/12.00 Fk snV - trebišov, 1. liga starších žiakov

8. 6. sobota 9.00 Pohár e. kessela vo futbale žiakov

9. 6. nedeľa 11.00/13.15 Fk snV - Prešov, 1. liga starších 
a mladších dorastencov

15. 6. sobota 17.00 Fk snV - Moldava, iii. lV - dospelí

ŠPOrTOVÁ HaLa t.: 053/416 63 35
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 8. 6. sobota 8.00 - 19.00 Basket Music Fest

MaSÁŽe 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas objednávky na t. č.: 
0904 325 343, 0905 954 792, 0903 675 380.

SaUna t.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MuŽi  14.00 - 20.00 Ženy
streda 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 MuŽi
štvrtok 14.00 - 20.00 MuŽi  14.00 - 20.00 Ženy
piatok 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 MuŽi

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MuŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
MuŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MuŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
MuŽi

ceraGeM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

LeTné KÚPaLiSKO
otvorenie letného kúpaliska sa plánuje 15. 6. 2013 pre rekonštrukciu 
neplaveckých bazénov.  
otvorené bude denne pondelok až nedeľa od 9.00 hod. do 19.00 hod.

KrYTÁ PLaVÁreň t.: 053/416 63 53
ranné plávanie Školy verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
sobota  9.00 - 20.00
nedeľa  9.00 - 20.00

V dňoch 5. a 6. apríla sa v Košiciach uskutočnilo vyhláse-
nie výsledkov celoročnej časovo namáhavej súťaže Ná-
rodná liga talentovanej mládeže v športovej streľbe, 
kde žiaci zo športovej streleckej triedy ZŠ Z. Nejedlého 
získali 1. miesto - Damián Rerko a 2. miesto - Klaudia 
Garčalová zo vzduchovej pištole.
V tom istom termíne sa v Košiciach uskutočnili aj Majstrov-
stvá Slovenska v športovej streľbe. Zišli sa tu vynikajúci 
strelci z celého Slovenska. Sily boli takmer vyrovnané. Pri 
veľkej konkurencii a pod veľkým psychickým tlakom sa 
našim strelcom v zložení Klaudia Garčalová, Simona 

hodáková a Dávid Kováč podarilo získať zo vzduchovej 
pištole 2. miesto v súťaži družstiev.
V kategórii jednotlivcov na stupeň víťazov s 2. miestom 
sa opäť postavila Klaudia Garčalová, ktorej len o vlások 
unikol titul Majsterky Slovenska. S veľkým predsavzatím 
obsadiť na budúci rok 1. miesto sa naši strelci zo športovej 
streleckej triedy ZŠ Z. Nejedlého a Športovo-streleckého 
klubu Rušňové depo SNV vrátili domov a ďalej tvrdo pra-
cujú na ešte lepších výsledkoch. 

Ján Mlynarčík, predseda šsk rD sp. n. Ves, 
foto: autor

Šesť družstiev žiakov MBK Karlovka BA, BKM Poprad, 
BK Levice, BK Prievidza, Academic Žilina a BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves hrali turnaj o Majstra Slovenska v Kar-
lovke Bratislava. Chlapci zo Spišskej Novej Vsi tri zápasy 
vyhrali a dva prehrali. Obsadili veľmi pekné tretie miesto 
a tým aj bronzové medaily. Do základnej päťky najlep-
ších hráčov boli zo Spišskej Novej Vsi zaradení Matej 
Majerčák a Dávid Javorský. 
Výsledky: žiaci: 10. - 12. mája v Karlovke Bratislava:
MBK Karlovka BA – BK 04 Ac lB Sp. Nová Ves 77 : 68 
(42:33), Javorský 23, Majerčák 23, Slivka 10, Tomajko 
7, Korfanta 5 
BKM Poprad – BK 04 AC LB Sp. Nová Ves 59 : 95 
(23:47), Majerčák 21, Javorský 17, Slivka 16, Kozel 10, 
Baluch 8, Sater 8, Tomajko 6, Kofranta 3, Novák 2, Fibiš 

2, Broško 2
BK 04 Ac lB Sp. Nová Ves – BK levice 95 : 81 (43:44), 
Slivka 23, Majerčák 18, Javorský 17, Sater 12, Korfanta 
11, Tomasko 10, Novák 2, Baluch 2
BK Prievidza – BK 04 Ac lB Sp. Nová Ves 78 : 60 
(41:28), Javorský 23, Majerčák 12, Tomajko 9, Slivka 7, 
Fibiš 4, Korfanta 3, Sater 1, Baluch 1
BK 04 Ac lB Sp. Nová Ves – Academic žilina 69 : 61 
(33:28), Javorský 18, Slivka 18, Majerčák 14, Korfanta 
10, Tomajko 7, Kozel 2
Konečné poradie: 1. BK Prievidza (Majster SR), 2. MBK 
Karlovka, 3. BK 04 Ac lB Sp. Nová Ves, 4. Academic 
Žilina, 5. BK Levice, 6. BKM Poprad 
Ján Pirník, tréner SNV: „nastupovali sme proti súpe-
rom, ktorých sme prakticky nepoznali s výnimkou po-

pradu. Všetky naše zápasy boli dramatické, vyrovnané 
a hlavne emotívne. našimi hlavnými hráčmi boli matej 
majerčák a Dávid Javorský, ku ktorým sa v niektorých 
stretnutiach pripájal erich korfanta. turnaj sme začali 
prehrou s domácimi, ku ktorej nám ‚pomohli‘ aj rozhod-
covia. končili sme ho dôležitou výhrou nad Žilinou a to 
nám zabezpečilo bronzové medaile. s turnajom, ako 
aj s celou sezónou, sme spokojní, ale dobre si uvedo-
mujeme, že nás čaká ešte veľa tvrdej práce, aby z nás 
vyrástli ozajstní basketbalisti.“
Blahoželáme chlapcom k zisku bronzových medailí, ďaku-
jeme za dobrú reprezentáciu basketbalového klubu a za 
dobrú reprezentáciu mesta. Želáme im veľa športových 
úspechov a ďakujeme trénerom za prípravu družstva na 
turnaj. (pat)

šPORTOVí STRElcI OPäť ÚSPEšNí

BRONZOVí AJ žIAcI 

Vyhlásenie výsledkov z medzinárodných pretekov 
v nitre. Zľava: soňa sabolová, klaudia Garčalová 
a simona Hodáková.
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Organizátorom a usporiadateľom turnaja bol Floorball 
club young Arrows Spišská Nová Ves. Turnaja sa zú-
častnili družstvá FbC Young Arrows Sp. Nová Ves „A“ 
a „B“, Žltý sneh Košice, Cirkevné Gymnázium Sp. Nová 
Ves, FbC Veľká Lomnica, FbC UNITED Malá Ida, REAL 
STEELS Sp. Nová Ves. Sedem družstiev bojovalo v zá-
kladnej časti v dvoch skupinách každý s každým.
celkové poradie: 1. Fbc young Arrows Sp. Nová Ves 
„A“, 2. FbC UNITED Malá Ida, 3. Cirkevné Gymnázium Š. 
Mišíka Sp. Nová Ves, 4. REAL STEELS Sp. Nová Ves.
Športovo-technická komisia turnaja určila najlepších jed-
notlivcov:
Najlepší brankár: Václav Bendík a Lukáš Láclav - obaja 
z FbC Young Arrows Sp. Nová Ves „A“
Najlepší strelec: Koščo - Cirkevné Gymnázium Sp. Nová 
Ves
Najlepší hráč v prihrávkach: Slezák - FbC UNITED Malá 
Ida
MUDr. Peter Mišenda, hlavný organizátor a prezident 
klubu: „turnaj sa nám vydaril, čoho dôkazom bol boj 
o tretie miesto a hlavne boj vo finále, kde zvíťazili naši 

chlapci nad FbC unIteD malá Ida.“
V Spišskej Novej Vsi sa hlási nový šport, ktorý láka mla-
dých ľudí, rozširuje sa na základných a stredných školách 
a dosahuje dobré výsledky aj v rámci súťaží v regióne a na 
Slovensku. Blahoželáme víťazovi druhého ročníka a te-
šíme sa na tretí ročník turnaja v Spišskej Novej Vsi.
 (pat), foto: autor

ŠPOrT

Na záverečný turnaj M-SR vo volejbale postúpili spišsko-
novoveské juniorky z 2. miesta zo svojej 1. ligy – skupiny 
Východ. V Liptovskom Hrádku bolo 8 družstiev (4 zo „Zá-
padu“ a 4 z „Východu“) zaradené do 2 skupín, kde sa hralo 
každý s každým. Prvé a druhé družstvo zo skupiny postú-
pilo do bojov o 1. - 4. miesto a tretie a štvrté družstvo zasa 
hralo o 5. - 8. miesto. 
Spišiačky mali skutočne ťažkú skupinu, v ktorej do-
siahli tieto výsledky:
Slávia UK Bratislava – VK SNV 3 : 0
Poltár – VK SNV 3 : 2
Doprastav Bratislava – VK SNV 3 : 0
celkové poradie na M-SR junioriek:
1. Doprastav Bratislava, 2. Slávia UK Bratislava, 3. COP 

Nitra, 4. UKF Nitra, 5. VK Spišská Nová Ves, 6. MVK Pol-
tár, 7. ŠKM Liptovský Hrádok, 8. Slávia TU Košice.

ing. igor Murko, foto: autor

Muži súťažili v 4 kategóriách (A: 30 - 39 rokov, B: 40 - 49 
rokov, C: 50 - 59 rokov, D: 60 a viac rokov) a 3 disciplí-
nach: 50 VS, 100 P a 200 VS, pričom niektorí súťažiaci 
štartovali vo všetkých disciplínach. Ženy štartovali rovnako 
v 4 kategóriách a 2 disciplínach: 50 VS a 100 P. 
Celkovo sa zúčastnilo plávania 36 pretekárov, pričom naj-
silnejšie boli obsadené kategórie A a C. Najstarší účastník 
pretekov z mužov Pavol Demečko (1947), odplával všetky 
disciplíny. 
U žien bol zvýšený záujem o plávanie na čas, pretože sa 
ich zúčastnilo celkovo 16. Najstaršia účastníčka zo žien 
bola p. Viera Košelová (1940). Aj takto aktívne sa dá súťa-
žiť v každom veku. ing. igor Murko, foto: autor

V sezóne 2012/2013 sa umiestnili jednotlivé hráčske kate-
górie FbC Young Arrows Sp. Nová Ves v silnej konkurencii 
Východoslovenskej ligy, v ktorej hrali tímy z viacerých miest 
Prešovského a Košického kraja nasledovne: MŽ - 8. miesto, 
SŽ - 5. miesto, Dorast - 5. miesto, Muži - 3. miesto (po zá-
kladnej časti 2. miesto).
V boji o postup do celoslovenskej ligy - MI v kategórii mužov 

v celkovom hodnotení skončili na konečnom 3. mieste. 
Florbalový klub Kométy Smolník bude od novej sezóny vystu-
povať pod názvom FbC Young Arrows Sp. Nová Ves a v na-
šom meste bude nový „extraligový“ ženský šport! Je to veľká 
výzva pre mladé talentované dievčatá zo základných a stred-
ných škôl, ktoré chcú hrať klubový florbal a reprezentovať 
naše mesto!  

Výborné zakončenie súťaže predviedli juniorky. Na záverečnom turnaji M-SR v liptovskom 
hrádku si vybojovali konečné 5. miesto, čo je úspech. 

V sobotu 20. apríla usporiadal Plavecký seniorsky klub Spišská Nová Ves už 9. ročník 
Majstrovstiev mesta v plávaní seniorov. celkom slušná účasť potvrdila dobrý zámer a vý-
kony neboli ani tak podstatné. 

V nedeľu 5. mája patrila športová hala v Spišskej Novej Vsi florbalu. Konal sa tu druhý 
ročník Florbalového turnaja o pohár primátora Spišskej Novej Vsi.

MAJSTROVSTVÁ SR VO VOlEJBAlE

MAJSTROVSTVÁ MESTA 
V PlÁVANí SENIOROV

FlORBAlOVý TURNAJ
O POhÁR PRIMÁTORA

FlORBAlOVÁ SEZóNA

Dátum konania: 15. jún 2013 (sobota)
Miesto konania: Krytá strelnica v Sp. Novej Vsi 
(Skladový areál na Radlinského 17) 
Disciplíny:1. pištoľ a revolver - 13 rán na vzdiale-
nosť 25 metrov; 2. ľubovoľná malokalibrová puška 
(malokalibrovka), 13 rán na 50 metrov; 3. situačná 
streľba 9 rán na vzdialenosť 10 metrov; 4. ľubo-
voľná krátka zbraň - 13 výstrelov na 10 metrov pre 
neregistrovaných strelcov (laická verejnosť, aj bez 
zbrojného preukazu).
Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť požičať si zbraň 
a kúpiť strelivo. 
Hodnotenie: Prví traja v každej disciplíne - vecné 
ceny a diplom. 
Časový rozpis: 8.00 - 9.00 Prezentácia;  
8.30 Otvorenie; 8.45 Začiatok prípravy prvej zmeny;  
14.00 Predpokladané vyhlásenie výsledkov 
Bližšie informácie: www.strelnica.host.sk

Klub spišských strelcov 
Sp. Nová Ves pozýva na

5. rOČníK VereJneJ 
STreLecKeJ SÚťaŽe 

O PUTOVnÝ POHÁr PriMÁTOra 
MeSTa SPiŠSKÁ nOVÁ VeS 

z KrÁTKYcH a DLHÝcH zBraní

otvorenie 9. majstrovstiev mesta v plávaní seniorov 
na plavárni v spišskej novej Vsi

BOWLinGOVÝ TUrnaJ 
zÁKLaDnÝcH ŠKôL
BOWlINGOVé cENTRUM lAGUNA SNV

21. 6. 2013 – piatok o 8.30 h
štartovné: 3 €/družstvo

Bowlingový turnaj 3-členných družstiev, 
každá škola môže postaviť dve 3-členné družstvá.

Prihlásiť sa môžete osobne u personálu 
alebo na tel. č.: 053/441 44 56.

Tešíme sa na vašu účasť.

Floorball club young Arrows 
Spišská Nová Ves 

organizuje 

nÁBOr DO FLOrBaLOVéHO 
KLUBU Pre cHLaPcOV  

a DieVČaTÁ zŠ 
v kategórii staršia a mladšia prípravka. 

Ak máte syna alebo dcéru s ročníkom narodenia 
2002 – 2005, príďte s nimi do telocvične Fit Housu 
(Slnečné nábrežie 1 - oproti Kauflandu za EXPERT 

Elektrom na konci bytovky) v čase od 14.30  
do 16.00 hod. počas nasledovných termínov: 

1., 8., 15., 22. alebo 29. 6. 2013.
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SPOLOČenSKÁ KrOniKa

lúčim sa s Vami, moji milí, ruku teplú, láskavú už Vám nemôžem podať. 
moje hrejivé srdce v ťažkých bolestiach dotĺklo, lúčim sa s každým, kto 
ma mal rád.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 21. 3. 2013 rozlúčili s našou 
drahou manželkou, mamkou, babkou žofkou DUBIňÁKOVOU.
S úctou, láskou a vďakou manžel Viliam, syn Vlado s manželkou Jarmilou, 
vnučky Nikolka a Simonka, nevesta Kristína a ostatná smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa 8. 4. 2013 prišli rozlúčiť s naším otcom, 
starým otcom Jánom FABINIM na jeho poslednej ceste.
Touto cestou ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou synovia Miroslav a Ľubomír s rodinami.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
17. 4. 2013 prišli rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou, svokrou, švagrinou 
a tetou Máriou STOlIČNOU, ktorá nás náhle opustila vo veku 69 rokov.
Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v Spišskej Novej Vsi a Pohrebnej 
službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a vďakou syn Štefan s rodinou, dcéry Jana a Soňa s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 25. 4. 2013 s mojou manželkou, s našou starostlivou mamkou, svok-
rou, babkou, prababkou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, tetou a príbuz-
nou Máriou AUGUSTIňÁKOVOU, rod. Šoltésovou, ktorá nás navždy opustila 
vo veku 60 rokov.
Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV - PhDr. Lapšanskému za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a vďakou manžel Ján a dcéry Henrieta, Zuzana, Martina a Jana  
s rodinami a súrodenci.

tíško si zaspal, bolesť nás trápi, no spomienky nám dávajú silu a nedovo-
lia zabudnúť...
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 17. 4. 2013 prišli rozlúčiť s mojím drahým manže-
lom, otcom, dedkom Petrom GANOVSKýM.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Za dôstojnú rozlúčku vďačíme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej službe  
R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV. 
S úctou smútiaca rodina.

Ďakujem príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 24. 4. 2013 s mojím bra-
tom Dušanom BRNOM na jeho poslednej ceste.
Zvlášť ďakujem Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú prípravu a preve-
denie smútočného obradu.
brat Ľubomír

nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa 26. 4. 2013 pri-
šli rozlúčiť s mojím drahým manželom, naším otcom a dedkom štefanom  
VENcElOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 82 rokov, na jeho posled-
nej ceste.
Zvlášť ďakujeme zdravotnému personálu ODCH NsP v SNV za starostlivosť.  
Poďakovanie patrí tiež Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou a úctou manželka Anna, synovia Miroslav, Štefan a Milan s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy v nás.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 5. 2013 s mo-
jím milovaným manželom, otcom, bratom, dedkom a príbuzným Pavlom  
MIKUlOM, ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Grécko-kat. cirkvi, farnosti 
Premenenia Pána v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Anna, dcéra Stanka s rodinou, syn Pavol s rodinou a ostatná smú-
tiaca rodina

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBIlEÁ V APRílI OSlÁVIlI
95 rokov
margita svitanová

92 rokov
anna Baluchová

91 rokov
mária Gavláková
anna kopťárová
Helena lehotská
anna porubská

90 rokov
kamila martinková

85 rokov
katarína kuzmiaková
pavol marčišovský
anna rumanová

80 rokov
margita Bigošová
Gizela Buríková

Zdenka kalafutová
ladislav klein
Ing. oľga malatinská
ladislav marcinčák
magdaléna soóšová
mária Štrauchová

75 rokov
ema Brutvanová
Dezider Budaj
František Compel
Ján Fabian
anna Gurovičová
michal Hvizdoš
anna kleinová
erika majkráková
anna nagyová
mária novotná
marta panulinová
anna Viglaská

Helena Zaliberová
Ján Zempléni

70 rokov
mária ambrózyová
anna Baniaková
eva Bobková
magdaléna Borovská
Ing. marián Brna
oľga čekovská
JuDr. rozália Ficová
milan Hájka
Ľudmila Hudáčková
margita kavalecová
terézia krajňáková

Šimon ledecký
eva macková
magdaléna mazurová
Helena oravcová
milan pavlík
Justína polláková
Jozef surgent
mária Šmelková
agáta Šomšáková
paulina tobiašová
ladislav Vaľo
Bibiana Vassová
František Vesek
kristína Zajacová

adam mederi

liliana suchá

samuel papcún

Jazmína Horváthová

nina kotlárová

alexandra pitoňáková

Jakub sopko

Jurina majerčáková

eliška Hanuščáková

laura Girgová

lukáš marianik

tibor Gonda

natália malejčíková

sophia Wolfová

Jakub repaský

adrián ogurčák

Jana kleinová

simon Bobula

Filip Vajo

pavlína paľuchová

timotej Varša

tamara kozáková

V APRílI NÁS NAVžDy OPUSTIlI

aurélia székelyová 1918
Ján Fabini 1925
mária Široká 1926
emília kupčíková 1928
Ján krupinský 1928

Ján tomajko 1930
Ľudmila Beharková 1930
anna korchňáková 1930
Štefan Vencel 1931
margita Belejová 1933

oľga Harmanová 1933
terézia Vdovjaková 1933
Ing. František Vojtáš 1934
magdaléna krempaská 1938
muDr. Ján minár 1943

mária stoličná 1943
anna Jiroušková 1943
Dušan Brna 1944
Ľudovít procházka 1946
milan Gregor 1948

Viera Šoltísová 1948
mária augustiňáková 1952
pavol repka 1955
rudolf salamon 1957
miroslav Valkošák 1971

ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii ička 

- radnica, radničné nám. č. 7, i. posch. vpravo.
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čas plynie, ale smútok v srdci zostáva.
24. 5. 2013 uplynie piaty rok, odkedy nás opustil môj brat Michal BUJňÁK.
V modlitbe na neho spomínajú sestra Mária a synovec Jozef s rodinou.
Spomínajte s nami. Ďakujeme.

6. 5. 2013 sme sa s hlbokým zármutkom rozlúčili s naším milovaným manželom, 
ockom, dedkom a pradedkom štefanom šKOlNíČKOM, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 81 rokov.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým, ktorí mu pomáhali v posledných 
mesiacoch jeho života, teda lekárom, zdravotným sestrám, opatrovateľkám, 
priateľom a rodine. 
Za dôstojný priebeh smútočného obradu patrí naša veľká vďaka Rím.- kat. far-
skému úradu v SNV, MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému a Pohrebnej službe 
R. Findura.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste. 
... ostala nám iba láska a spomienky...
S vďakou a úctou manželka Elena, dcéra Mariana a syn Milan s rodinami.

ako tíško žila, tak tíško odišla. skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
26. 5. 2013 uplynul rok, odkedy nás opustila naša milovaná mamka Mária 
ZAJAcOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Terka, syn Marek s rodinami.

 
ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.
31. 5. 2013 uplynuli 2 roky od úmrtia nášho drahého zosnulého Vincenta 
hAMRÁČKA. 
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

1. 6. 2013 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej mamky, starej mamky 
a prababičky heleny MIKlOšOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Elena s rodinou a synovia František  
a Dušan s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli. 

odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ s nami. už len kytičku 
na hrob ti môžeme dať a pri plamienku sviečky na teba spomínať.
2. 6. 2013 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila moja milovaná manželka, 
babka, prababka Valéria BORDIGOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Valika, Danka, Evka s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Znova plačú oči, znova plačú bôľom, veď už je tomu rok, čo nám dal všetkým 
Zbohom.
3. 6. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás opustil náš príbuzný  
ladislav KRUPA. Ďakujeme za spomienku.
manželka Mária, deti Ladislav a Iveta, vnuci Lukáš a Matúš, pravnučka Miška 
a ostatná rodina

Zavrela si oči, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada mala. odišla 
si, už nie si medzi nami, ale stále žiješ v srdciach nás, ktorí sme Ťa milo-
vali.
4. 6. 2013 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, babka, prababka, svokra Elena PETKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a veľkou láskou spomínajú dcéra Alexandra a syn Peter s rodinami.

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých nás. tak 
túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, prestalo už ďalej biť.
6. 6. 2013 uplynie štvrtý rok, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, ocko, 
svokor, dedko Jozef FIlIP. 
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomínajú manželka 
Eva, dcéra Jana a syn Jozef s rodinami.

sú chvíle, kedy v našich srdciach pokoj je, sú chvíle, kedy sa v nás všetko 
búri. to neprítomnosť tvoja, otec, spôsobuje tieto stavy. odišiel si bez roz-
lúčky, len tak zrazu, rok prešiel a nič sa nezmenilo, len to, že Ťa už niet 
medzi nami.
7. 6. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho milovaného otca, švagra, 
brata, dedka a pradedka Jána BOcANA.
S úctou a láskou spomínajú syn, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 26. 4. 2013 s mojím milovaným manželom, oteckom, starkým a praded-
kom Jánom TOMAJKOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 83 rokov.
Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Fin-
dura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka, dcéra Marika a syn Peter s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou a prababkou  
Máriou GURKOVOU, ktorá nás navždy opustila 5. 5. 2013 vo veku 90 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.

S veľkou bolesťou v našich srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
spolupracovníkom, známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 7. 5. 2013 s mojím manže-
lom, otcom, dedkom, svokrom, švagrom, ujom Ing. Michalom GONDOM, 
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou manželka Klára, synovia Jozef a Stanislav s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

„I vtáky raz ustanú v nekonečnom speve, zrútia sa do hrobov...“
S bolesťou v srdci sa chceme poďakovať celej rodine, všetkým príbuzným, 
susedom, kolegom a známym, ktorí sa dňa 13. 5. 2013 prišli rozlúčiť s naším 
ockom a deduškom Adolfom FEDÁKOM na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a spoluúčasť.
Ostaneš navždy v našich srdciach a myšlienkach.
Zuzičky a Janka

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel si 
rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme.
Pri spomienke na nedožitých 80 rokov nášho manžela a otca Jána  
PIVOVARNíKA s láskou a úctou na neho spomínajú manželka Vilma, dcéra 
Eva, švagor Ján Girinyi. 

Je taká chvíľa. skončí sa život, začne spomienka... spomíname.
Uplynuli 3 roky od chvíle, kedy sme sa navždy rozlúčili s manželom, otcom, 
dedkom ladislavom KUFČÁKOM.
Spomínajte s nami.

Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak 
radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali.
4. 5. 2013 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia mojej manželky Justíny  
GIRINyIOVEJ.
S láskou a úctou spomíname.
manžel Ján, syn a dcéra s rodinami a švagriná Vilma

nesmúťme preto, že sme ju stratili, ale buďme vďační, že sme ju mali.
7. 5. 2013 uplynie rok, odkedy nám ostali už len spomienky na našu mamku, 
starú mamku Paulínu BOBUlOVÚ. 
S láskou si na Teba spomína syn Ivan s rodinou a vnúčatá.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

13. 5. 2013 uplynulo 17 rokov od chvíle, keď nás nečakane navždy opustila 
moja manželka, naša mamička a babička Mária FABINIOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám. márne 
ho naše oči hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú. ubolené srdce pre-
stalo biť, tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť.
29. 5. 2013 uplynul 1 rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
brat, krstný otec Jozef PASTVA.
S láskou na neho spomína manželka Anna, dcéra Stanislava a synovia Lukáš 
a Jozef s priateľkami a ostatná rodina. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

SPOLOČenSKÁ KrOniKa
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tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. mala si rada život, mala si rada 
smiech, verila si v život, milovala si svet. odišla si navždy, hoci si túžila žiť, 
nebolo ti dopriate s nami tu byť.
5. 6. 2013 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie úmrtia  
našej milovanej manželky, sestry, mamičky, babky, prababky a Briežkarky Jany 
šPIRKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

odišiel náhle, nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, čo ho milovali.
8. 6. 2013 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka 
Vladimíra cENTKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
9. 6. 2013 uplynie 5 rokov, kedy odišla do večnosti naša manželka, sestra, 
krstná mama, švagriná Mária šEFČIKOVÁ.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel a ostatná rodina.

čas plynie, ale spomienka ostáva.
11. 6. 2013 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás nečakane navždy opustil 
manžel, otec a starý otec Ervín OGURČÁK. 
S láskou a úctou spomína manželka Mária a dcéry Dana a Katarína s rodi-
nami.

odišli... a v srdci nám bolesť zanechali. rýchlo, bez 
rozlúčky, to nik nečakal. stíchli srdcia, ich hlas, zostali 
nezabudnuteľné spomienky v nás! čas plynie ako ti-
chej rieky prúd, kto ich mal rád, nevie zabudnúť.
11. 6. 2013 uplynie 40 rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša starostlivá mamka Anna JASEňÁKOVÁ 
a 18. 11. 2013 uplynie 25 rokov od chvíle, kedy nás 
opustil náš milujúci otec Jozef JASEňÁK.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku, tak ako my, ich deti - dcéra 
Viera s rodinou a syn Pavol s rodinou.

14. 6. 2013 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamy, dcéry,  
sestry ľubice hABASOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Matúš, otec, sestra Bianka a brat Patrik s rodinami

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
14. 6. 2013 uplynie 9 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj drahý otec, 
dedko, svokor a pradedko Ján šTRAUch.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

s anjelmi spievaš pieseň nekonečnú, len nápev píše pán Boh sám. naj-
krajšia hviezda ti jasne žiari, tam v nebi miesto máš. Bez bolesti a trápenia 
snívaš svoj večný sen, modlitbou sme pri tebe každý deň.
16. 6. 2013 si s láskou a modlitbou pripomíname 7. výročie Tvojho úmrtia, mi-
lovaná dcérka, Monika hORNyÁKOVÁ, rod. Akurátna.
Ani čas nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa veľmi milovali.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
mamka, sestra Hanka, neter Michalka a krstní rodičia

odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami. už len kytičku môžeme ti na hrob dať, pri plamienku sviečky tíško 
spomínať.
16. 6. 2013 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy opustila naša mamička a ba-
bička Anna lAšKODyOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú synovia Milan, Ladislav, Juraj s rodinami.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
18. 6. 2013 si pripomíname 4. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František KUPEc.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

24. 6. 2013 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy 
opustil môj manžel, náš starostlivý otec a dedko štefan NOVÁČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Hanka, dcéry Eva, Taňa a Iveta  
s rodinami.

keď pri tvojom hrobe stojíme, pri plamienku sviečky sa ticho modlíme, 
s nádejou, že sa tam vo večnosti stretneme.
30. 6. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás náhle opustil Peter 
DIRGA.
So zármutkom spomína manželka, deti, rodičia a brat s rodinou.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
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SprávcovSká Firma, s. r. o. 
polytop Snv, 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

19. 6. (streda) o 19.00 hod. - Koncertné turné 
„Na ceste za slobodou“ Martina Geisberga & Nany-
ho. Príďte si vypočuť ich spoločnú pesničkársku púť, 
oslobodiť sa krásnymi textami a príjemnou hudbou.
Vstupné: 6 € v predpredaji, 7 € v deň koncertu. 
V cene jeden ľadový nápoj. Rezervácie na tel. č. 
0905 287 563 alebo cajovnaalchymka@gmail.com
22. 6. (sobota) o 19.00 hod. - Koncert autor-
ských piesní Jána Pramuku, mladého talentovaného 
hudobníka zo Spišskej Novej Vsi. 
Vstupné: dobrovoľné. 

Letná 63, SNV

UPOVEDOMENIE
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje ná-
jomcov hrobových a urnových miest, 
ktorým končí alebo skončila doba nájmu 
hrobového miesta podľa zákona o pohreb-
níctve č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk, že nájom na ďalšie obdobie po-
skytuje Správa mestských cintorínov, Sloven-
ská ul. č. 1 (na starom cintoríne). V prípade, 
že nájomca hrobového miesta neobnoví 
nájom na ďalšie obdobie, právo na hrobo-
vé miesto zanikne a nájomná zmluva bude 
vypovedaná. 
 správa cintorínov

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých, zO č. 12, SnV 

pozýva na 

ŠPOrTOVÝ Deň 
pre deti a dospelých,

ktorý sa uskutoční 
22. 6. 2013 od 9.00 hod.  

na štadióne Tatran.
Tešíme sa na stretnutie  
a posedenie pri guláši.

Jozef Baranyi, predseda zo č. 12
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základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých,
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves 

pozýva svojich členov na 

GULÁŠ,
ktorý sa uskutoční 

22. 6. 2013 (sobota)
o 11.00 h v Kolkárni pri ZOO

Poplatok: členovia 3 €, 
nečlenovia 4 €, deti 2 €. 

Tešíme sa na vás.

OznaMY, POzVÁnKY

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

 7. 6. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál 

14. 6. 2013
Turistická vychádzka  
do Vysokých Tatier  

Odchod vlakom o 7.12 hod.

19. 6. 2013
Jubilanti v klube o 10.00 hod.

26. 6. 2013
Guláš v tenisovom klube  

pri NsP.  
Odchod MHD č. 1 z aut. stanice  

o 9.00 hod. individuálne.  
(doniesť misku, lyžicu a pohár) 

Poplatok 3 € uhradiť do 24. 6. 2013.  
28. 6. 2013

Varenie a ochutnávka  
múčnych jedál

KLUB DôcHODcOV KOMenSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 17. 6. 2013  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
v SNV. Tešíme sa na vás.

8. 6. 2013 od 10.00 do 12.00 hod.

FiTDance SPeciaL 
Veľká športová hala FIThOUSE,  

Slnečné nábrežie 1 (pri Kauflande)
Pozývame všetkých aktívnych ľudí  

na špeciálny tanečno-športový program  
s populárnou inštruktorkou Luciou Ďurákovou  
v jej originálnom a dynamickom štýle. Takmer  

dvojhodinové podujatie je zamerané na zlepšenie 
kondície a vylepšenie postavy so špeciálnymi  

hosťami zo sveta orientálnych tancov.
Vstupné: 4 €

Viac info: 0907 514 608, www.salemark.eu

13. 6. 2013 o 19.00 hod.

OcKO 
absolútna premiéra svetovo  
populárnej komédie na Spiši

Kino Tatry klub (KTK)
Vstupné: v predpredaji - 10 € do 10. 6.,  

potom - 12 €.
Originálna a veselá show jedného muža (anglicky 
One man show). V hlavnej úlohe známy slovenský 
herec Roman Pomajbo. Pripravte si vreckovky, 

pretože budete plakať od smiechu aj dojatia.
Rezervácie vstupeniek: 0907 514 608.

Viac informácií: www.salemark.eu, 
facebook SaleMark Poprad

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

5. 6. 2013 (streda)
Turistická vychádzka: Poráč – Bukovec - švedlár

Odchod autobusu z AS o 7.00 hod. smer Poráč.

11. 6. 2013 (utorok)
Beseda „Bezpečná jeseň života“ 

s kpt. Mgr. P. Langom o 9.30 hod. v KD na Levočskej ul.

14. 6. 2013 (piatok)
Opereta Čardášová princezná, štátne divadlo Košice

Odchod vlakom o 16.51 hod. Tel. č.: 0918 636 384.

19. 6. 2013 (streda)
VII. ročník „Za krásami Slovenska“

Autobusový zájazd do Žiliny a okolia.
Navštívime Žilinu, Budatín, Strečno.

Turisti: Vrútky – Minčol - sedlo Javorina - hrad Strečno.
Dĺžka trasy: 13 km. Prevýšenie: 981 m. Čas: asi 6.30 hod.

Poplatok 5 € môžete zaplatiť vždy v utorok v KD na Levočskej ulici.
Odchod z parkoviska za Domom kultúry o 6.00 hod.

28. 6. 2013 (piatok) 
VII. ročník športových hier seniorov okresu SNV

Miesto konania: Markušovce, futbalový štadión.
Odchod autobusom z AS o 9.05 hod.

Prihlásiť sa môžete v KD na Levočskej ulici 
vždy v utorok od 9.00 do 12.00 hod. Poplatok: 1 €.

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. - 2. 6. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 19, SNV

Tel.: 053/321 99 20

3. - 9. 6. 2013
Signum, Nábrežie Hornádu 11, SNV

Tel.: 053/441 01 92

10. - 16. 6. 2013
Templum, Česká 1, SNV

Tel.: 053/441 41 66

17. - 23. 6. 2013
Elixír, Zimná 70, SNV
Tel.: 053/446 82 25

24. - 30. 6. 2013
Pri stanici, Odborárov 47, SNV

Tel.: 053/429 86 93

BezPLaTné ranné KUrzY JOGY 
od 5. do 30. 6. 2013 (pondelok - nedeľa)  

v čase od 6.00 do 7.00 hod.
Karimatky sú k dispozícii, stačí si priniesť pohodlný úbor na cvičenie a čisté ponožky na prezutie.  

Príďte 5 minút pred cvičením. Pravidelná návštevnosť nie je podmienkou.
Cvičenia sú na poschodí vľavo. Informácie - 0949 266 517.

Joga v dennom živote 
pobočka Spišská Nová Ves, Jogacentrum SNV, letná 55

srdečne vás pozývame na 

Predsedníctvo okresnej 
organizácie Jednoty  
dôchodcov na Slovensku
v Spišskej Novej Vsi
pozýva na

7. rOČníK  
ŠPOrTOVÝcH Hier  
SeniOrOV OKreSU

28. 6. 2013 o 10.00 hod., 
ihrisko TJ Markušovce.

Tešíme sa na športové zápolenia.

Únia žien Slovenska, okresná a základná organizácie v Sp. Novej Vsi organizuje 

1. ročník malej kultúrno-športovej olympiády žien 
pod záštitou Mgr. ley Grečkovej, poslankyne Národnej rady SR  

a zástupkyne primátora mesta SNV 
22. júna 2013 (sobota) v čase od 10.00 do 16.00 hod.  

na školskom dvore v Iliašovciach.
Hosťami organizácie budú aj ženy – členky Spolku žien v Srbsku, ktoré zastupujú zahraničných Slová-
kov žijúcich v Padine. 21. júna sa stretnú s predstaviteľmi Domu Matice slovenskej a ďalšími hosťami 
z mesta. rsDr. Monika novačeková, predsedníčka oo ÚŽs

žENy V AKcII
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Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny vý-
kupu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchyn-
ské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako 
stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar 
a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

Oznámenie o výkupe papiera v rodinných domoch

  MsV č. 1 novoveská Huta 

1.  Horská 60 20. 6. 16.00 - 16.15
2. pri parku (nám. v Nov. Hute) 20. 6.  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore 20. 6.  17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 20. 6.  16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17 20. 6. 17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej zbrojnici 20. 6. 18.05 - 18.20
7.  Tichá 10 20. 6. 16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 20. 6. 17.25 - 17.40
 
  MsV č. 3 Ferčekovce 

9. Muráňska 2 21. 6.  16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 21. 6.  16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej 
 a Trenčianskej 21. 6.  16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 21. 6.  17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 21. 6.  17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul. 21. 6.  18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul. 21. 6.  17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 21. 6.  18.05 - 18.20

  MsV č. 6 staré mesto - juh

17. Fándlyho ul. 
 - Železorudné bane  24. 6.  17.15 - 17.35
18. Kozí vrch  24. 6.  16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom 
 - Hotel Šport  24. 6.  17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 24. 6.  16.25 - 16.45
21. Gorkého ul. 24. 6.  18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej  

a Leteckej 24. 6.  16.50 - 17.10

  MsV č. 7 staré mesto - východ
 
23. križovatka ulíc Hanulovej  

a Škultétyho 25. 6.  17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 25. 6.  16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 25. 6.  16.20 - 16.35
26. Drevárska ul.  

- garáže Nového domova 25. 6.  16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul.  25. 6.   17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul. 25. 6.   18.15 - 18.30

29.  MPC starý vchod  
- Mlynská ul. 25. 6.   18.35 - 18.50

  MsV č. 8 staré mesto - sever 

30. Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 24. 6.   18.05 - 18.25

31. Vajanského ul.  
(smer k stanici) 26. 6.   18.25 - 18.45

32. J. C. Hronského 25. 6.   17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie  
Katarínka 26. 6.   18.00 - 18.20

  MsV č. 9 Telep

34.  Bernolákova ul.  26. 6.   17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul.  26. 6.   17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd 26. 6.   16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul.  26. 6.   16.25 - 16.45
38.  križovatka ulíc Ľaliovej  

a Púpavovej  26. 6.   16.00 - 16.20

„keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“
Nonstop pretek pre nadšencov horskej (MTB) cyklistiky bez podpory, ktorí sú odhodlaní 

zabojovať na bicykli s prírodou Spiša aj na hranici svojich možností.
Prezentácia:

1. 8. 2013 (štvrtok) od 19.00 do 21.00 hod.
2. 8. 2013 (piatok) od 7.00 do 8.30 hod.

štart: 2. 8. 2013 (piatok) o 9.00 hod., Poráčska dolina. Dĺžka preteku: 333 km. 
Prevýšenie: 5 200 metrov. Kategórie: muži, ženy

Prihlášky: Vyplnením prihlasovacieho formulára na www.333extreme.spis-region.sk 
alebo zaslaním e-mailu na adresu: 333extreme@spis-region.sk. 

Viac informácií na www.333extreme.spis-region.sk.

OznaM, POzVÁnKY
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Tento projekt je spolufinancovaný 
z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom SR

„Regionálne centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov“

Mesto Spišská Nová Ves realizuje projekt

Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ: 4.1. Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu

4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Celkové oprávnené výdavky projektu (EUR): 6 538 093,95
Nenávratný finančný príspevok vo výške 95%, max: 6 211 189,25

Vlastné zdroje: 329 904,70 EUR
Doba realizácie aktivít projektu: 01/2010 - 07/2013

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu 
v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
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Spišské výmenné stretnutie starožitností a kuriozít

29. 6. 2013
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

od 8.00 do 15.00 hod.
na starom trhovisku
oproti OC Sintra
+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

ZVäZ VOJAKOV SlOVENSKEJ REPUBlIKy
Klub Spišská Nová Ves

Pozývame všetkých členov a sympatizantov na 

TUriSTicKé VYcHÁDzKY 
na KOŠiarnY BrieŽOK

v dňoch 15. 6. a 15. 7. 2013.
- zraz pred obchodným centrom lIDl vždy o 9.00 hod.
- pešia prechádzka (možno aj bicyklom) po trase:  

lIDl - Červený Jarok - Košiarny briežok a späť
- strava a občerstvenie samostatne

Organizuje p. Sopkovič - t. č. 0918 712 796 
Všetky otázky týkajúce sa tejto prechádzky 

konzultujte s p. Sopkovičom.
Ing. Ján kollár, predseda rady klubu

Mesto Spišská Nová Ves pripravuje

58. ročník Spišského trhu
v dňoch 18. – 21. júla 2013.

Termín konania trhu bol zosúladený
s podujatiami konanými v regióne Spiša 

(Európske ľudové remeslo Kežmarok) tak,
aby sa tieto nekonali súčasne.

POzVÁnKa
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi - DSS „Náš 
dom“ srdečne pozýva všetkých obyvateľov mesta na otvorenie originálnej výstavy prác 

a výrobkov, ktoré sú výsledkom tvorivosti ľudí s mentálnym postihnutím Košického a Pre-
šovského samosprávneho kraja. Táto výstava s názvom Zrkadlenie - Svet očami ľudí 
s mentálnym postihnutím sa uskutoční 12. 6. 2013 o 10.00 h v priestoroch Multi-

funkčného energeticko-baníckeho centra, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. 
Jej otvorenie bude spojené s vernisážou a vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.

POzVÁnKY, inzercia
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inzercia

Najnižšie podanie je stanovené na sumu: 21.150,- €
Minimálne prihodenie: 200,- €

Dražobná zábezpeka: 2 500,- €

-  3 - izbový byt č. 18 nachádzajúci sa na 1. p. obytného domu
 s. č. 2685, or. č. 2, adresa Zámočnícka 2, Spišská Nová Ves, v celosti

- spoločné časti a spoločné zariadenia obytného domu s. č. 2685,
 ktorý je postavený na pozemku parcela C KN č. 1390 a C KN č. 1391,
 v spoluvlastníckom podiely 156/10 000 z celku

- pozemok parcela C KN č. 1390 - zastavaná plocha a nádvorie
 o výmere 369 m, pozemok parcela C KN č. 1391 - zastavaná plocha
 a nádvorie o výmere 368 m, v spoluvlastníckom
 podiely 156/10 000 z celku 

2

2

Bližšie informácie na t. č. 0917 112 304, 0907 392 275

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané
na LV č. 8161, k. ú. Spišská Nová Ves:

ktorá sa uskutoční dňa 25. 06. 2013 o 10.00 hod.
na prvom poschodí stredného traktu budovy s. č. 1371, na

Duklianskej ulici č. 29 v Spišskej Novej Vsi.

ZVEREJŇUJE OZNÁMENIE
O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE,

Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
SIGMA dražobná

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 

Spoločnosť AST- Ing. Sergej Špak, spol. s r.o. 
ponúka na predaj novostavbu bytov v 
Smižanoch. Malá bytovka sa nachádza v blízkosti 
Supermarketu TESCO. Nadštandardné 2-izbové a 
3-izbové byty sú zhotovené z najkvalitnejších 
stavebných materiálov zaručujúcich nízke režijné 
náklady. Pri kúpe týchto bytov je možné čerpať 
zvýhodnené hypotekárne úvery.

0903 101 407
 alebo 

0903 624 121

PREDAJ BYTOV

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ 
ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ Artemus Ward

Súkromná materská škola a jasle BRANTIA ponúka deťom od útleho veku vzdelá-
vací proces doplnený osobitným prístupom pedagógov, ktorí využívajú osved-
čenú metódu aplikovanej psychológie NLP v komunikácii s deťmi. Celodenná 
komunikácia v anglickom jazyku je garantovaná certifikovanou metódou LCF 
Clubs. Osobnostnému rozvoju vášho dieťaťa pomôže individuálny prístup. Ma-
ximálny počet detí v triede je 10, pričom v každej triede sú dvaja pedagógo-
via. Okrem množstva ďalších výhod zabezpečíme deťom základné hygienické 
potreby. Raňajky, desiaty a olovranty si deti vychutnajú formou bufetových 
stolov a okrem ihriska umožníme deťom vyšantiť sa vo vlastnom krytom 
bazéne priamo v areáli MŠ.

Ďalšie benefity
vlastná knižnica | otváracie hodiny prispôsobené potrebám rodičov | pravi-
delné návštevy dentálnej hygieničky a rehabilitačnej sestry v priestoroch 
MŠ | široký výber krúžkov a aktivít | vlastný časopis | detský balíček na 
privítanie | každodenný pitný režim 
...a hlavne láskavý prístup k deťom!

bližšie informácie: 0908 067 801 | brantia@brantia.sk

Tešíme sa na vás a vaše ratolesti  
od septembra 2013 v tichej mestskej 
časti Kozí vrch v SNV!
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inzercia, DrOBnÁ inzercia

čalúnnik

Kontakt: 0904 684 145

Výrobca čalúneného nábytku v Spišskej Novej Vsi, 
firma FITZROI, s. r. o.

 prijmeme do trvalého pracovného pomeru 

kvalifikovaných pracovníkov  
so skúsenosťami v čalúnnictve.

Práca v mladom kolektíve  
rozvíjajúcej sa firmy s výrobou pre zahraničný trh. 

   PreDÁM - PrenaJMeM

 Predám 1-izb. tehlový byt na Brezovej ul. (sídl. Tarča), 1. po-
sch., 35 m2 + veľká pivnica, plastové okná - inak v pôvod-
nom stave. Kúrenie - vlastné gamatky. Bližšie informácie na 
0911 171 177. Som vlastník, nie RK.

 Predám 2-izb. tehlový byt na Baníckej ul. v centre mesta, 
1. posch., 2 pivnice v suteréne. Výmera vrátane pivníc 
65,10 m2. Pôvodný stav. Nie cez RK. T.: 0918 542 618.

 Predám 2-izb. byt v centre mesta Sp. Nová Ves po čiastočnej 
rekonštrukcii, 2 pivnice, balkón, tehlová bytovka. Cena doho-
dou. T.: 0907 977 550.

 Predám 2-izb. byt 52 m2 + nebytový priestor 23 m2 + pivnica 
7 m2 v tehlovej bytovke, OV, prerobený s murovaným jadrom. 
Nachádza sa nad nebytovým priestorom na 1. posch., pri bý-
valom MäsoSpiši (smer Teplička). Cena 35 000 €. 
T.: 0907 704 022, 0917 280 955.

 Predám 2 + 1 byt v centre SNV, prerobený bez balkóna. 
Cena 33 000 €. T.: 0905 496 777.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na 3. posch., sídl. Západ II, 

Smižany v OV, pôvodný stav, murované jadro. Byt je voľný. 
Cena dohodou. T.: 0904 379 741. 

 Predám 3-izb. väčší byt v OV, čiastočne zrekonštruovaný, na 
sídl. Západ I, Strojnícka ul., 1. posch. Bytový dom je zateplený. 
Nie cez RK. Cena 38 500 €. T.: 0902 160 468.

 Dám do prenájmu priestory - 50 m2 na kancelárske alebo 
obchodné účely, Starosaská 19 v SNV (oproti Hotelu Metro-
pol). T.: 0944 288 863.

 Predám 3-izb. byt (prízemie), Tr. 1. mája, sídl. Mier, muro-
vané jadro, pôvodný stav, výmera 70 m2. Cena 29 000 €. 
T.: 0917 202 220. 

 Predám 4-izb. byt v OV na Topoľovej ul. o rozlohe 73 m2.  
Pôvodný stav, plastové okná, prízemie bez balkóna. 
T.: 0905 585 639.

 Predám stavebný pozemok v Novoveskej Hute, Rybničná 
ulica, 3 114 m2. RK nevolať! T.: 0911 646 489.

 Výhodne predám veľký rodinný dom v centre Spišskej Novej 
Vsi, Ul. odborárov. T: 0905 351 015, 0911 351 015.

 Predám pekný rodinný dom v Kolinovciach, vhodný aj na 
podnikateľské účely. Cena 95 000 €. T.: 0949 703 303.

 Predám rodinný dom na Poráči. T.: 0908 984 065, nie RK.
 Predám rodinný dom v obci Rudňany za výhodnú cenu 

v tichom a peknom prostredí. Bližšie informácie volajte na 
0948 040 252. Som vlastník, nie RK.

 Predám pekný, moderný rodinný dom s podkrovím v SNV, 
v tichej, lukratívnej časti blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, 
záhradný domček s krbom, atď. Cena 159 000 €. 
T.: 0903 630 089.

 Predám garáž s elektrinou, montážnou jamou a pivnicou na 
Tarči, Brezová/Agátová ul. RK nevolať! Tel.: 0911 646 489.

 Prenajmem garáž pri židovskom cintoríne (sídl. Východ). 
Cena dohodou. T.: 0905 103 166.

 Predám záhradku - pozemok so záhradnou chatkou o roz-
lohe 980 m2 v lokalite Blaumont. Cena dohodou. 
T.: 0907 307 168.

 Predám detskú jedálenskú stoličku (plastovú). Cena: 15 €. 
T.: 0902 542 363.

 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt po rekonštrukcii 
v centre mesta, SNP č. 7 so samostatným kúrením, 1. posch. 
T.: 0903 319 617. 
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 Ponúkame na prenájom chatku v areáli kúpaliska Tor-
naľa. Chatka je po úplnej rekonštrukcii, s vonkajším sedením 
a ohniskom, 5-miestna. Foto na www.pletivonaplot.eu. 
T.: 0905 522 362.

 Predám záhradu v OV v lokalite Brusník za garážami pri ži-
dovskom cintoríne o rozlohe 400 m2. Drevená podpivničená 
chatka, 20 ovocných stromov, kríky malín, černíc, hrozno. Po-
trubie na polievanie. Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Predám murovanú chatu na Košiarnom briežku. Cena 
37 500 €. Treba vidieť! T.: 0949 703 303.

 Ponúkam chatu pre rodiny (s deťmi) na oddych a relaxáciu 
v peknom prostredí Pod Tepličkou (8 - 9 osôb). Vonku je krb, 
altánok, hojdačka, veľká terasa, parkovisko pri chate. Bližšie 
informácie na 0910 254 250, 0949 506 425.

 Ponúkam na prenájom chatku v Tornali v areáli plážového 
kúpaliska. 5-posteľová chatka so samostatnou kuchyňou a te-
rasou. Cena chatky 120 €/7 dní. T.: 0910 952 913.

 Predám auto ŠKODA 120 po STK, garážované, v dobrom 
stave. Cena dohodou. T.: 053/446 83 02, 0911 901 737.

 Predám AUDI A4 - 2,0 Tdi, r. v. 2008, 1 majiteľ, originál, 
57 200 km!, čierna metalíza, sedan. T“2, top stav! V zime ne-
jazdené. Cena 16 900 €, príp. dohoda. T.: 0903 600 596, 
053/442 10 29

 Predám bieleho psíka - nemecký špic, 8-mesačný, krásny 
- treba vidieť. Lacno. T.: 0907 962 754, 0907 245 695 po 
18.00 hod.

 Predám Aquazorbing - možnosť privyrobenia. Cena doho-
dou. Nemám čas sa tomu venovať. T.: 0904 865 262.

 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu 
záhonov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, 
prerezávanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôd-
nej výživy. T.: 0908 074 479.

 Predám * 8-mesačné prasiatka - vietnamská ošípaná * králiky 
- český strakoš. Cena dohodou. T.: 0915 524 044.

   PrÁca

 Spoločnosť ElISEA, s. r. o., hľadá obchodného zá-
stupcu. Pracovný pomer: živnosť. Požiadavky: komuni-
kačné a prezentačné schopnosti, flexibilita, obchodný 
duch, manažérske schopnosti, priestorové videnie 
a schopnosť zamerať priestor, pokročilá znalosť vo vy-
kresľovacom grafickom programe. Prax v projektovaní 
kuchýň podmienkou. Kontakt: ElISEA, s. r. o., Mlynská 
29, Sp. Nová Ves. 
T.: 0948 061 554, e-mail.: eliseadankuchen@gmail.com

 Veľkoobchodná firma s náradím hľadá šikovného tech-
nika na údržbu a servis elektronáradia. Požadujeme elek-
trotechnické vzdelanie - § 22. T.: 053/449 64 16.

 hľadáte prácu? Garantovaný príjem 600 €.
 Hľadám osobného asistenta, muža, vo veku 30 - 40 rokov 

na cca 6 h denne. T.: 0903 937 324. 
 Rada sa postarám o detičky, kým vy budete v práci. 

T.: 0904 380 033.

   rôzne / SLUŽBY

 ik-PODIATER centrum /PEDIKÚRA MEDIcIÁlNA - po-
skytovaná profes. podologickým prístrojom * Vyšetrenie 
na PODOSKOPe - prístroj pre diagnostiku ortopedických 
vád nôh * šPONOVANIE ZARASTAJÚcIch NEchTOV, 
NEchTOVÁ PROTETIKA, NEchTOVý DIZAJN, MANIKÚRA, 
DEPIlÁcIA, 3D MIhAlNIcE - novinka! * Výroba termoplas-
tických vložiek do topánok zn. SchEIN na mieru - pre di-
abetes, normálnu, spoločenskú aj športovú obuv. Akcia! 
10 % zľava na všetky služby. Dom kultúry, štefánikovo 
námestie 4, SNV (vchod cez vrátnicu, č. dv. 77). 
T.: 0902 891 534.

 KOZMETIcKé šTÚDIO MARIlyN (hutnícka 10, Západ 
I, SNV) ponúka * Pleťové ošetrenia podľa typu pleti, deto-
xikačné ošetrenia * Pleťové ošetrenie 2Derm na citlivú, 
extrémne suchú až poškodenú kožu * Ošetrenie profes. 
žehličkou na pleť 3 v 1 * líčenia na rôzne príležitosti * Ja-
ponská manikúra, masáž a parafín. zábaly rúk * Formova-
nie postavy a odstránenie celulitídy bandážami Arosha * 
Depilácie a ďalšie služby. Akcie - zľavy na vybrané pleťové 
ošetrenia + darček! T.: 0905 388 917.

 NÁVRhy A REAlIZÁcIE ZÁhRAD, AUTOMATIcKý ZA-
VlAžOVAcí SySTéM, ZÁMKOVÁ DlAžBA, OPlOTENIE. 
Pri realizácii záhrad návrh záhrady a zavlažovacieho sys-
tému zdarma! Ušetríte min. 200 €. 
T.: 0904 598 984, 0902 508 995.

 Mgr. MARIANNA KOllÁROVÁ, MEDIÁTORKA - riešenie 
sporov: rodinno-právnych, obchodných a pracovno-práv-
nych. Adresa: štúrova 626/29, 054 01 levoča. 
T.: 0911 040 905.

 DOVOlENKA šTÚROVO. Ponúkam týždenné ubytovanie 
v blízkosti termálneho kúpaliska - bazény, morské vlny, 
perlička... Od 15. 6. - 15. 9. chatka pre 2 rod. + 2 a viac 
detí - 168 €; 2 rodičia + 1 dieťa - 155 €, pre dospelých 
2-miestna - 155 €; 4-miestna - 199 €. T.: 0903 600 975, 
0904 501 249.

 Nefunguje vám počítač? štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Ponúkam profesionálny servis Pc a kanc. tech-
niky aj u vás doma. Návrh a montáže domácich WiFi (bez-
drôtových) sietí! Opravy notebookov! Možnosť obnovenia 
vašich stratených dát! Nastavenie internetového pripo-
jenia. lETNÁ AKcIA: DOMA BEZ KÁBlOV, WiFi router 
s profesion. montážou len za 39 €. Pre informácie volajte 
nonstop: 0904 318 235. Konzultácia zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com

 PROFESIONÁlNy UPRATOVAcí SERVIS, upratovacie 
služby pre vaše byty a firmy. Čistenie kobercov, podláh, 
dlažobných špár, nábytku, pravidelne, jednorázovo. Ener-
giu a čas si ušetrite na činnosti, ktoré sú príjemnejšie a po-
tešia vás. T: 444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 hĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMySElNé ČISTENIE 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 STAVEBNé PRÁcE - REGEc PETER. Prestavba byto-
vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy 
pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 DOPRAVIť SA na letisko, do hotela, na vyšetrenie alebo 
kam potrebujete? 5-miestny automobil s vodičom je vám 
k dispozícii. T.: 0948 263 159.

 MURÁRSKE, MAlIARSKE, STAVEBNé A REKON-
šTRUKČNé PRÁcE. T.: 0904 185 527, 
www.murardanielsnv.wbl.sk 

 TANEČNÁ šKOlA JP na Markušovskej 1, SNV organi-
zuje: * letné TÁBORy TANcA a lEGA pre deti a mládež 
(28. 7. - 3. 8.) * KURZy tanca pre dospelých a budúcich 
manželov (aj individuálne) * kurzy tanca pre deti a mládež 
od 4 r. zabezpečuje tanečné vystúpenia. 
Info: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 lET nad okolím SNV môžete vykonať alebo darovať, 
formou PIlOTOM NA SKÚšKU, na dvojmiestnom moto-
rovom ultraľahkom lietadle. Pokračujeme v kurzoch na 
získanie najlacnejšej licencie pilota motorového lšZ, na 
letisku v SNV. Informácie: www.ulpilot.sk, 
e-mail: telsat@post.sk, 
T.: 0903 721 576, Ing. Marián Čech.

 STAVEBNé PRÁcE všetkého druhu, rekonštrukcie by-
tových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, vý-
stavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál 
- dovoz SNV ZDARMA (STAVPROFI, Fabiniho 23 - za hy-
pernovou, SNV). T.: 0903 221 722.

 BRÚSENIE PODlÁh. Ponúkam podlahárske práce, po-
kládku podláh a podlahových krytín. Brúsenie všetkých 
druhov drevených podláh. T.: 0908 985 277, R. Bött-
cher

 ZAlOžíME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných 
spoločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. 
r. o., predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko 
elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok. Bez-
platné poradenstvo pri založení spoločnosti s. r. o. TIMID, 
s. r. o., štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatrabankou), 
SNV. T.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 Prekladám neúradne z/do ANGlIcKéhO a NEMEc-
KéhO JAZyKA. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i po-
kročilých - všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany

 hĹBKOVé ČISTENIE sedacích súprav, čalúneného ná-
bytku, kobercov. Naše čistenie oživí farbu a odstráni zá-
pach. hĺbkové čistenie za rozumnú cenu. 
T.: 0905 426 780.

 Vykonávame PRESTAVBy KÚPEľNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, Wc, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do 
panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokar-
tónu, montáž a demolácia priečok, kopacie práce, mon-
táž a demontáž okien a dverí. T.: 0903 277 634. 

 „STE ZlATý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré služby sú naj-
lepšie? SlUžBy PRE DOMÁcNOSť * čistenie kobercov 
(dovoz a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, autoseda-
čiek * čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším zne-
čist. * upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava 
a preprava osôb, tovaru mikrobusom * likvidácia drevo-
kazného hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva 
mikrovlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysu-
šovania). Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Kata-
lóg firiem. T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 ČERVOTOČ, PlIESNE. Ukážka ničenia červotoča 
a plesní strojným zariadením. Prídem k vám domov. 
T.: 0904 865 262.

 Doučujem MATEMATIKU žiakov Zš a Sš a matema-
tiku Vš technického smeru (strojárov, drevárov, baníkov 
a pod.). Taktiež príprava na prijímacie skúšky na Sš a Vš 
a pod. Ing. Jozef Kubík. T.: 0948 540 975, 
e-mail jozef.kubik@centrum.sk.

 hĹBKOVé ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čalún. nábytkov 
v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na su-
cho. 2. Čistenie na mokro so špec. čistiacim prostried-
kom. Stroj je zároveň čističkou vzduchu, čím sa odstránia 
všetky nežiaduce pachy (cigaretové, zvieracie a iné). 
T.: 0949 353 731. 

 Ponúkame VýhODNý STAVEBNý ÚVER s úrokovou 
sadzbou od 1,69 %! S garantovanou výškou splátok po-
čas celej doby splácania! Refinancujeme úvery aj bez pre-
verenia príjmu! T.: 0907 468 206. 

 MONTÁž všetkých druhov STREšNých KRyTíN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kva-
lita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 DETSKý ANGlIcKý TÁBOR POD TATRAMI od 11. - 17. 8. 
2013 pre deti od 6 do 14 r., 6 nocí, plná penzia, 20 vyuč. 
hod. AJ, 1 celodenný vstup do Aquacity, bohatý animačný 
program. cena 169 €. Zápis práve teraz. Jazyková škola 
Vista, levočská 1, SNV, T.: 0902 961 150.

 DETSKý lETNý TÁBOR PRE DETI A TEENAGEROV / 
SUMMER cAMP - kurzy angličtiny v júli a auguste. Zá-
bavný program plný hier a AJ od 9.00 do 16.00, po - pia. 
cena 89 €. V cene ovocná desiata, pitie a ľahký obed. Zá-
pis práve teraz. Jazyková škola Vista, levočská 1, SNV. 
T.: 0902 961 150.

 lETNé KONVERZAČNé KURZy ANGlIcKéhO JAZyKA 
/ BRUSh UP - obľúbené konverzačné kurzy AJ. Júlové 
a augustové termíny. cena 3,30 €/vyuč. hod. - 10 % zľava 
do konca júna 2013 pri zápise na 2-mesačný kurz. Zápis 
práve teraz. Jazyková škola Vista, levočská 1, SNV. 
T.: 0902 961 150.

DrOBnÁ inzercia, inzercia
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PREZENTÁCIA NOVÝCH MODELOV 
RAKÚSKYCH KUCHÝŇ

DANKÜCHEN — HAUS design
 Spišská Nová Ves
 0948 061 553
 www.luxdankuchen.sk

Pozývame vás do našej expozície
SPIŠ•EXPO 2013 
na Zimnom štadióne

Víťazná expozícia 
na 45. ročníku 
Spiš•Expo 2012

VYSTAVE
NÉ

KUCHYNE -50 %
JEDINEČNÁ PRÍLEŽITO

SŤ

Info: 0904 304 184
www.VillaNova.sk

Prídte si vybrat Váš skutocný domovNÍZKYCH NÁKLADOV NA BÝVANIEISTOTAISTOTA
NÍZKYCH NÁKLADOV NA BÝVANIE

inzercia

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

21. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 201321. - 23. 6. 2013
Pivný Festival

BEH NA VYSOKÝCH 
PODPÄTKOCH

od 14.00 hod v areáli OC Madaras

22. 6. 2013 (sobota) PRIHLÁSTE SA NA: servis@ocmadaras.sk
Kategórie: ženy a muži



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Akčné modely ŠKODA Max s maximálnou výbavou a s cenovým zvýhodnením. 
ŠKODA Fabia Combi MAX s cenovou výhodou až 3 200 €
ŠKODA Roomster MAX s cenovou výhodou až 3 800 €
ŠKODA Rapid MAX s cenovou výhodou až 4 000 €
Navyše s financovaním Nové tretiny s množstvom výhod.
www.skoda-auto.sk

Maximálny priestor
Maximálna výbava 
Maximálna výhoda

Mob.: 0903 645 111
Tel.: 053/44 252 53
E-mail:predaj.skoda@autoves.sk

Autoves s.r.o.
Duklianska 55
052 01  Spišská Nová Ves 

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

www.autoves.sk

NISSAN 

QASHQAI

Nissan Qashqai, obstarávacia cena 16 750,00 €. Pri výške úveru 11 725,00 € na 36 mesiacov s 0 % úrokom zaplatíte 36 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 353,62 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 
335,00 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 13 065,32 €. RPMN = 7,56 %. Ponuka fi nancovania NISSAN FINANCE znamená fi nancovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ponuku 3-ročného bezplatného 
servisu nie je možné kombinovať so žiadnym iný m zvýhodnením Nissan Sales CEE Kft. s výnimkou zvýhodnení prezentovaných v tejto reklame a taktiež nie je možné ju zameniť za fi nančnú hotovosť. Táto ponuka zahŕňa 3 bežné údržby, a to počas 
obdobia troch rokov alebo do dosiahnutia určitého počtu kilometrov, ktorý sa pre jednotlivé vozidlá vyobrazené v tejto reklame môže líšiť podľa toho, ktoré z uvedeného nastane skôr. Táto ponuka sa vzťahuje na vozidlá vyobrazené v tejto reklame, 
registrované v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú Všeobecné obchodné podmienky Nissan 5* Servisnej zmluvy. Táto ponuka je platná len u zúčastnených autorizovaných predajcov Nissan, pre zmluvy uzatvorené v období od 6. 5. 2013 do 
30. 6. 2013. Pre viac informácií o bežných údržbách, o počte kilometrov pre jednotlivé vozidlá, Nissan 5* Servisnej zmluve, o možnostiach fi nancovania NISSAN FINANCE, o rozsahu poskytovanej zľavy na jednotlivé vozidlá, ako aj o zozname 
zúčastnených autorizovaných predajcov Nissan, navštívte stránku www.nissan.sk. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného 
návrhu. Qashqai: kombinovaná spotreba: 4,5–8,1 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 119–187 g/km, X-Trail: 6,4–7,1 l/100 km, 168–188 g/km.

MODELY NISSAN SO ZĽAVOU AŽ DO 2 000 €!

VŠETKO DO SEBA ZAPADÁ – 3 BEZSTAROSTNÉ ROKY
A TRVALÝ ZÁŽITOK Z JAZDY.

NISSAN QASHQAI

NISSAN X-TRAIL

3-ROČNÝ
BEZPLATNÝ

SERVIS

3-ROČNÁ
ZÁRUKA

3-ROČNÝ
BEZÚROČNÝ

ÚVER


