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lanový park 
je už otvorený

Najnovší a najbezpečnejší lanový park na Slovensku 
pozostáva z 37 prekážok na stromoch vo výške 3 až 
4 metrov. Svoje sily a vytrvalosť si tu môžu preveriť deti 
i dospelí. „predovšetkým sledujeme to, aby deti už v út-
lom veku získavali prvé znalosti a zdokonaľovali svoju 
motoriku, získavali odvahu a schopnosť prekonávať 
prekážky. V niektorých krajinách sa už lanové centrá 
stávajú súčasťou školskej výchovy ako jeden z povin-
ných alebo nepovinných predmetov,“ informoval pre-
vádzkovateľ Pavol Bečarik.
Park o celkovej dĺžke 500 m pozostáva zo 4 okru-
hov s rôznou náročnosťou, pričom jeden je určený pre 
najmenších (7 prekážok vo výške 1 m). Priemerný čas na 
zdolanie prekážok je 30 až 60 minút. „toto lanové cen-
trum pojme súčasne 25 užívateľov. Jeho súčasťou je 

aj lanovka, kde sa návštevníci môžu spustiť na k tomu 
určenej kladke,“ doplnil P. Bečarik.
Lanový park má ako prvý na Slovensku istenie zabezpe-
čené tzv. nekonečným lanom. Okrem neho sa tu nachá-
dza aj doplnkové istenie prepínaním si vlastnej karabínky. 
Celý objekt je pod stálym dohľadom kamerového sys-
tému, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V okolí Madaras 
parku je tiež zvýšená hliadková činnosť.
Monkeyland bude otvorený až do konca októbra. Mimo 
sezóny od novembra do marca bude vstup možný len na 
základe objednávky. Vstupné na detský okruh je sta-
novené vo výške 3,50 € a na okruhy pre dospelých 
7 € za osobu.
Bližšie informácie môžete nájsť na www.monkeyland.sk.

edita sýkorová, foto: autorka

Od začiatku júna v Madaras parku pribudla pre obyvateľov mesta, ale i návštevníkov 
nová atrakcia - opičia dráha Monkeyland. O pár dní pri ňom mesto otvorí bezplatnú 
kondičnú dráhu.

Počas tejto sezóny je pre návštevníkov pripravených 
niekoľko atraktívnych noviniek pre deti, ale aj dospe-
lých. „mali by tu prebiehať rôzne cvičenia, ako aqua 
zumbing, diskotéky pre deti, vodné futbalové ih-
risko. Chceme, aby sa tu rodičia s deťmi aj zabá-
vali,“ informoval v tejto súvislosti riaditeľ STEZ Ján 
Magdoško.
Okrem spomínaných noviniek sú pre záujemcov pri-
pravené aj ďalšie animačné služby, hry pre deti, klu-
bové tance či minidiskotéky. 
Po rekonštrukcii veľkého bazéna pred tromi rokmi 
prišli na rad aj tie neplavecké. Stavebné práce sa za-
čali realizovať už v apríli aj vďaka finančnej podpore 
mesta. Kúpanie si teda budú môcť návštevníci užiť 
v zrekonštruovaných neplaveckých bazénoch, v kto-
rých sa zvýši čistota a hygiena vody. „položená bola 
nová dlažba. Verím, že na budúci rok budeme po-
kračovať. prívodné potrubie zo strojovne bolo kom-
pletne prerobené. prietok vody a jednotlivé trysky 
pôjdu zo stredu bazéna. Voda bude teda kvalitnej-
šia a bude v nej lepšia cirkulácia. čo sa týka teploty 
vody, zákon nám neumožňuje ohrievať viac ako na 
28 stupňov,“ vymenoval J. Magdoško.

SezóNa 
Na letNOM 
kúPaliSku
Spišskonovoveské letné kúpalisko 15. júna 
oficiálne otvorilo svoje brány pre verej-
nosť. tento rok termín otvorenia posunulo 
nepriaznivé počasie. Júnové horúčavy ho 
však naplnili do posledného miestečka.

(pokračovanie na 3. strane)
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Ponúkame  možnosť  

malým autobusom DoPRaVY
v tuzemsku aj zahraničí

15 miest  (mimo vodiča)

za doplatok možnosť použiť prívesný vozík

KontaKt:

tel.:  053 44 11 588
            0905 459 297      

e-mail:   janikov@becarik.sk
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SPraVODaJSTVO

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva ko-
nanom 24. apríla schválili poskytnutie finančných 
prostriedkov vo výške 20 tis. € z Rezervného fondu. 
„spolu sme na rekonštrukciu vynaložili tridsaťtisíc 
eur,“ dodal J. Magdoško.
Aj napriek vynaloženým finančným prostriedkom 
ostáva vstupné na letné kúpalisko tento rok nezme-
nené. Dospelí teda za vstup zaplatia 2,50 € a deti od 

3 do 15 rokov, osoby staršie ako 62 rokov a držitelia 
ZŤP-S 1,80 €. Tento rok platí opäť tzv. dvojponuka. 
Návštevníci predložením vstupenky z kúpaliska v po-
kladni zOO majú zľavu 10 % zo vstupného. Ponuka 
platí aj opačne.
Okrem spomínaných noviniek je v ponuke aj 3-dňový 
rodinný pobyt plný zážitkov určený pre rodiny 
s deťmi. Záujemcom ponúkne okrem zvýhodne-
ného ubytovania s raňajkami a jednou večerou voľné 

vstupy na kúpalisko, krytú plaváreň a masáž. Súčas-
ťou balíčka je aj vstup pre celú rodinu do ZOO a pavi-
lónu Aquaterra, kde deti dostanú malý suvenír, ďalej 
do lanového parku Monkeyland a výstup na vežu 
kostola Nanebovzatia Panny Márie v centre mesta. 
Cena tohto balíčka pre 3-člennú rodinu je 129 € a pre 
4-člennú rodinu 169 €.

edita sýkorová
foto: archív steZ

SezóNa Na letNOM kúPaliSku

Nedávno zverejnili médiá informáciu, ktorá opätovne potvr-
dila skutočnosť, že naša Spišská Nová Ves patrí medzi 
najmenej zadlžené mestá na Slovensku. Je to pozitívne 
konštatovanie zvlášť v období, keď sa väčšina miest stále 
viac zadlžuje a priemerná miera zadlženosti slovenských 
miest je už viac ako 40 %. V našom regióne je napr. Le-
voča momentálne zadlžená na 27,34 %, Krompachy na 

22,28 % a Spišské Vlachy dokonca na takmer 50 % (zákon 
dovoľuje maximálne zadlženie 60 %, no niektoré slovenské 
mestá to už výrazne prekročili). Pre Spišskú Novú Ves je 
aktuálne úverové zaťaženie len 12,4 %. Dobrú kondíciu 
mesta sa darí vedeniu udržať napriek výrazným investíciám 
do infraštruktúry a spolufinancovaniu projektov z eurofon-
dov. Zadlženie mesta sa dokonca v posledných rokoch 

znižuje. Značná časť úverového zaťaženia je pritom ešte za 
projekty z obdobia predchádzajúceho vedenia, ide napr. 
o priemyselný park v bývalom Novom domove, rekonštruk-
ciu Panorámy či rekonštrukciu parkoviska na Letnej ulici. 
Vedenie mesta v súčasnosti uvažuje o možnosti čerpania 
úverových prostriedkov prioritne na rekonštrukciu miest-
nych komunikácií. 

SPišSkÁ MÁ NaJMeNeJ dlhOV

Skončil sa ďalší školský rok. Pre niekoho prvý, pre nie-
koho druhý, pre niekoho posledný. Pre naše riaditeľky 
Materských škôl na Ulici P. Jilemnického pani Ľud-
milu Frankovičovú, na Slovenskej ulici pani annu 
krauszovú a na Stolárskej ulici pani evu Bačovú 
posledný – štyridsiatyprvý. Štyridsaťjeden rokov vítali 

tých najmenších na začiatku školského roka a vypre-
vádzali „najstarších“ za ich ďalším vzdelaním. Štyrid-
saťjeden rokov rozdávali lásku a prvé vedomosti deťom 
od troch do šesť rokov. Ich láskavý, ale aj odborný prí-
stup k deťom bol vysoko ocenený nielen rodičmi detí, 
ale aj školskou inšpekciou. Za ich dlhoročnú dobre 

vykonanú prácu im svoje poďakovanie vyjadruje ve-
denie mesta Spišská Nová Ves a všetci im prajeme, 
aby odchodom do dôchodku sa pre nich začala nová 
krásna etapa života.

ing. markéta Ďuríková
riaditeľka správy školských zariadení

POďakOVaNie RiaditeĽkÁM Mš

(dokončenie z 1. strany)

4. júna primátor mesta Ján Volný a poslanec Mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi addy 
akram prijali pozvanie veľvyslankyne Spojeného 
Kráľovstva Veľkej Británie Susannah Montgo-
mery a zúčastnili sa recepcie v oficiálnej rezidencii 
ambasádorky na Slavíne v Bratislave. Slávnostná 
recepcia sa konala na počesť Jej veličenstva, krá-
ľovnej Alžbety II., ktorá oslavuje 60 rokov od jej 
korunovania v roku 1953. „počas recepcie mala 

naša delegácia príležitosť komunikovať s veľ-
vyslankyňou na rôzne témy, vrátane prípadnej 
spolupráce medzi našim mestom a britským veľ-
vyslanectvom v oblasti ,know-how‘ pre cestovný 
ruch,“ uviedol poslanec Addy Akram, ktorý je aj 
zároveň britským občanom. Pani veľvyslankyňa 
prijala primátorove pozvanie na oficiálnu návštevu 
Spišskej Novej Vsi, počas ktorej by mohli pokra-
čovať v rokovaniach. red.

NÁVšteVa BRitSkeJ VeĽVySlaNkyNe

základná škola Nad Medzou si pripomína svoje 50. vý-
ročie. Pri tejto príležitosti sa 30. mája v Kine Mier konala 
slávnostná akadémia. Oslava bola sprevádzaná pestrým 
a predovšetkým pútavým kultúrnym programom, ktorý sa 
začal pohľadom do obdobia výstavby prvej novovybudo-
vanej spišskonovoveskej základnej školy. Ukážky z histó-
rie sa prelínali s rôznymi vystúpeniami žiakov. O bohatý 
program sa pričinilo takmer 100 účinkujúcich, ktorí po-
čas 90-tich minút ukázali publiku svoje talenty v oblasti 
hudby, spevu, tanca, ale aj športu.
základná škola na levočskej ulici tento rok oslavuje 
100. výročie. Pri tejto príležitosti boli usporiadané via-
ceré podujatia pre jej žiakov, zamestnancov, pozvaných 
hostí a verejnosť. 
V rámci nich 23. mája v priestoroch Obchodného cen-

tra Madaras pripravili pestrý program. Ten pozostával 
z hudobno-tanečného pásma žiakov a školského pred-
stavenia podľa scenára Petra karpinského s názvom 

Cesta okolo sveta. Nechýbali ani interaktívne dielne zo 
školského prostredia a koncert skupiny Sám sebou.
Ďalej 30. mája v škole privítali majstra zvonolejára a kam-
panológa ing. R. Farkaša, ktorý na dvore odlial školský 
zvon (foto). Interaktívna zvonolejárska dielňa bola veľ-
kým zážitkom pre všetkých prítomných a zároveň bola 
vyvrcholením celoročného školského projektu Anima 
Campana – Duša zvona. V rámci neho v škole realizovali 
viacero sprievodných aktivít, ako napr. vianočná výroba 
zvončekov, ich predaj a charitatívny rozmer, internetová 
súťaž na stránke školy s otázkami týkajúcimi sa kampa-
nológie alebo exkurzia na výstavu Zvony, zvonice a zvo-
nenie na Spiši v minulosti. Súčasťou podujatia bola aj 
výstavka zvonov a zvončekov z celého sveta.
 eda, foto: archív Zš levočská

škOly OSlÁVeNkyNe
tento rok v Spišskej Novej Vsi oslavujú dve základné školy významné jubileum.

Primárnym cieľom projektu je vytvoriť lukratívne prostre-
die pre výstavbu rodinných domov s rôznou plošnou 
náročnosťou pozemkov. „krédom je vystaviť Zelené 
mesto, tak aby nadväzovalo na národný park sloven-
ský raj. občanom mesta spišská nová Ves budú po-
núknuté rôzne možnosti typov domov. rátame tiež 
s polyfunkčnými domami, v ktorých sa nachádzajú 
štyri mezonetové byty o rozlohe približne 130 m2,“ 
informovala zástupkyňa majiteľa pozemku helena 
henčelová.
Neodmysliteľnou výhodou tejto lokality je jedinečná po-

loha a s tým súvisiaca možnosť oddychu v nádhernej 
prírode Slovenského raja, na čo sa kládol veľký dôraz 
pri tvorbe projektu. „prvotným krédom je oddychovo-
relaxačné wellness centrum, ktoré je v centre celého 
projektu IBV červený jarok. takisto aj dve kryté haly, 
ktoré sú využiteľné na rôzne typy športov,“ doplnila 
ďalej H. Henčelová.
Majitelia pozemku chcú projekt financovať čiastočne 
z vlastných zdrojov a pomoc prisľúbili aj zahraniční 
investori. Výstavba by teda mala začať už čoskoro.  
„realizačný horizont odhadujeme v období 3 až 5 ro-

kov, čo sa týka wellness centra a rekreačných ob-
lastí. samozrejme, individuálnu bytovú výstavbu je 
ťažké dopredu odhadnúť,“ vysvetlila H. Henčelová.
Cieľom stretnutia bolo okrem prezentácie projektu zo-
súladiť zámery mesta, majiteľov a investorov. „sme 
radi, keď sa takýmto zámerom darí. Je to kvalitne pri-
pravený materiál a určite veľmi názorný. Zo stavbár-
skeho hľadiska je projekt reálny a cenovo dostupný 
pre bežnú populáciu,“ uviedla po stretnutí prednostka 
mestského úradu ing. Jela Bednárová.
 edita sýkorová

PROJekt iBV ČeRVeNý JaROk
V lokalite Červený jarok by malo v budúcnosti pribudnúť viac ako 130 rodinných domov. V utorok 4. júna pred vedenie mesta predstúpili zá-
stupcovia majiteľa pozemkov. tí počas stretnutia predstavili koncepciu budúceho obytno-rekreačného rezortu s názvom zelené mesto.
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SPraVODaJSTVO

Nadácia Pontis tento rok akciu organizovala v 11-tich  
slovenských mestách (Bratislava, Galanta, Sereď, 
Šaľa, Žilina, Partizánske, Košice, Liptovský Hrádok, 
Trnava, Poprad a Spišská Nová Ves) a v 7-mich ob-
ciach. Počas dvoch dní tak tisícky dobrovoľníkov po-
máhali zlepšiť a skrášliť okolie, v ktorom žijú. 
Tento rok sa k nim pridalo aj 46 zamestnancov Mesta 
Sp. Nová Ves a 2 zástupcovia Mestského kultúr-
neho centra. Najväčšia skupina renovovala most na 
Gorkého ulici (foto). Ďalšia v blízkosti najnovšieho lano-
vého parku Monkeyland v Madaras parku pripravovala 
priestor pre inštaláciu kondičnej dráhy. Tá pozostáva 
z 3 prvkov, a to pohyblivej kladiny, ručnej preliezky 
a kladiny. Skupina zamestnancov maľovala priestory 
Domu humanity Nádej. Pripojili sa k nim dokonca aj 
klienti. „snažíme sa tu obnoviť fasádu a zábradlie. 
maľujeme vstupné a rovnako aj spoločné priestory 
pre klientov a kuchyňu,“ informoval počas akcie ve-
dúci oddelenia sociálnych vecí mestského úradu 
ing. Ľubomír Pastiran.
Uvedených aktivít sa zúčastnilo aj vedenie mesta. Pri-
mátor spolu so zástupkyňou najprv pomáhali v Dome 
humanity Nádej, ktorý slúži ľuďom bez domova. 
„miestni obyvatelia nás pred časom požiadali, aby 
sme im prišli vymaľovať, pretože sme sa ich pýtali, 
čo im chýba,“ uviedol primátor Phdr. Ján Volný, Phd. 

„Štyria z nich nám napokon pomohli, to sú tí na lep-
šej ceste.“
Ďalší sa zúčastnili aktivity „Skrášlime si zOO v Spiš-
skej Novej Vsi“. „skrášlime areál zoologickej zá-
hrady sadením stromčekov, čistením a plnením 
skaliek, obnovíme nátery detského ihriska,“ vy-
menovala riaditeľka zoologickej záhrady ing. Janka 
dzuriková. Do aktivity sa zapojili aj zamestnanci firmy 
embraco Slovakia, s. r. o. Ďalej zoologická záhrada 
vyzvala všetky základné školy, aby deti nakreslili zvie-
ratká. Zo všetkých kresieb vybrali tie najkrajšie, ktoré 
dieťa spolu s dobrovoľníkom namaľovalo na plot 
v ZOO.
Oplotenie maľovali i v základnej škole na hutníc-
kej ulici.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 14. 6. 
organizovala celoslovenskú verejnú zbierku „Deň bela-
sého motýľa – Deň ľudí so svalovou dystrofiou“, ktorá 
bola spojená s osvetou o tomto ochorení. Na jeden 
deň sa tak dobrovoľníci stali členmi jej tímu a pomáhali 
pri realizácii zbierky.
Ďalšia skupinka ľudí spolu so zástupcami Materského 
centra dietka skrášľovala jeho okolie výsadbou kve-
tín a umeleckou maľbou na opornom múre. Centrum 
14. júna organizovalo Dietkovský bazárik, na ktorom 
si deti zvyknú vymieňať hračky, ktoré už nepotrebujú. 

Popoludnie s nimi strávili dvaja dobrovoľníci organizo-
vaním hier a súťaží.
Pomáhalo sa aj združeniu na pomoc ľudí s men-
tálnym postihnutím s úpravou priestoru altánku na 
položenie pozemkovej dlažby. Okrem toho niektorí 
dobrovoľníci spoločne s jej klientmi tvorili rôzne vý-
robky a išli na výlet do okolia. Týmito spoločnými akti-
vitami pomáhali organizácii priblížiť sa k cieľu začleniť 
ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Bližšie informácie nájdete na www.nasemesto.sk.

edita sýkorová, foto: autorka

Hlavným organizátorom akcie je Oz Parasport24, ktoré sa prostredníctvom rôznych 
projektov snaží podporiť handikepovaných ľudí. Aj tento rok organizátori za podpory 
známych osobností vyrazili na bicykloch, aby splnili svoj cieľ. „posolstvom je hlavne 
ukázať, že hendikepovaní ľudia zvládajú všetko čo ostatní. Dokážu ísť rovnako, ne-

treba ich deliť a radiť na inú koľaj. patria medzi nás a všetci sme si rovní,“ informoval 
v tejto súvislosti organizátor podujatia Miroslav Buľovský.
Počas celého týždňa spolu navštívili viac ako 50 miest a obcí, v ktorých pomohli vo-
pred vybraným ľuďom. tím cyklistov tvorili okrem športovcov, ako lucka Rudyová, 
Peter štefanides, Marián ligda, dušan Pitonák, Martin Joppa, aleš Rauš a iní aj 
zástupcovia partnerských médií, ako napríklad prof. Ján Grexa, Ján Mečiar, Marian 
lechan, lucia Forman habancová, erika Barkolová, ivan Jakeš, Jakub Petraník, 
katarína landlová, zdeno Cíger a mnohí iní.
Počas predošlých ročníkov už pomohli desiatim hendikepovaným ľuďom v hod-
note viac ako 25 tisíc €, desiatim rodinám a viac ako šesťdesiatim jednotlivcom 
darmi od doterajších partnerov v hodnote viac ako 10 tisíc €. Minulý rok v Sp. Novej 
Vsi, ktorá bola ich prvou zastávkou, pomoc smerovala do detských jaslí (darované 
im boli práčky). tento rok všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
získali poukážky so zľavou 20 % na autobusovú dopravu. Vďaka hendikepovanému 
športovcovi Martinovi Joppovi bude môcť na novom handbiku aktívne športovať dávid 
Počatko zo Základnej školy Ing. O. Kožucha.
Cyklisti do Spišskej Novej Vsi dorazili už 9. júna. V rámci programu sa v tento deň v Ob-
chodnom centre Madaras konala autogramiáda a vystúpenie Jakuba Petraníka a Ka-
taríny Landlovej. Na ďalší deň pelotón navštívil ZŠ Ing. O. Kožucha, kde si celebrity 
zasúťažili so žiakmi v jazde zručnosti. Následne sa účastníci presunuli ku pamätníku 
„Pocta Majstrovi Konrádovi – miesto prianí“ k radnici, kde Ján Mečiar v mene všetkých 
vyslovil prianie za zdarný priebeh podujatia a nasledoval oficiálny štart akcie. Cyklisti 
sa zastavili ešte v Základnej škole Nad Medzou, odkiaľ už smerovali k ďalšej zastávke 
do Popradu.
Bližšie informácie nájdete na www.parasport24.com.

edita sýkorová, foto: autorka

Naše MeStO

Cez SlOVeNSkO Na BiCykli za 4 dNi

14. a 15. júna v Spišskej Novej Vsi už po tretíkrát prebiehalo najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. 

už 6. ročník podujatia, ktorého cieľom je pomôcť zdravotne postihnutým ľuďom a sociálne slabším rodinám, odštartoval 10. júna 
o 9.30 hod. na námestí v Spišskej Novej Vsi.

Aj keď je to v dnešnej dobe veľmi ťažké, vďaka poli-
tike aktívnej zamestnanosti sa v našom meste naďalej 
darí vytvárať nové pracovné miesta. V minulom roku 
ich pribudlo vyše 700. Z nich podstatná časť bola 
vytvorená vďaka vládnemu stimulu v Embracu. Nové 
technologické a vývojové stredisko v závode nášho 
najväčšieho zamestnávateľa podporila Vláda SR. Je to 
výrazná pomoc pre stabilizáciu a rozvoj tejto dominant-
nej firmy v našom meste aj do budúcnosti.
Podľa informácií Bc. ing. Janky Brziakovej, riadi-
teľky ÚPSVaR v Sp. Novej Vsi, v tomto roku už kombi-
náciou rôznych metód boli vytvorené v našom meste 

ďalšie stovky pracovných miest, najmä v rámci veľmi 
účinného programu vytvárania nových pracovných 
miest pre mladých ľudí do 29 rokov. 
„Veľmi nám záleží na tom, aby mladí ľudia nemu-
seli odchádzať za prácou do Bratislavy či zahrani-
čia. len pomocou tohto projektu sa nám podarilo 
zamestnať 358 mladých ľudí. prostredníctvom 
samostatnej zárobkovej činnosti sa umiestnilo 
do pracovných pozícií 128 ľudí, pre občanov so 
zdravotným postihnutím bolo vytvorených 43 pra-
covných miest a ďalších deväť miest pre znevýhod-
nených uchádzačov o zamestnanie. taktiež bolo 

podporených 31 pracovných miest na udržanie 
zamestnancov s nízkymi mzdami a tiež bolo vy-
tvorených 39 pracovných miest v rámci podpory 
zamestnanosti pri realizácii protipovodňových opat-
rení,“ dopĺňa pozitívnu bilanciu pani riaditeľka Brzia-
ková.
S veľmi pozitívnou informáciou prišiel aj primátor 
mesta Ján Volný, ktorý potvrdil blížiace sa už skôr 
avizované obnovenie výroby v bývalom Mäsospiši. In-
vestorom je firma Tauris a výroba by sa mala rozbehnúť 
už v najbližších týždňoch. Pre začiatok tu nájde prácu 
asi 50 Spišskonovovešťanov. 

NOVé PRaCOVNé MieSta PRiBúdaJú
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oz činnosti Pz Sr v SnV
Doposiaľ neznámy páchateľ 16. 5. 2013 pred ob-
chodným domom na Duklianskej ul. využil nepozor-
nosť poškodenej B. U. zo SNV, ktorej bez použitia 
násilia a nezisteným spôsobom ukradol peňaženku 
s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou z prí-
ručnej tašky s kolieskami, ktorú mala v čase spá-
chania skutku bezprostredne pri sebe. Poškodenej 
tak spôsobil celkovú škodu vo výške 30 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stí-
hanie za prečin krádeže.

Doposiaľ neznámy páchateľ 15. 5. 2013 na Nám. 
SNP z bankomatu vykonal neúspešný pokus o vý-
ber hotovosti prostredníctvom bankomatovej karty 
vydanej na meno V. F., ktorú predtým našiel voľne 
pohodenú na parkovisku pred obchodným domom 
v SNV. Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávnené 
vyrobenie a použitie elektronického platobného 
prostriedku.

17. 5. 2013 došlo na ceste medzi obcou Smižany 
a SNV k zrážke chodca Ľ. K. zo Smižian a osobné-
ho motorového vozidla, ktoré riadil J. C. zo SNV. 
Chodec kráčal pešo stredom ľavého jazdného pru-
hu v smere od SNV na Smižany, kde bol zrazený 
protiidúcim vozidlom smerujúcim do SNV. Vodič do 
neho narazil v strede svojho jazdného pruhu pred-
nou ľavou časťou vozidla, následkom čoho spadol 
na vozidlo, kde narazil hlavou do čelného skla a do-
padol na vozovku k pravému okraju cesty. Chodec 
utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. 
Požitie alkoholických nápojov u vodiča nebolo ziste-
né a u mŕtveho chodca bola nariadená súdna pitva. 
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV začal trestné 
stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

26. 5. 2013 na Zimnej ul. bol zastavený a kontrolo-
vaný hliadkou OO PZ SNV vodič P. H. zo SNV, ktorý 
riadil osobné motorové vozidlo VW Golf. Pri kontrole 
mu bola v dychu nameraná hodnota 0,81 mg/l alko-
holu a opakovaným vyšetrením 0,88 mg/l alkoholu 
v dychu. Poverený príslušník ODI OR PZ SNV proti 
vodičovi začal trestné stíhanie a súčasne mu vzniesol 
obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom návyko-
vej látky. 

Poverený príslušník OO PZ SNV vzniesol obvinenie 
za prečin krádeže Z. Č. zo SNV, ktorý 24. 4. 2013 na 
presne nezistenom mieste pri presune z krčmy z Uli-
ce odborárov na autobusovú stanicu bez použitia ná-
silia poškodenému vytrhol z ruky peňaženku počas 
toho, ako z nej vyberal drobné mince. Z nej vybral 
1 bankovku v nominálnej hodnote 100 € a 1 bankov-
ku v nominálnej hodnote 20 €. Následne peňaženku 
hodil na zem a z miesta ušiel. Pre M. V. z Kluknavy 
spôsobil škodu krádežou vo výške 120 €.

1. 6. 2013 na OO PZ SNV oznámil P. M. z Nálepko-
va, že doposiaľ neznámy páchateľ na Duklianskej ul. 
na parkovisku z neuzamknutého motorového vozidla 
Renault Trafic šedej metalízy zo sedadla ukradol ko-
ženú peňaženku s hotovosťou 3 330 švajčiarskych 
frankov a koženú peňaženku s osobnými dokladmi 
občianskym a vodičským preukazom a iné. Kráde-
žou hotovosti mu spôsobil škodu cca 2 795 €. Pove-
rený príslušník OO PZ v SNV začal trestné stíhanie 
za prečin krádeže.

23. 4. 2013 v herni na Ul. J. Fabiniho M. Ž. zo SNV 
ukradol zo stola voľne položený mobilný telefón zn. 
Samsung, po tom, ako sa poškodený M. M. zo SNV 
vzdialil od stola a nevenoval mobilnému telefónu 
pozornosť. Krádežou mu spôsobil škodu vo výške 
300 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 7. 6. 2013 
vzniesol obvinenie M. Ž. zo SNV za prečin krádeže.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP 30. 5. 2013 o 12.20 hod. počas vykoná-
vania obedňajšej prestávky v reštauračnom zariadení 
na Ulici Odborárov zistila vážne zdravotné problémy 
u jedného z hostí, ktorý pri stole počas konzumácie 
jedla skolaboval. Hliadka mu okamžite poskytla prvú 

V piatok 7. júna spišskonovoveský závod Embraco 
Slovakia navštívil viceprezident korporácie lainor 
driessen. Počas svojej návštevy otvoril novú sociálnu 
budovu, ktorá bude slúžiť na vzdelávanie a tréningy 
zamestnancov. Ďalej absolvoval prehliadku závodu 
a rokoval s vedením Embraco Slovakia o jeho roz-
vojových plánoch. Následne sa spolu s generálnym 
riaditeľom Norbertom Brathom stretol s primátorom 
mesta Jánom Volným a jeho zástupkyňou leou 
Grečkovou. Jednou z tém rokovania bolo rozšírenie 
spolupráce s mestom. „som veľmi rada, že vláda 
podporí embraco slovakia pri výstavbe technolo-
gického centra, čo je vyššia pridaná hodnota. opäť 
sa tu vytvoria aj ďalšie pracovné miesta a závod sa 
bude stabilizovať, pretože podpora vedy a výskumu 
aj pre centrálu embraca veľa znamená. myslím, že 
je to dobrá správa aj pre všetkých spišiakov. my 
sa z úrovne mestskej aj vládnej snažíme, aby em-

braco u nás bolo stabilným zamestnávateľom,“ 
uviedla v tejto súvislosti L. Grečková.
Okrem spomínanej novinky v podobe výstavby tech-
nologického centra sa Embraco Slovakia môže tešiť 
z ďalšieho úspechu. V materskom koncerne v Brazí-
lii spôsobili rozruch traja vývojári práve zo spiš-
skonovoveského závodu Martin kaprál, Miroslav 
kavulič a Ján Jašš, ktorí vyriešili niekoľkomesačný 
problém nadnárodnej spoločnosti. Na začiatku bola 
návšteva jedného z nich v Brazílii. Tamojší kolego-
via sa mu sťažovali, že si nevedia poradiť s meraním 
menších kompresorov. S úlohou si úspešne poradili 
a vyvinuli kalorimeter za polovičné náklady, aké sa 
predpokladali. Navyše dĺžku merania z niekoľkých 
hodín skrátili na polovicu. Významnou je i úspora pre-
vádzkových nákladov. Aj preto vedenie koncernu po-
siela trojicu do Číny, aby tam zaviedli túto novinku.
 eda

V mesiacoch apríl a máj bolo občanom doručených 
približne 25-tisíc rozhodnutí, ktorými sa vyrubo-
vala daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za 
komunálny odpad. Z uvedeného počtu sa nepodarilo 
doručiť okolo 700 písomností. Občania sa v týchto prí-
padoch buď nezdržiavali na adrese trvalého pobytu 
alebo si zásielku neprevzali v termíne. 
V prvej etape ich doručovali pracovníci mestského 
úradu. V druhej etape budú doručované prostredníc-
tvom Slovenskej pošty. „ak sa opäť vrátia nedoru-
čené, mesto bude postupovať v zmysle zákonných 
možností. Jednou z nich je verejná vyhláška, čo zna-
mená, že zoznam týchto občanov bude zverejnený 
na úradnej tabuli spolu s termínom, kedy si doku-
menty môžu prevziať,“ informoval vedúci oddelenia 
správy daní a poplatkov mestského úradu ing. Pavol 
košalko.

Touto cestou upozorňujeme občanov, ktorí sa 
nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, aby na 
oddelení správy daní a poplatkov mestského úradu 
nahlásili adresy na doručovanie písomností. Zá-
roveň, ak si neprevzali alebo im nebolo doručené 
rozhodnutie, aby si ho prišli prevziať. „Chcel by som 
upozorniť na skutočnosť, že aj napriek tomu, že ob-
čan si neprevezme písomnosť doručovanú verejnou 
vyhláškou, rozhodnutie sa považuje za doručené 
a daňovník je povinný túto daň zaplatiť,“ vysvetlil ďa-
lej Ing. P. Košalko.
Aj takýmto spôsobom potom občanom vznikajú ne-
doplatky, o ktorých sa dozvedia až v prípadoch, keď 
mesto pristúpi k ich vymáhaniu v rámci daňovo-exe-
kučného konania v zmysle zákona o správe daní a po-
platkov. Vymáhať ich pritom môže až 20 rokov. 

eda

eMBRaCO SlOVakia NaVštíVil 
ViCePRezideNt kORPORÁCie

ROzhOdNutia Na zaPlateNie 
MieStNyCh daNí

Chodník nachádzajúci sa na Zimnej ulici bol vybudo-
vaný v roku 2011 v rámci III. etapy regenerácie ná-
mestia. Stavebné práce boli realizované spoločnosťou 
Strabag, závod Poprad. Počas tohtoročnej zimy však 
došlo k nadvihnutiu dlažby. Podľa odborníkov sa tak 
stalo vplyvom extrémnych klimatických podmienok. 
„enormné množstvo dažďových a snehových zrá-
žok, mrazy, prudké kolísanie teplôt, rozdiely me-
dzi nočnými a dennými teplotami prispeli k tomuto 
stavu. aj to, že sa chodníky v rámci vlastnej údržby 
solili a soľ potom následne v dlažbe prenikala aj do 
podložia,“ vysvetlila prednostka mestského úradu 
ing. Jela Bednárová.
Vzhľadom na zlý stav chodníka sa Mesto Spišská Nová 
Ves rozhodlo uplatniť si reklamáciu. V polovici marca 
sa preto uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov 
mesta, stavebného dozoru a pracovníkov zhotoviteľa 
stavby vrátane jeho subdodávateľských firiem. Počas 
neho bola vykonaná spoločná obhliadka chodníka, 
ktorá poukázala na lokálne závady. „Vykazujú sa ne-
rovnosti lokálne, priečne, pozdĺžne, čo situáciu dosť 
komplikuje. V projektovej dokumentácii bol zvolený 
rovnaký typ dlažby pre celé námestie. Je to kompro-

mis medzi materiálom, vzhľadom a pamiatkovým rie-
šením, ktoré bolo nevyhnutné dodržať, keďže sme 
v centrálnej pamiatkovej zóne,“ informovala ďalej 
Ing. J. Bednárová.
Na základe zistených skutočností pristúpila firma k ne-
vyhnutným opravám poškodených častí chodníka. 
V priebehu mesiacov máj – jún bola dlažba výškovo 
upravená do požadovanej nivelety a prešpárovaná 
v celej ploche. eda, foto: autorka

deFORMÁCie ChOdNíka 
Na ziMNeJ uliCi
Novozrekonštruovaný chodník na zimnej ulici ostal po tohtoročnej zime zdeformovaný. 
Mesto Spišská Nová Ves sa preto rozhodlo riešiť tento problém s dodávateľom stavby 
prostredníctvom reklamácie.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

6 Júl 2013

SPraVODaJSTVO
p

o
li

C
a

jn
É

 o
k

ie
n

k
o pomoc a v súčinnosti s prítomným lekárom poškode-

ného oživovali do príchodu sanitky RZP. Jednalo sa 
o A. C. zo SNV. Ošetrujúci lekár RZP u menovaného 
skonštatoval exitus. Vec na mieste prevzala hliadka 
PZ SR.

Hliadka MsP 31. 5. 2013 o 20.00 hod. preverila 
oznámenie občana, že v Hornáde je opitý muž. Na 
ulici Za Hornádom našla už na brehu premočeného 
M. N. zo SNV, ktorého okoloidúci občania už vytiahli 
z vody. Menovaný nejavil žiadne známky poranenia, 
len bol premočený a mierne podchladený. Hliadka 
ho preto na jeho žiadosť previezla do miesta bydliska 
a vec na mieste ukončila.

Hliadka MsP kontrolovala 1. 6. 2013 o 2.00 hod. sku-
pinu osôb na Slovenskej ulici, ktorí mali na parkovisku 
pri cintoríne odstavené osobné motorové vozidlo zn. 
Peugeot. Všetky osoby javili známky požitia alkoholu. 
Nakoľko bolo dôvodné podozrenie, že pri odchode 
z parkoviska bude vodič tiež pod vplyvom alkoholu, 
informovaná bola hliadka PZ SR. Pracovníkom ob-
sluhy kamerového systému bol priestor parkoviska 
monitorovaný a pri odchode vozidla boli hliadky MsP 
a PZ vyrozumené o jeho pohybe. Na Sládkovičovej 
ulici ho spoločne zastavili a hliadka PZ SR vykonala 
u vodiča dychovú skúšku. Pri kontrole bola zistená 
hodnota alkoholu vyššia ako 0,4762 mg/l, teda viac 
ako 1 promile. Ako vodič bol stotožnený L.  G. zo 
SNV. Nakoľko konanie páchateľa vykazovalo znaky 
skutkovej podstaty trestného činu Ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky vec ďalej realizovala hliadka 
PZ SR SNV.

Na základe telefonického oznámenia 8. 6. 2013 
o 20.00 hod. hliadka pristihla na parkovisku pred ob-
chodom v SNV pri motorovom vozidle Favorit osoby 
s plným vozíkom tovaru. Tie pri spozorovaní hliadky 
z miesta ušli a vozík s tovarom zanechali na parko-
visku. Hliadkou boli pristihnuté a stotožnené na Ul. 
S. Chalupku. Jednalo sa o K. G., V. Š., F. Č., V. Š. 
a D. M., všetci zo SNV. Šetrením na mieste bolo zis-
tené, že tovar bol vynesený z predajne a prešiel cez 
pokladne bez zaplatenia. Taktiež vzniklo podozrenie, 
že pri krádeži napomáhal aj pracovník strážnej služby 
P. K. zo SNV, ktorý za prisľúbenú finančnú odmenu 
púšťal podozrivých cez odstavenú pokladňu von s to-
varom. Po zadokumentovaní výšky škody bola vec 
odovzdaná príslušníkom PZ SR na ďalšie šetrenie.

V súvislosti so zavedením vlakov osobnej dopravy na trati 
Spišská Nová Ves – Levoča počas konania Levočskej púte 
v dňoch 6. a 7. júla 2013 oznamujeme, že:
• Vlaky budú jazdiť podľa mimoriadneho cestovného po-

riadku (uvádzame nižše) a nebudú zastavovať na zastáv-
kach Harichovce a Levočské Lúky. Vlaky do/z Levoče sú 
vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi 
od/na vlakov hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava.

• Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v kto-

rejkoľvek stanici v pokladniciach (alebo priamo pri nástupe 
do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči bez prirážky u spre-
vádzajúceho personálu). 

• V ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu 6. 7. 2013 
v čase 12.00 - 20.25 hod. a v nedeľu 7. 7. 2013 v čase 
6.00 - 16.25 hod. 

• Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spiš-
skej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. vo 
vlaku.

leVOČSkÁ Púť 2013
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Y V minulomesačnom Ičku bola ako organizátor III. ce-
loštátneho kola v prednese poézie a prózy žiakov 
špeciálnych škôl s názvom Gaňova tarnava 2013 
omylom uvedená Základná umelecká škola. Podu-
jatie organizovala Spojená škola v Sp. Novej Vsi. 
Za vzniknutú chybu sa redakcia ospravedlňuje.

V dňoch 5. - 14. 5. sa vo výstavnom priestore 
Bohemian National hall v New yorku konala 
výstava akrylových a olejových malieb nášho 
nadaného umelca ing. emila labaja, riaditeľa 
Mestského kultúrneho centra SNV. Výstavu organi-
zovala newyorská Bohemian Benevolent & Literary 
Association. Vernisáž sa konala 10. 5. v spolupráci 
s Generálnym konzulátom SR v New Yorku a výsta-
vu otvárala generálna konzulka p. Trnovcová. Počas 
vernisáže atmosféru spríjemnila spišskonovoveská 
kapela the Colt, ktorá sa v New Yorku predstavi-
la aj na veľkom československom pivnom festivale 
Czech Beer Garden. Naskytla sa tak jedinečná prí-
ležitosť prezentovať za oceánom umeleckú tvorbu 
zo Spiša, ktorú Američania náležite ocenili.

V pondelok 13. 5. v Spišskej knižnici dve fotografky, 
jedna dobrovoľníčka a cestovateľ rozprávali svoj prí-
beh v rámci projektu Živá knižnica. Jeho cieľovou 
skupinou sú študenti a mladí ľudia, ktorí svoj voľný 
čas väčšinou trávia zatvorení doma pri sociálnych 
sieťach. Organizátor projektu Matúš Sedlák im ta-
kýmto spôsobom chcel ukázať aj inú alternatívu.

Na recitačnej súťaži v nemeckom jazyku uspo-
riadanej v máji na počesť karpatskonemeckého 

58. ročník Spišského trhu sa bude niesť vo folklórnom 
duchu. Tento rok sa v rámci neho uskutoční aj 7. ročník 
medzinárodného folklórneho festivalu Slovákov žijú-
cich v zahraničí SlOVÁCi SlOVÁkOM 2013, organi-
zátorom ktorého je Neinvestičný fond Slováci Slovákom. 
V rámci programu sa návštevníkom mesta predstavia tri 
folklórne súbory zo zahraničia: SÁlašaN z rumunského 
mesta Nadlak, tuRiaNSka dOliNa z ukrajinskej obce 
Turie Remety a Slovákov žijúcich v srbskom Báčskom Pet-
rovci bude reprezentovať Petrovská družina.
Počas slávnostného otvorenia bude účinkovať náš FS 
ČaČiNa a Terchovská muzika SOkOlie. tento rok sa 
uskutoční v piatok o 18.30 hod.
V sobotu sa predstaví aj detský folklórny súbor ČaBaROk 
z Bieloruska. Návštevníci trhu budú môcť ochutnať slo-
venské špeciality Salaša u Franka, ktorý tentoraz nájdu 
pred bývalou baníckou školou na Štefánikovom námestí.
Premiéru bude mať aj spišské pivo BuChVald vyrábané 
v rekreačnom stredisku Porač PaRk relax & sport cen-
trum. Vyrába sa podľa starého pivovarského zákona o čis-

tote piva (Reinheitsgebot z roku 1516). Podľa neho sa pri 
výrobe používajú len 4 suroviny - voda, slad, chmeľ a pi-
vovarské kvasnice. Varí sa klasickou pôvodnou metódou, 
bez pridania cukru, náhražiek, rôznych extraktov, umelého 
sýtenia CO

2... Hlavné kvasenie a následné dokvasenie (le-
žanie) trvá až cca 12 týždňov. Ochutnať ho môžete v piatok 
20. júla v popoludňajších hodinách pri hlavnom pódiu. Zá-
roveň tým podporíte náš detský folklórny súbor Ihrík.
Počas konania Spišského trhu (v piatok o 15.30 hod.) 
sa uskutoční i slávnostné odhalenie reštaurovaných 
originálov sôch evanjelistov v tunajšom evanjelickom 
kostole. V minulosti boli tieto sochy umiestnené na prie-
čelí cintorína. Vzhľadom k ich rozsiahlemu poškodeniu ich 
nebolo možné umiestniť na pôvodné miesto, preto tam 
dnes nájdete ich kópie. Originály musia byť, podobne 
ako Immaculata, umiestnené len v interiéri. Z tohto dô-
vodu trvalo dlhší čas, kým bolo definitívne určené ich nové 
umiestnenie. 
Podrobný kultúrny program Spišského trhu nájdete na 
str. 19.  andrea jančíková, kancelária primátora 
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Ybásnika zo Spiša Friedricha Láma predviedli deti 
svoj talent. Pred porotou recitovali poéziu a prózu 
od rôznych nemeckých autorov, čím sa zároveň 
zdokonaľovali v cudzom jazyku. Tí najlepší z nich 
postúpili do regionálneho kola v Kežmarku.

Urán je strategickou surovinou. V súvislosti s jeho 
ťažbou sa u ľudí objavuje množstvo dohadov a po-
chybností. Banský špecialista Ing. Jozef Badár 
14. 5. v Multicentre priblížil túto surovinu bežnému 
človeku počas prednášky s názvom urán – sku-
točnosť a mýtus. Jej cieľom bolo vytvoriť infor-
mačnú protiváhu voči zastrašujúcim hlasom.

CVČ Adam v spolupráci s Mestským kultúrnym 
centrom a ZUŠ Smižany zorganizovalo 15. 5. 
v Koncertnej sieni Reduty 23. ročník okresnej 
súťaže Slávik Slovenska. Víťazkami sa stali Sofia 
Zahornadská, Nina Šmelková a Paula Grečková, 
ktoré nás budú reprezentovať na krajskom kole.

Pracovníci Národopisného múzea v Smižanoch 
pripravili 17. 5. v rámci dňa múzeí pre žiakov zá-
kladných škôl náučnú prehliadku expozície a zá-
kulisia múzea s interaktívnym programom. Počas 
nej sa mohli dozvedieť, čo robia odborní pracovní-
ci múzea či nahliadnuť do jeho depozitáru.

Zväz múzeí na Slovensku 18. 5. zorganizoval Noc 
múzeí a galérií. Tohtoročný už 9. ročník bol opäť 
súčasťou celoeurópskeho podujatia Nuit euro-
peén des museés, ktoré vyhlasuje francúzske 
ministerstvo kultúry. Zapojilo sa do neho viac ako 
120 múzeí a galérií, medzi ktorými nechýbali ani 
naše spišskonovoveské. Múzeum Spiša na tento 
deň pripravilo pre návštevníkov prehliadku výsta-
vy Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši a zážitkovú 
prehliadku expozície Prírody pod názvom Ezopo-
ve bájky. Nechýbal ani Pohľad do mikrosveta živej 
prírody a Skamenené more na Spiši s unikátnymi 
nálezmi prírodnín. Kaštieľ a letohrádok Dardane-
ly v Markušovciach ponúkol večernú prehliadku 
vo svetle sviečok sprevádzanú lektormi v histo-
rických kostýmoch aj do tých zákutí, ktoré nie sú 
bežne prístupné. V Galérii umelcov Spiša sprístup-
nili všetky výstavy. Okrem toho mohli návštevníci 
absolvovať v rámci programu Rozhovory o umení, 
Tvorivé dielne a Večerné divadelné predstavenie 
AJEL. Slovenské technické múzeum v spolupráci 
s Baníckym spolkom Spiš 17. 5. pripravili netra-
dičnú prehliadku štôlne Michal vo svetle lampášov 
a ďalšie prekvapenia pod názvom S permoníkmi 
za pokladmi.

Na všetkých stredných školách na Slovensku sa 
v predposledný májový týždeň začali ústne ma-
turitné skúšky. V Košickom kraji ich absolvovalo 
viac ako 8 000 stredoškolákov.

21. 5. sa uskutočnilo Valné zhromaždenie MO 
MS, ktoré zhodnotilo činnosť za obdobie rokov 
2010 – 2012. Vyzdvihlo veľmi dobrú spoluprácu 
s Mestom Sp. Nová Ves a s kultúrnymi zariadeniami 
mesta riadenými VÚC, Gymnáziom Školská ulica a 
základnými školami. Potvrdilo vo funkcii na štyri 
roky predsedníčku Mgr. J. Prochotskú a členov vý-
boru P. Rusnáka, Ing. E. Kalafutovú, M. Spáčovú, 
Ing. P. Kubičára, Mgr. R. Wencelovú a J. Královú, 
predsedníčku Dozorného výboru Mgr. E. Rakytovú 
a členov E. Kriššáka a S. Szabovú. Valné zhromaž-
denie prišli pozdraviť žiaci MŠ na Tomášikovej ulici 
vedení riaditeľkou Bc. E. Karafovou. V slávnostnej 
časti odznela báseň Ľ. Podjavorinskej Ach nehaň-
te, ktorú recitovala E. Wachterová. Mgr. M. Mroz 
priblížil 170. výročie uzákonenia spisovnej sloven-
činy a študentka Gymnázia Školská ulica V. Košová 
zarecitovala báseň M. Š. Feriančík Slovenčina. Pri-
pravovala ju Mgr. D. Jurášková.

21. – 24. 5. obhajovalo svoje diplomové práce 
50 poslucháčov magisterského štúdia a 4. - 5. 6. 
zasa 22 poslucháčov bakalárskeho štúdia detašo-
vaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. alžbety v Sp. Novej Vsi 
a zároveň tu prebiehali aj štátnice. V sobotu 15. 6. 

SPraVODaJSTVO

upozorňujeme na rozdielnosť trás Mhd medzi stredou 17. 7. a štvrtkom až 
nedeľou 18. - 21. 7. 2013.

Čiastočná uzávierka: Letná ul. od 6.00 hod. 17. 7. do 4.00 hod. 18. 7. 2013 

zrušená zastávka Mhd Náhradná zastávka Mhd

Radnica Letná Hviezdoslavova (pri ZIO bare, nie DOS!)

Sídl. Východ (smer do mesta) pri plote Hotelovej akadémie 

Všetky spoje MHD a prímestské spoje, ktoré premávajú po trati:
štefánikovo námestie – školská... a opačne budú premávať bez zmeny
štefánikovo námestie – elektrátrenská... a opačne budú premávať bez zmeny
štefánikovo námestie – sídl. Východ... budú v čase uzávierky premávať bez zmeny
Spoje MHD v smere sídl. Východ – aS a prímestská doprava budú premávať po trati:
... sídl. Východ – Slovenská – hviezdoslavova – školská – Štefánikovo nám. – AS 
... sídl. Východ – Slovenská – Hviezdoslavova – Školská – Jánskeho – NsP – sídl. Západ

zmenené trasy prímestských liniek
V smere: Spišská Nová Ves – teplička /(lieskovany): bez zmeny 
Späť: ... (Markušovská) - Mlynská - Zimná - sídl. Východ - Letná - Slovenská - Hviezdoslavova - Škol-
ská - Štefánikovo nám. - AS

Kompletná uzávierka: Štefánikovo námestie, elektrárenská, Školská,  
ing. O. Kožucha a zimná ul. od 4.00 hod. 18. 7. do 20.00 hod. 21. 7. 2013 

zrušená zastávka Mhd Náhradná zastávka Mhd

Štefánikovo námestie (smer Radnica) bez náhrady

Štefánikovo námestie (smer AS) bez náhrady

Radnica Letná (smer AS) Levočská ulica

Radnica Letná (smer Západ/NsP) Hviezdoslavova ulica

Radnica Zimná Ulica J. Hanulu

Sídl. Východ (smer AS; Embraco) pri plote Hotelovej akadémie 

Sídl. Východ (smer Madaras/Tarča) Ulica J. Hanulu
 

zrušené zastávky prímestských liniek Náhradné zastávky prímestských liniek

Štefánikovo námestie Hviezdoslavova 
(pre linky smerom Levoča/Krompachy/Poráč)

F. Urbánka (pre linky smerom Nálepkovo/Mlynky)

Zimný štadión F. Urbánka

Metropol - iba výstup

zmenené trasy prímestských liniek
V smere: Spišská Nová Ves - levoča/krompachy/Poráč: AS - Fabiniho - Levočská - Hviezdosla-
vova - Školská - príslušný smer 
Späť: Školská - Hviezdoslavova - Levočská - Fabiniho - AS
V smere: Spišská Nová Ves - teplička: AS - Fabiniho - Levočská - Slovenská - Mlynská - Zimná - 
Sídl. Východ - Letná - Mlynská - ... 
Späť: ... - Mlynská - Zimná - Sídl. Východ - Letná - Slovenská - Levočská - Fabiniho - AS
V smere: Spišská Nová Ves - Nálepkovo/dedinky: AS - Fabiniho - Odborárov - Starosaská - Le-
tecká - Fándlyho - Obrancov mieru - Gorkého
Späť: v opačnom poradí
V smere: Spišská Nová Ves - Smižany - Spišský štvrtok: bez zmeny trasy.

tranzitné linky budú premávať podľa určených jednotlivých trás, resp. ich spojením.
Presný popis jednotlivých obchádzok spojov Mhd nájdete na www.spisskanovaves.eu.

POPiS OBChÁdzOk autOBuSOV  
Mhd a PRíMeStSkýCh liNiek  
POČaS 58. SPišSkéhO tRhu
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Y sa za účasti rektora prof. Mudr. Vladimíra krč-

méryho drSc. dr h.c. mult. konali promócie.

V máji prebehla v areáli dopravného ihriska okresná 
dopravná súťaž detí Na bicykli bezpečne. Svoje 
vedomosti a schopnosti v uplatňovaní pravidiel cest-
nej premávky a techniky jazdy si sem prišlo preveriť 
54 žiakov zo 7-mich základných škôl. Rozdelení boli 
do 2 vekových kategórií a súťažili v 4 disciplínach: 
test z dopravnej výchovy, zdravotná príprava, tech-
nická príprava a jazda na dopravnom ihrisku. Do-
pravní policajti tento rok udelili deťom najnižší počet 
trestných bodov za nedodržanie bezpečnosti počas 
jazdy žiakom ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorí preuká-
zali aj najlepšie znalosti pravidiel cestnej premávky. 
Náš okres teda reprezentovali aj na krajskom kole, 
ktoré sa konalo v júni.

Pravdepodobne prvou obeťou jedovatej vreteni-
ce sa stal 59-ročný Pavol zo Sp. Novej Vsi, ktoré-
ho had uštipol do prsta na ruke počas prechádzky 
lúkou za mestom. Takmer okamžite ho previezli do 
nemocnice a podali antisérum. Aj napriek tomu deň 
po uštipnutí svoj boj o život prehral. Podľa zoológov 
môžu byť vretenice v jarnom období nebezpečnej-
šie. Ich uštipnutie preto netreba podceňovať. Po 
uhryznutí by ste mali vyhľadať okamžite lekársku 
pomoc a v žiadnom prípade sa nesnažiť vysať jed 
z tela ústami.

V Múzeu Spiša sa 22. 5. konala ďalšia zo série 
prednášok S múzeom okolo sveta. Tentoraz riadi-
teľka GUS Mgr. Lucia Benická rozprávala o svojich 
zážitkoch z Nepálu, kde jej pozornosť upútali vy-
sokohorskí nosiči – šerpovia. A práve o nich bola 
prednáška s názvom krátko zo života šerpov.

23. 5. vo večerných hodinách spišskonovoveskí 
hasiči likvidovali požiar na streche rodinného 
domu na Hviezdoslavovej ulici. Keďže je súčasťou 
radovej zástavby, hrozilo, že sa rozšíri aj na ďalšie 
budovy. Na mieste zasahovali deviati príslušníci 
hasičskej jednotky s troma vozidlami. Likvidáciu 
požiaru im počas 4 hodín komplikovalo silné zady-
menie okolia. Oheň zničil celú strešnú konštrukciu 
zrekonštruovaného domu. Našťastie sa však pri 
ňom nikto nezranil. Predpokladaná škoda majetku 
je 60 – 80 tis. €.

23. 5. sa spišskonovoveské publikum konečne 
dočkalo koncertu bratov Nedvědovcov, ktorý sa 
mal konať pôvodne v apríli. Folkoví speváci pred 
plne obsadeným hľadiskom v Kine Mier predviedli 
známe skladby pri príležitosti 40. narodenín kape-
ly Brontosauři. Vystúpenie bolo zároveň rozlúčkou 
Honzu Nedvěda s koncertnou činnosťou.

V spišskonovoveskom závode Embraco Slovakia 
23. 5. pripravili ekologický a bezpečnostný deň. 
Do jedného podujatia spojili Ochranu zdravia pri prá-
ci, Svetový deň zdravia a Medzinárodný deň ochra-
ny životného prostredia. Počas dňa tu bol pripravený 
bohatý a pestrý program. Skupina dobrovoľníkov pri 
vstupe do areálu skrášľovala okolie výsadbou kvetín 
a kríkov. Pripravené boli tiež rôzne zážitkové aktivity, 
napr. simulácia nárazu pri rýchlosti 30 km za hodi-
nu alebo chôdza s okuliarmi, ktoré simulovali stav 
opitosti. V rámci sprievodných podujatí žiaci zo zá-
kladných škôl robili v administratívnych priestoroch 
Embraca energetický audit a deti z materských škôl 
kreslili na chodník. Cieľom takýchto aktivít je znížiť 
úrazovosť pri práci až na nulu.

Študenti v Sp. Novej Vsi zorganizovali v máji akciu 
Plank day, počas ktorej zábavnou formou šoko-
vali ľudí. Najprv pokryli svojimi telami priestor pred 
budovou Reduty v tvare znaku Peace. Nasledoval 
chodník pri Levočskej bráne a park pri Evanjelic-
kom kostole. Vytvorením názvu Plank pred domom 
kultúry akciu ukončili. Takýmto spôsobom sa snažili 
bojovať voči rôznym ľudským predsudkom.

V areáli Obchodného centra Madaras 25. 5. súťa-
žilo viac ako 100 dobrovoľných hasičov z okresov 
Sp. Nová Ves, Levoča a Poprad počas 0. ročníka 

Podujatie zorganizovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolu-
práci s mnohými ďalšími subjektmi (Centrom voľného času, 
Mestským kultúrnym centrom, OR PZ SR, OR HZZ SR, 
Územný spolok Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, HZS 
SR, ŠK Severan Jaklovce). Tento rok sa po prvýkrát spojilo 
päť podujatí: Mesto plné detí, Večerný beh mestom, Maj-
strovstvá v polmaratóne v kolieskovom korčuľovaní, Je dobré 
separovať a BasketMusic fest. „pre nás ako organizátorov 
je prioritná bezpečnosť detí a tú nemôžeme zabezpečiť 
pri plnej cestnej premávke. nakoľko si uvedomujeme, že 
každá uzávera cestných komunikácií v centre mesta spô-
sobuje nápor na dopravu po vonkajšom okruhu a taktiež 
komplikácie pri zásobovaní predajní v centre mesta, roz-
hodli sme sa spojiť viaceré podujatia do tohto jedného 
dňa,“ vysvetlila ing. andrea Jančíková, vedúca kancelárie 
primátora mesta. 
Počas celého piatku prebiehal na pódiu pred Redutou bo-
hatý sprievodný program. Nechýbal kúzelník, rozprávka 
tri prasiatka a vlk v podaní Spišského divadla, pestrý 
program detí základných škôl a zuš, parašutistický 
zoskok reprezentanta SR a vicemajstra sveta, dyna-
mické ukážky činnosti služobných koní a psov (foto) 
či prenasledovanie páchateľov hliadkou útvaru špe- 
ciálneho nasadenia 13th Blackhorse. Spišskonovo-
veskí hasiči predviedli zásah pri zneškodnení horiaceho 
vozidla a záchranári Červeného kríža prvú pomoc pora-
neným. Atraktívne boli určite aj ukážky Horskej záchrannej 
služby Slovenský raj a agility psov Športového klubu Seve-
ran z Jakloviec, ktoré boli zároveň aj pozvánkou na jesenné 
preteky psích záprahov.
Deti si mohli overiť svoje vedomosti v oblasti separovaného 
zberu alebo si ich obnoviť pri prezentáciách dvoch základ-
ných škôl. A keďže separovaný zber súvisí so životným 
prostredím, nechýbali súťaže „Les v meste“ a prezentácia 
projektu zelená stromom. V rámci eko-projektu boli ZŠ 
Nad Medzou, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Levočská a ZŠ Lipová 
odovzdané aj ceny v podobe stromčekov, a to za pekný 

program, ktorý si na tento deň pripravili so svojimi žiakmi. 
K dispozícii boli aj ukážky prác SOŠ drevárskej a prezentácie 
študentiek Gymnázia, Školská ul.
Okrem toho boli pripravené aj rôzne športové súťaže – flor-
bal, streetball, výstupy na vežu, motokarové súťaže a ukážky 
mladých modelárov. Samozrejme nechýbala ani nafukovacia 
žirafa, balóny, perníky, sladkosti, pieskoviská pre najmen-
ších, maľovanie na tvár, „pohyblivé koníky“ a jazda na koni.
Podujatie sa deťom páčilo a z pestrého programu si mohlo 
každé vybrať niečo, čo ho zaujalo. „niektoré vystúpenia boli 
dosť zaujímavé. páčilo sa mi to. Z vystúpenia našej Zá-
kladnej školy nad medzou mám dobrý pocit. podľa mňa 
sme ho urobili dobre,“ uviedla Júlia Matoľáková.
dušanovi Vansáčovi sa najviac páčili psy husky a klaudii 
tatárovej zasa kone.
„Bolo tu výborne. najviac sa mi páčilo, ako moji spolužiaci 
skákali v žirafe,“ s úsmevom dodala Michaela Černická.
O 14.00 hod. nasledoval už XXiii. ročník Večerného behu 
mestom Spišská Nová Ves a o 18.15 hod. Majstrovstvá 
Slovenska v polmaratóne in-line korčuľovaní. Viac sa 
o nich dočítate v samostatnom článku na str. 17.
Podujatie zavŕšilo vystúpenie spišskonovoveskej skupiny 
Smola a hrušky.
V sobotu 8. júna sa v Športovej hale uskutočnilo športovo-
hudobné podujatie BasketMusic Fest 2013 spojené s vy-
stúpením hudobných hostí N2H a Dominiky Mirgovej. Turnaj 
ponúkol napínavé zápasy v troch kategóriách a spestrením 
boli sprievodné súťaže. Tento rok sa do neho zapojilo re-
kordných 36 tímov. Medzi súťažiacimi bol aj Spoko z kapely 
Smola a Hrušky, ktorý si aj tento rok obliekol dres a bojoval 
pod košom. 
Akcia mala prvýkrát aj charitatívny rozmer. „Z registrač-
ného poplatku vyčleníme časť peňazí pre ľudí postihnu-
tých cukrovkou,“ informoval hlavný usporiadateľ Martin 
hlavatý. Sprievodnou aktivitou bolo meranie hladiny cukru 
v krvi, ktoré zabezpečilo Združenie rodičov a priateľov dia-
betických detí Spišiačik. Medzi zápasmi atmosféru spríjem-
ňovali tanečné skupiny BDSK a Denzz Industry.

eda, foto: autorka

MeStO PlNé detí
Centrum Spišskej Novej Vsi 7. júna patrilo deťom. Mesto pre ne i tento rok pripravilo tra-
dičné podujatie k ich sviatku.

Oslavy Dňa detí v Novoveskej Hute sa 9. júna usku-
točnili už po ôsmykrát. Pekné počasie prilákalo na 
ihrisko množstvo ľudí od tých v kočiarikoch až po 
dedkov a babky. Všetci sa prišli zabaviť a zabudnúť 
na starosti. Najobľúbenejšou atrakciou bola, samo-
zrejme, nafukovacia žirafa. Deťom sa páčilo vozenie 
na koči, ktorý ťahal pár koníkov. Niektoré odvážne 
deti, si skúsili zajazdiť na koni. Pozdraviť ich prišli 
spišskonovoveskí hasiči. Skauti im ukázali ako sa 
zblížiť s prírodou. Členovia kynologického klubu zo 
Smižian predstavili poslušných psíkov. Rôzne hry, sú-
ťaže, futbal, streľba zo vzduchovky mali tiež svojich 
priaznivcov. Prítomní sa posilnili výborným gulášom. 
Pochutili si aj na sladkostiach. Niektorí si dali poma-
ľovať tváričky a museli ísť domov. Aj na tento deň detí 
im zostanú spomienky.

rudo mikolaj, foto: autor

deň detí V hute
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17. 5. 2013 sa v Nitre v priestoroch Agro-
inštitútu, š. p., uskutočnilo národné kolo 
8. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý 
Európan 2013. Tejto súťaže vedomostí, 
ale aj zručnosti a taktiky sa zúčastnilo 
13 trojčlenných tímov, žiakov tretích roč-
níkov stredných škôl, víťazov jednotlivých 
regionálnych kôl. Prvenstvo získali žiaci 
Gymnázia na Javorovej ulici zo Spišskej 
Novej Vsi, ktorí tak obhájili víťazstvo z mi-
nulého roka. 
Víťazné družstvo tvorili žiaci Jakub Dov-
čík, Simona Starinská, Lucia Kaščáková 
pod vedením PhDr. Renáty Kudrikovej.

Ceny pre víťazov si žiaci a škola prevzali osobne z rúk Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre medzi-
inštitucionálne vzťahy a administratívu, ktorý mal záštitu nad tohtoročnou súťažou a ktorý sa na súťaži zúčastnil osobne 
spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom, primáto-
rom mesta Nitra Jozefom Dvončom a riaditeľkou Agroinštitútu, š. p., Máriou Deb-
recéniovou.
Na druhom mieste skončili študenti Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici a bron-
zová priečka patrila Gymnáziu Pierra de Coubertin v Piešťanoch.
Vedomostnú súťaž Mladý Európan 2013 vyhlásilo Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku a 12 regionálnych informačných centier Europe Di-
rect. O organizáciu národného kola súťaže sa postarala Národná asociácia 
pre rozvoj podnikania.
 Spracoval: ing. Peter Malatinský, vedúci ediC Spišská Nová Ves

SPraVODaJSTVO
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YMadaras Cupu. V simulovanom požiarnom útoku si 
svoju fyzickú zdatnosť, rýchlosť a schopnosť tímo-
vej práce preverilo 17 družstiev. V kategórii mužov 
nakoniec zvíťazil tím zo Spišskej Soboty. V ženskej 
kategórii si prvenstvo odniesol tím zo Spišského 
Štvrtka.

V sobotu 25. 5. bol slávnostne otvorený Banský 
skanzen v hnilčíku a štôlňa Ľudmila. Tá však nie 
je jedinou v tomto okolí. Okrem nej sa tu nachádza 
ešte ďalších 27 štôlní. Zachovalo sa tu množstvo 
pamiatok v autentickej podobe, ktoré by mali ďalšie 
generácie oboznámiť so životom našich predkov 
v tomto kraji. Vznik projektu realizovalo Občianske 
združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť 
v spolupráci s vedením obce. Jeho úlohou je priblí-
žiť samotnú ťažbu a život baníkov v minulosti v tej-
to oblasti. Projekt finančne podporila aj Karpatská 
nadácia v rámci grantového programu Spoločne pre 
región.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obcou 
Poráč a Gréckokatolíckym farským úradom v Po-
ráči 26. 5. usporiadalo už 4. ročník prehliadky 
speváckych zborov východného obradu Gospodi 
pomiluj. Počas nej sa v Kultúrnom dome v Poráči 
predviedli 3 zbory, a to Miešaný chrámový zbor 
Megalinarion zo Sp. Novej Vsi, Komorný Gréckoka-
tolícky zbor Košice – Terasa a Kňazský zbor Gréc-
kokatolíckej eparchie Košice. Pravoslávne zbory 
tentoraz chýbali kvôli práve prebiehajúcej návšteve 
arcibiskupa Bartolomeja 1. na Slovensku.

18. 10. vydalo Mesto Sp. Nová Ves povolenie na 
prekopávku Východoslovenskej energetike na 
výmenu NN vedenia a distribučnej trafostanice. 
Káblovody sa menili na Hviezdoslavovej ulici, Ulici 
odborárov a Námestí SNP. Po ukončení prác bol 
realizátor povinný aj za spätné úpravy okolia, a to do 
30. 5. Či boli tieto úpravy v daných lokalitách vyko-
nané a či sú upravované miesta v pôvodnom stave, 
kontroluje oddelenie výstavby a dopravy mestského 
úradu.

Posledný májový deň v priestoroch Galérie umelcov 
Spiša vernisážou odštartovala výstava maturitných 
prác študentov Strednej odbornej školy drevár-
skej v Sp. Novej Vsi s tradičným názvom Priestor 
2013. Výstava odráža výsledky práce učiteľov 
a žiakov a zároveň je ukážkou spolupráce študentov 
rôznych študijných odborov. V škole sa momentál-
ne vyučuje v 15-tich študijných, umeleckých, učeb-
ných a nadstavbových odboroch. V novom škol-
skom roku 2013/2014 k nim pribudnú ešte ďalšie, 
a to drevostavby a drevené konštrukcie, drevárstvo 
a nábytkárstvo, manažment v drevárstve a mecha-
nik počítačových sietí.

CRW Slovakia, s. r. o., pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí otvorilo svoje brány pre deti zamest-
nancov. Na vlastné oči tak mohli vidieť, čo robia ich 
rodičia, kým sú oni v škôlke alebo v škole. Priprave-
né pre ne boli rôzne hry a atrakcie. Niektoré z nich 
si vyskúšali aj manuálnu prácu.

Speváci zo spišskonovoveského miešaného spe-
váckeho zboru ChORuS iGlOVia koncertovali 
v nedeľu 2. 6. na Jarnom koncerte v kaštieli v Bi-
jacovciach. Na vystúpenie sa Spišiaci pripravovali 
svedomito a spolu tu odznelo 16 piesní. Koncert 
trval necelú hodinku a opäť sa zboru dostalo aj 
„standing ovation“.

Mestské kultúrne centrum pre spišskonovoveské 
publikum tentoraz prinieslo zábavnú humornú show 
s názvom kukátko v podaní známych hercov z ob-
ľúbenej televíznej relácie Partička. Diváci tak 3. 6. 
v Kine Mier mohli vidieť niečo iné ako to, na čo sú 
zvyknutí z televíznej obrazovky. Herci nemali dopredu 
pripravený text, vedeli iba ako začína dej a ako by mal 
približne skončiť. Improvizácia bola o to zaujímavej-
šia, že dej ovplyvňoval nielen režisér – Dano Dangl, 
ale aj samotné publikum. Dvojhodinový sitkom sa di-
vákom veľmi páčil, o čom svedčili takmer nepretržité 
výbuchy smiechu a búrlivý potlesk na záver.

Na Slovensku sa pôrodu svojho dieťaťa odváži zúčastniť 
približne 25 % oteckov, pričom v Anglicku ich je viac ako 
90 %. Projekt Sprievodca pôrodnicami pre nich ponúka tri 
dôvody, prečo sa pôrodu zúčastniť:
1. Budúca mamička je počas pôrodu pokojnejšia a cíti 

sa bezpečnejšie.
2. Pôrod býva kratší.

3. Pôrod býva pre ženu menej bolestivý.
Takýchto dôvodov je však určite ešte viac. Prítomnosť 
oteckov pri pôrode pre ženy znamená veľkú oporu.
Ak sa však oteckovia na to necítia, je lepšie nenútiť ich do 
toho, pretože ako hovoria prieskumy, strach a stres budú-
cim mamičkám na sile nepridávajú.

Zdroj: sprievodca pôrodnicami

PRítOMNOSť OteCkOV PRi PôROde

18. júna privítal primátor mesta Ján Volný na pôde rad-
nice 15-člennú delegáciu fotografov z Číny. Cieľom 
ich návštevy bolo spoznať a zachytiť prostredníctvom 
fotografií tunajšie pamiatky. Tie by mali byť publikované 
v pripravovanej knihe s názvom Slovensko očami čín-
skeho fotografa, ktorá by do nášho kraja mohla prilá-
kať ďalších turistov. „Vítam to ako príležitosť zviditeľniť 
náš región. prišli aj redaktori a profesionálni reportéri 
z mnohých mienkotvorných médií v číne, ktoré majú 
náklad na naše pomery nepredstaviteľný niekoľko-
miliónový. takže verím, že to bude dobrý stimul pre 
rozvoj turistiky,“ uviedol v tejto súvislosti J. Volný.
V úvode stretnutia primátor delegáciu v krátkosti infor-
moval o našom meste. Nasledovala krátka prehliadka 
obradnej siene radnice. Následne sa všetci presu-
nuli k pamätníku „Pocta Majstrovi Konrádovi – miesto 
prianí“. Pozrieť sa boli aj na najvyššiu kostolnú vežu na 
Slovensku. Ich ďalšie kroky smerovali na Spišský hrad, 
kde bol pre nich pripravený program. „keď do interne-
tového vyhľadávača zadáte výraz spiš, medzi prvými 
naskočí spišská nová Ves a spišský hrad. Beriem 
to teda tak, že je to taký novodobý symbol spiša.  
Chceme, aby čo najviac fotiek zo spiša sa do tejto 
knihy dostalo a aby bol spiš v rámci slovenska čo 
najviac prezentovaný,“ vysvetlil ďalej J. Volný.
Spišská Nová Ves však nebola ich jedinou zastávkou. 
V rámci návštevy Slovenska sa už boli pozrieť aj vo Vy-
sokých Tatrách, Bardejove, Starej Ľubovni, Bratislave 

či v Banskej Bystrici. „prišli sme hlavne kvôli tomu, 
aby sme spoznávali a fotografovali slovensko. som 
na slovensku štvrtý deň a táto krajina už vo mne za-
nechala veľmi hlboký dojem, čo sa týka kultúry, ale 
aj ľudí ako takých. Cez svoje objektívy sa snažíme 
zachytiť čo najviac z prírodnej scenérie, ale aj z ma-
teriálnej kultúry, aby sme predstavili konečnému čín-
skemu konzumentovi slovenský ľud a jeho kultúru,“ 
povedal vedúci delegácie zhou Bing, ktorý je zároveň 
riaditeľom výskumného ústavu umenia v Šanghaji.

edita sýkorová, foto: autorka

SlOVeNSkO POhĽadOM 
ČíNSkehO FOtOGRaFa

VíťazStVO ŽiakOV GyMNÁzia 
Na JaVOROVeJ uliCi V NÁROdNOM 
kOle SúťaŽe Mladý euRóPaN 2013

Gestor súťaže
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Y Kaštieľ v Markušovciach sa 3. - 7. 6. stal dejiskom 
známej slovenskej rozprávky Pavla Dobšinského 
Soľ nad zlato. Počas prehliadky sa deti mohli 
interaktívne zapojiť do deja a prežiť príbeh spolu 
s hlavnou postavou – Maruškou. Jednou z ich úloh 
bolo napr. spoločne s princeznou odkliať začaro-
vané dvere.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 4. 6. ver-
nisáž výstavy spojenú s vyhodnotením okresnej vý-
tvarnej súťaže detí z materských, základných a ume-
leckých škôl a tiež detí z autistických tried s názvom 
ekovýkres, ekoplagát 2013. Výstava do konca 
júna ponúkla divákom pestrý výber kresieb, malieb 
a grafických znázornení prírody. Viac ako 300 detí 
nimi poukázalo na potrebu starostlivosti o životné 
prostredie. Za svoje úsilie si 18 mladých umelcov 
za tie najkrajšie a najoriginálnejšie práce prevzalo 
ocenenie v 6-tich súťažných kategóriách.

Štúdio Spišského divadla uviedlo 5. 6. premiéru 
celovečerného predstavenia s názvom Žarty. Re-
žisér Srdjan Sekicki v ňom spojil tri jednoaktovky 
velikána ruskej dramatickej tvorby Antona Pavloviča 
Čechova, a to O škodlivosti tabaku, Medveď a Py-
tačky.

Národný projekt s názvom komPrax v skratke zna-
mená Kompetencie pre prax. Jeho realizátorom je 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a cieľovou 
skupinou sú študenti vo veku od 15 do 18 rokov 
a mladí ľudia. A práve pre nich bol určený workshop 
zameraný na tímovú spoluprácu a komunikáciu zá-
žitkovou formou. Zástupcovia študentských a mlá-
dežníckych organizácií totiž poukazujú na to, že 
neformálne vzdelávanie je rovnako dôležité ako 
formálne.

V piatok 7. 6. sa v Koncertnej sieni Reduty už po 
pätnástykrát volila nová Miss Spiša 2013. Spome-
dzi 9 finalistiek exkluzívnu porotu najviac zaujala Mi-
chaela Čechová z Gelnice. Titul 1. vicemiss získala 
Eva Doležalová z Popradu a 2. vicemiss sa stala 
Vanesa Štrbianová z Novej Lesnej. Stanislava Rufu-
sová z Kežmarku získala titul Miss Sympatia.

Mestské kultúrne centrum 8. 6. v amfiteátri Mada-
ras parku ponúklo verejnosti Rock Fest Gulash. 
Počas podujatia sa predstavili 4 spišskonovoves-
ké kapely Kapura, The Colt, Karavana a po dlhých 
dvadsiatich rokoch sa dali znova dokopy aj hudob-
níci skupiny Čo koho do toho, ktorí zahrali výber zo 
svojej starej tvorby.

Gymnazisti z Gymnázia na Školskej ulici, ktorí matu-
rovali v roku 1958, sa zvyknú pravidelne každý rok 
stretávať. Tohtoročné stretnutie po 55. rokoch sa 
nieslo v znamení pripomenutia si nedožitých 90 ro-
kov ich triedneho učiteľa Zoltána Fabiána. Z ich 
iniciatívy PhDr. Ružena Kormošová v rámci cyklu 
portrétov osobností spišskonovoveského gymnázia 
pripravila prezentáciu z jeho života a diela.

12. 6. v Športovej hale až 33 tímov mladých záchra-
nárov zo základných a stredných škôl si zmeralo sily 
a preverilo znalosti v poskytovaní prvej pomoci. 
Organizátorom akcie bol územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža. Okrem teoretického testu 
boli pripravené aj simulácie najčastejších poranení 
a nehôd. Úlohou 5-členných tímov bolo správne 
určiť poranenia počas časového limitu 10 minút pa-
cienta ošetriť. Túto disciplínu najlepšie zvládlo druž-
stvo zo ZŠ Komenského zo Smižian a v 2. kategórii 
ZŠ Povýšenia sv. Kríža. V kategórii stredných škôl 
boli najlepší študenti Gymnázia na Javorovej ulici.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím v Sp. Novej Vsi - DSS „Náš dom“ otvorilo 12. 6. 
v Multicentre originálnu výstavu prác a výrobkov, 
ktoré sú výsledkom tvorivosti ľudí s mentálnym 
postihnutím Košického a Prešovského samospráv-
neho kraja. Vernisáž výstavy s názvom zrkadlenie 
- Svet očami ľudí s mentálnym postihnutím bolo 
spojené s vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.

SPraVODaJSTVO

 zájazdy do Veľkej 
Británie

Žiaci zš Nad Medzou sa 
už piatykrát zúčastnili zá-
jazdu do Veľkej Británie 

spojeného s výučbou ang-
ličtiny. Tento rok navštívili mesto Bath. V dopoludňajších 
hodinách žiaci mali hodiny angličtiny a v popoludňajších 
hodinách absolvovali prehliadku pamiatok miest Bath, 
Glastonbury, Chedda, Salisbury, Bristolu, Londýna, jas-
kyne Wookey Hole a Stonehange. 
Pätnásť žiakov základnej školy z. Nejedlého 2 sa 
zúčastnilo taktiež zájazdu do Veľkej Británie. Okrem 
návštevy pamiatok ako Stonehenge, Spinaker Tower, 
Londýn a Brighton si žiaci užili aj plavbu loďkou so sprie-
vodom delfínov. Žiaci mali možnosť spoznať život v bež-
ných anglických rodinách, v ktorých boli ubytovaní, ako 
aj precvičiť si svoje jazykové zručnosti pri komunikácii 
v angličtine. Video z tejto šk. akcie na stránke: www.zsne-
jedleho-snv.edupage.sk aj na adrese: http://youtu.be/
QqWbycYvcl8 

 e-Twinnigové aktivity škôl 
V rámci e-Twinnig projektov sa študenti Obchodnej 
akadémie (OA) SNV zúčastnili výmenného pobytu 
v OA Olomouc v dňoch 13. - 15. 5. 2013. Stretnutie 
sa uskutočnilo v rámci projektu „Životná úroveň v našich 
regiónoch“. Študenti 2. A prezentovali pred spolužiakmi 
projekt „Wir lernen alle Deutsch“. V Cirkevnom gym-
náziu š. Mišíka prezentovali e-Twinningové aktivity štu-
denti prostredníctvom projektu „We - the inhabitans of 
mountain areas.“ zš hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi 
sa zapojila do tohto programu cez internet. S partner-
skou základnou školou Volary nadviazali kontakt a zapojili 
žiakov do projektu Voľnočasové aktivity v Čechách a na 
Slovensku. Súčasťou projektu bol aj príchod deviatich 
žiakov z Čiech. V budúcnosti je v pláne cesta žiakov ZŠ 
Hutnícka 16 do Volár. 

 Odborná stáž nemeckých študentov 
v Technickej akadémii
V rámci projektu Leonardo da Vinci prebiehala počas 
prvých troch júnových týždňov v technickej akadémii 
odborná stáž študentov zo zahraničia. Študenti školy sa 
učili spolu s ich rovesníkmi z nemeckej technickej školy 
Berufsschule für Fertigungstechnik z Mníchova progra-
movanie CNC-strojov. Získané vedomosti a zručnosti po-
tom precvičili vo firme Kraken, s. r. o., ktorá je zameraná 
na prácu s CNC strojmi. Všetci zúčastnení žiaci získali 
certifikáty, ktoré budú v ich školách a partnerských fir-
mách akceptované.

 Materská škola na Gorazdovej ulici v Spišskej No-
vej Vsi získala „Cenu Embraca za ekológiu“. 

 30. mája 2013 zš na ulici ing. O. kožucha navštívil 
vedecký tajomník Matice slovenskej doc. Pavol Pare-
nička a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej 
Vsi Mgr. Rastislav Zacher. Stretli sa so žiakmi 9. ročníka, 
ktorým rozšírili obzor o historickom období vzniku Matice 
slovenskej a regionálnych dejinách. Spoločne si tak pri-
pomenuli 150. výročie vzniku Matice slovenskej. 

 12. až 16. 5. 2013 sa uskutočnila študentská vý-
mena v rámci partnerskej spolupráce Gymnázia na 
školskej ulici 7 v Spišskej Novej Vsi a Gymnáziom 
v havlíčkovom Brode. Celkovo sa výmeny zúčastnilo 
20 žiakov z Brodu a 20 žiakov z II.D a III.A triedy tunaj-
šieho gymnázia, ktorí poskytli študentom z Čiech pobyt 
vo svojich rodinách. 

 14. - 18. 5. 2013 sa v Turecku - Denizli uskutočnilo 
projektové stretnutie Comenius multilaterálne partner-
stvá, projektu Kultúrne interakcie a detské hry. Na pro-
jekte spolupracujú okrem Turecka, Taliansko - Verona, 
Poľsko - Wladislawowo. Mobility sa zúčastnili štyria žiaci 
zš Nad Medzou v Sp. Novej Vsi, ktorí spoznali kultúrne 
a prírodné bohatstvo danej krajiny.

 Učitelia fyziky v cerne v Ženeve
V termíne 1. - 9. 6. 2013 sa zrealizoval študijný pobyt 
učiteľov fyziky ZŠ a SŠ v CERNe v Ústave časticovej fy-
ziky. Z mesta Spišská Nová Ves účastníkmi boli Mgr. Jozef 
Dunajský - Gymnázium Školská 7, RNDr. Viera Dzurňá-
ková - ZŠ Hutnícka 16, Mgr. Terézia Petreková - Cirkevné 
gymnázium Š. Mišíka, PaedDr. Eva Puchalová - Gymná-
zium Javorová 16. Učitelia sa oboznámili s najnovšími 
poznatkami z oblasti fyziky elementárnych častíc, ktoré 
boli poskytnuté počas prednášok špičkovými odborníkmi 

a počas návštev experimentálnych zariadení, vedeckých 
múzeí a unikátnych pracovísk. Cennými boli osobné 
stretnutia a neformálne rozhovory o vede s významnými 
slovenskými a českými fyzikmi, ktorých sa zúčastnil aj 
RNDr. Jiří Grygar. Cieľom programu je prenášať získané 
poznatky priamo do slovenských škôl, do vzdelávania mla-
dých ľudí, možno budúcich vedcov. Na organizovaní má 
podiel doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., z oddelenia di-
daktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ a prof. Karel Šafařík, fyzikálny 
koordinátor experimentu ALICE v CERNe. 

 O tom, že v zš na lipovej ulici je tvorivých žiakov veľa, 
sa môže presvedčiť každý, kto túto školu navštívi a prezrie 
si výstavu projektových prác žiakov inštalovanú v priesto-
roch školy. Najväčšiu pozornosť každého návštevníka ne-
pochybne upútajú 3D modely pomôcok zhotovené žiakmi, 
ktoré sa následne využívajú pri názornom vyučovaní.

 V roku viery a pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda na naše územie sa uskutočnila exkurzia 
žiakov 6. a 7. ročníka zš z. Nejedlého. Žiakov sprevádzal 
dôstojný pán kaplán Mgr. Pavol Garbiar. Žiaci postupne 
navštívili kostolíky v Novoveskej Hute, Poprade a Brezo-
vici, ktoré sú zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi. Najviac 
zaujal kostol v Brezovici nádhernými vitrážovými oknami 
a vyrezávanou sochou Ukrižovaného. 

 kinderiáda, atletické preteky pre žiakov 2. až 5. tried 
základných škôl, ponúka možnosť zoznámiť sa s atletikou, 
ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového sú-
ťaženia. Žiaci zš lipová ulica za zúčastnili regionálneho 
kola v Košiciach, z ktorého za účasti 30 družstiev postúpili 
do celoštátneho finále v Bratislave. Tam úspešne obsadil  
alex Javorský v behu na 60 m 3. miesto a alex Petruška 
3. miesto v hode kriketovou loptičkou.

 30. mája 2013 deviataci zš komenského v Spiš-
skej Novej Vsi navštívili miesto spájané s pojmom hrôza 
– Osvienčim. Aj vďaka tejto návšteve si urobili lepšiu pred-
stavu o tom, čo sa v tomto koncentračnom tábore dialo. 
Človek si úplne uvedomí krutosť, zlyhanie ľudskosti až po 
prezretí všetkých objektov. Cestou domov si žiaci ešte 
prezreli historické centrum mesta Krakov. 

 31. 5. 2013 sa v zš komenského 2, Spišská Nová 
Ves konal 9. ročník Školskej olympiády pre žiakov 
1. stupňa a deti MŠ z ulíc Komenského, S. Tomášika a Z. 
Nejedlého. Olympijské podujatie spojili s oslavou Me-
dzinárodného dňa detí. Poctou pre organizátorov bola 
návšteva prezidenta Slovenskej gymnastickej federácie 
Mgr. Jána Nováka a generálnej sekretárky SGF PaedDr. 
Moniky Šiškovej. Celkovo sa športovej olympiády zúčast-
nilo 220 detí MŠ a ZŠ. Poďakovanie patrí aj 30 deviata-
kom, ktorí pomohli. 

zO ŽiVOTa naŠich ŠKôL
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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
11. 4. 2013 bol za NsP nájdený detský hlboký kočiar ze-
lenej farby. (IC-565/2013) 
15. 4. 2013 bol na sídl. Východ nájdený zväzok kľúčov 
(2 ks elektronický čip na otváranie dverí). (IC-615/2013)
15. 4. 2013 bol na Markušovskej ceste pri benzínovom 
čerpadle Slovnaft nájdený zväzok kľúčov asi od vozidla 
(3 ks s príveskom). (IC-578/213)
27. 4. 2013 bol na sídl. Mier na Ul. J. Wolkera v blízkosti 
garáží nájdený samostatný kľúč od vozidla ŠKODA zatvá-
rací s diaľkovým zamykaním. (IC-637/2013) 
14. 5. 2013 bol pred SM LIDL na chodníku nájdený mo-
bilný telefón zn. NOKIA 2730 c1 striebornej farby so SIM 
kartou T-mobile (Telekom). (IC-739/2013)
8. 6. 2013 bol na Hrnčiarskej ul. v SNV nájdený menší 
zväzok kľúčov s elektronickým čipom. (IC-892/2013)
11. 6. 2013 bol na Gorazdovej ul. v Sp. Novej Vsi nájdený 
zväzok rôznych kľúčov (6 ks, jeden elektronický čierny 
a väčší počet rôznych príveskov). (IC-916/2013)
13. 6. 2013 bol na zastávke MHD pri Sintre nájdený 
ruksak s potravinami, dáždnikom, slneč. okuliarmi. (IC-
937/2013)
14. 6. 2013 bola na Ul. J. Wolkera nájdená dámska plate-
ná peňaženka s drobnou hotovosťou. (IC-943/2013)
15. 6. 2013 bol na Železničnej stanici v SNV nájdený zvä-
zok rôznych kľúčov (10 ks s jedným príveskom a malým 
drôtikom). (IC-948/2013)

SPraVODaJSTVO

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

 „V novembrovom čísle Ička bolo uverejnené, že sme 
si vyhrali svoje ihrisko. V decembrovom čísle pani Jan-
číková, vedúca kancelárie primátora, píše, že podľa 
ohlasov to predbežne vyzerá tak, že ihrisko bude vy-
budované na sídlisku Východ. Jar je už v plnom prúde 
a pomaly je tu leto a ihriska nikde. Chcela by som sa 
preto opýtať, či toto ihrisko bude zrealizované naozaj 
na sídlisku Východ a ak áno, kedy sa tak stane.“

ada, 21. 5. 2013

Výrobca a zároveň dodávateľ si dal dodacie podmienky, 
jednou z nich je dodacia doba 6 - 8 týždňov. Teda montáž 
predpokladáme v druhej polovici júna.

Paeddr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„momentálne prebieha rekonštrukcia kauflandu 
a spolu s tým aj rekonštrukcia časti prístupového chod-
níka do kauflandu od sídliska mier. myslím si, že aj táto 
rekonštrukcia chodníka je stavba, ktorá má svoje pra-
vidlá. pre chodcov musí byť zabezpečený náhradný 
bezpečný presun do kauflandu z mieru. pre vodičov 
musí byť upozornenie, resp. obmedzenie prechodu 
okolo stavby. lenže tu si pripadám, že žiadne pravi-
dlá neplatia. stavba chodníka prebieha za normálnaj 
prevádzky. peší občania choďte si, kade chcete, ak 
chcete ísť do kauflandu. napríklad po ceste, na ktorej 
nie je ani ohradený koridor pre chodcov, ani upozorne-
nie pre vodičov, že chodia chodci po ceste. kto je zod-
povedný za tento stav? čakáte na dopravnú nehodu 
a potom len pokrčíte plecami? neverím, že neexistujú 
predpisy, ktoré jasne definujú povinnosti stavebnej or-
ganizácie v tomto prípade. ak ich porušila, tak očaká-
vam potrestanie. tak isto kontrolný orgán, ktorý si to 
nevšíma.“ milan, 22. 5. 2013

Ďakujeme za upozornenie. Ide o aktivitu firmy Kaufland. 

Na základe vášho podnetu sme upozornili dodávateľa 
stavby na zabezpečenie priestoru.

ing. Peter Susa 
ved. odd. výstavby a dopravy, Msú

„ulice v širšom centre mesta sú plné výtlkov. na 
ukážku stav cesty na ulici Škultétyho. obdobná  
situácia je aj na Baníckej ulici. o technickom stave 
chodníkov na týchto uliciach radšej pomlčím. Budú sa 
tieto výtlky a chodníky opravovať? ak áno, žiadam o in-
formáciu, kedy bude ich oprava zrealizovaná. Vopred 
vám ďakujem za vašu dôkladnú odpoveď.“

anonym, odkazprestarostu.sk, 22. 5. 2013

Ďakujeme za váš podnet. V rámci údržby miestnych 
komunikácii prebiehajú v meste Spišská Nová Ves vy-
správky asfaltových kobercov. V súčasnej dobe sú for-
mou vysprávok opravené komunikácie na vonkajšom 
okruhu mesta, na Zimnej ulici, na sídlisku gen. Svobodu 
(Tarča) a na sídlisku Západ. Nasledovať bude oprava ko-
munikácií v severnej časti mesta (okolie v blízkosti že-
lezničnej stanice, Ulica Odborárov a i.) a na sídlisku 
Mier. Po ich zrealizovaní sa postupne presunú opravy 
komunikácií do ďalších lokalít, vrátane vami spomínanej 
Škultétyho ulice. Problémové chodníky a komunikáciu 
na Baníckej ulici bude možné riešiť v rámci komplexnej 
investičnej rekonštrukcie, termín ktorej momentálne ne-
vieme uviesť.  Mesto Spišská Nová Ves 

„Bývam na Hurbanovej ulici, kde je trávnatá plocha po 
bokoch bytovky, pred bytovkou a za bytovkou. tieto 
plochy patria mestu, ale mesto roky vykáša len plochu 
pred bytovkou. ostatné si robia ľudia svojpomocne, 
no je to neúnosné, pretože sú to veľké plochy hlavne 
v svahovitom teréne. Je problém aj s pokosenou trá-
vou, nakoľko je toho veľké množstvo a nie sú kon-
tajnery na biologický odpad a tí, čo majú záhradky, 
majú dosť svojho odpadu (tráva, lístie...). nemá tieto 
priestory vykášať mesto? nie je potrebné to nahlásiť, 
aby kompetentní v tejto veci konali?“
 katarína, 25. 5. 2013

Mesto v roku 2012 kosilo Hurbanovu ulici 2 x, konkrétne 
v mesiacoch jún a august. Kosený bol aj svah nad sta-
novišťom kontajnerov. V prípade potreby konzultácie 
obráťte sa na oddelenie komunálneho servisu, tel. č. 
415 22 28.

Paeddr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„Chcela by som sa opýtať o akcii našich rómskych ob-
čanov, ktorá sa koná niekoľko dní cca každé 3 - 4 me-
siace. Húfne prechádzajú okolo budovy ŠkoDa auto 
niekde dozadu. 25. 5. tam bolo toľko áut, že sa ne-
dalo... čo je to za akciu? majú to povolené? alebo je 
to nejaká sekta?“

Zuza, 29. 5. 2013

V danom prípade ide o stretnutia Adventistov siedmeho 
dňa a je to na Slovensku oficiálne registrovaná cirkev. 
Stretávajú sa v malom počte v nedeľu cca 20 osôb a raz 
ročne majú medzinárodnú konferenciu, na ktorej je účasť 
vyššia. V tomto prípade, ako uvádzate, to bolo v mesiaci 
máj.

Judr. Michal komara, Phd. 
náčelník MsP v Sp. Novej Vsi 

„koľko sa platí na rok parkovacie miesto a kde by som 
to vybavil?“ robert, 7. 6. 2013

Vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkovis-
kách mesta Spišská Nová Ves je možné len pre osoby 
s ŤZP odkázané na individuálnu dopravu. V takom prí-
pade je potrebné podať žiadosť na oddelení výstavby 
a dopravy (Ing. Mucha) a doložiť príslušné doklady  
(preukaz ŤZP, parkovací preukaz, rozhodnutie z ÚPSVaR, 
OR PZ okresný dopravný inšpektorát, techn. preukaz). 
Vyhradenie tohto miesta sa nespoplatňuje. 
Vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzické a právnické 
osoby v iných ako horeuvedenom prípade neposkytu-
jeme.

ing. Peter Susa 
ved. odd. výstavby a dopravy, Msú

LiSTÁreň

Je tu leto a s ním aj čas letných prázdnin, s ktorými súvi-
sia vysnívané a očakávané letné dovolenky, počas kto-
rých mnohí občania cestujú a opúšťajú svoje príbytky 
na dlhší čas.
Keďže sa medzi nami stále pohybujú občania, ktorí ča-
kajú na ten „správny okamih“ a využívajú vo svoj prospech 
opustené obydlie s cieľom prisvojiť si do svojej moci cu-
dzie veci, polícia radí občanom, ako si správne zabezpe-
čiť svoje obydlia, rekreačné chaty, motorové vozidlá a iný 
majetok tak, aby sa oddychujúci občania nestali obeťami 
trestnej činnosti rôznych kriminálnych živlov. 
• Nechváľte sa majetkovými pomermi a nerozši-

rujte informácie o vašom dlhodobejšom odchode 
z domova. O tom, že opúšťate svoje obydlie na dlhší 
čas, informujte len svojich príbuzných, resp. suse-
dov, ktorým dôverujete, aby vám v čase vašej neprí-
tomnosti dohliadli na váš príbytok. Ak zveríte v dobe 
svojej neprítomnosti niekomu kľúče od bytu, starost-
livo zvážte, či je to osoba dôveryhodná a spoľahlivá. 
Vytvorte dojem, že niekto je doma, napr. poproste 
susedov, nech vám polievajú kvety, hlavne večer pri 
rozsvietených svetlách, presmerujte si telefón do do-
mácnosti, kde ho niekto zdvihne, pred odchodom zo 
svojho bytu, domu, dôkladne uzavrite okná, dvere. 
Nesťahujte žalúzie, aby to nenavodilo dojem, že dlhší 
čas sa nik v byte nezdržiava.

• Požiadajte susedov, aby vám občas vybrali poš-
tovú schránku, ktorej plný obsah tiež svedčí o tom, 
že v príslušnom byte sa nik dlhšiu dobu nezdržiava. 
Mať dobré susedské vzťahy je najlepší spôsob ako si 
zabezpečiť byt.

• Vaše cennosti, najmä šperky, 
zbierky, budú lepšie uscho-
vané v prenajatých trezoroch 
finančných inštitúcií, väčšie ob-
nosy peňazí patria na vkladnú knižku 
s heslom alebo na terminovaný vklad do bezpečnej fi-
nančnej inštitúcie alebo si ich uchovajte u príbuzných 
a priateľov, ktorým dôverujete.

• Vytvorte si zoznam cenných vecí a vyhotovte si 
fotodokumentáciu. Uschovajte si doklady od dra-
hého priemyselného a spotrebného tovaru. Vyzna-
čenie výrobných čísel umožní polícii pátrať po vašom 
odcudzenom majetku a po páchateľovi krádeže, veci 
identifikovať a vrátiť ich do vášho vlastníctva.

• Pri parkovaní vášho vozidla nenechávajte na vi-
diteľnom mieste (sedačkách, prístrojovej doske, 
priestore pod zadným sklom) hodnotnejšie veci, 
najmä kabelky, peňaženky, doklady, mobilné tele-
fóny – myslite na porekadlo „Príležitosť robí zlodeja“.

• Využívajte verejné strážené parkoviská, nepar-
kujte na menej frekventovaných miestach, presvedčte 
sa, či máte vozidlo dostatočne uzatvorené (okná, 
dvere).

• ak ste ubytovaní v rekreačnej chate na samote 
a sedíte vonku pri ohni alebo v altánku, zatvorte 
okná, dvere aj balkónové na tej strane chaty, na 
ktorú nemáte dohľad.

• Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nenechávajte počas 
noci pootvárané okná, aby sa nikto nepovolaný ne-
dostal dnu do chaty a neokradol vás počas spánku. 

vaša polícia

Rady OBČaNOM
OkReSNé RiaditeĽStVO POliCaJNéhO zBORu V SPišSkeJ NOVeJ VSi
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KULTúra

ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci júl 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 
SACRAL ELEmENTUm 
projekt k 1150. výročiu príchodu solúnskych vie-
rozvestcov.
IkONy
originálne historické ikony zo zbierok Zemplínskeho 
múzea v dialógu so súčasnou tvorbou. 
SACRAL ELEmENTUm II
sakrálne vo výtvarnom umení s dôrazom na súčasné 
umenie z východného slovenska: a. čepiššáková – 
k. Balúnová – m. knížová – m. lányi – m. mlynarič 
– D. sadovská – m. stacho – V. Šoltisová – J. Vasilko 
– e. tkáčiková.  do 28. 9. 2013

bESEdA
ORbIS PICTUS/ UmELECký dUEL 
– EvA TkÁČIkOvÁ A SAmUEL ČARNOký
Beseda v rámci bloku prednášok o tvorbe umeleckej 
dvojice na súčasnej výtvarnej scéne: voľná výtvar-
níčka versus grafik. vstup voľný.

7. 7. 2013, 18.30 - 21.30 hod.

17. LETNÁ FOTOškOLA 
dOmU FOTOGRAFIE
5. - 12. 7. 2013
6-dňové kurzy s m. Bérešom (čr), m. črepom (sr), 
J. Gawelom (poľsko), W. mokrynskim (kanada / Veľká 
Británia), r. muffolettom (usa / Holandsko) a k. Var-
gom (čr / sr), viac info: www.domfoto.sk
program
• 5. 7., 16.00 - 17.00
oficiálne otvorenie 17. ročníka letnej fotoškoly Domu 
fotografie 2013 a predstavenie hostí.
• 6. - 8. 7. 
3-dňový kurz gumotlače s lektorom Jerzy Gawelom.  
3-dňový teoretický kurz o fotografii s lektorom rober-
tom muffolettom.
• 6. - 9. 7., 18.30 - 21.30 
Večerné semináre a prednášky o súčasnej fotografii 
s lektormi z domova i zo zahraničia.
• 7. - 9. 7., 10.00 - 18.00 hod. 
konzultácie portfólií a produktové prezentácie.
• 12. 7. - ukončenie festivalu10.00 - 16.00 - slide 
show a otvorená diskusia z výstupov dielní - lektori ver-
sus účastníci, 17.00 - 19.00 - oficiálne ukončenie. 

TvORIvé dIELNE A OdbORNý 
výkLAd PRE SkUPINy 
* tvorivé dielne pre školy - odkaz Jozefa Hanulu * 
rôzne tematické tvorivé dielne (potrebné vopred sa 
objednať) * odborný výklad pre školské, príp. turistic-
ké skupiny, prosíme, nahlásiť vopred. 

Facebook: Gus Galéria umelcov spiša  
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk  
t.: 0910 873 046, 053/446 47 10
otváracie hodiny: ut. - pia. 9.00 - 16.30, so. 9.00 - 13.00

w
w

w
.g

us
.s

k

júl 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

20. 7. 2013 o 14.00 hod.
Gréckokatolícky kostol sv. Petra a Pavla Kojšov

StaroSlovienSky otčenáš
1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

Veľkú Moravu - regionálna prehliadka speváckych 
zborov východného obradu.

VýSTaVY
1. - 14. 7. 2013, vernisáž 1. 7. o 17.00 hod.

Kultúrny dom Margecany
Divoké impreSie  

na Železnej ceSte
Výstava prác Klubu neprofesionálnych fotografov 

zameraná na zmapovanie časti Železnej cesty, 
ktorá je súčasťou programu Terra Incognita.

11. 7. – 13. 9. 2013 
Spišské osvetové stredisko v Sp. Novej Vsi, foyer 
Živé poSolStvo vierozveStcov

1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu - regionálna výstava prác žiakov ZŠ, 

ZUŠ a amatérov výtvarníkov.

Viac informácií o našich podujatiach 
organizovaných aj mimo mesta SNV nájdete 

na webovej stránke www.osvetasnv.sk 
alebo na facebook.com/osvetasnv

zVÄz VOJakOV SlOVeNSkeJ RePuBliky klub, Spišská Nová Ves
Pozývame všetkých členov a sympatizantov na 

TUriSTicKú VYchÁDzKU 
na KOŠiarnY BrieŽOK

15. 7. 2013.
• zraz pred obchodným centrom lidl o 9.00 hod. • pešia prechádzka  

(možno aj bicyklom) po trase: lidl - Červený Jarok - košiarny briežok a späť  
• strava a občerstvenie samostatne

Všetky otázky týkajúce sa tejto prechádzky konzultujte s p. Sopkovičom, 0918 712 796.
Ing. Ján kollár, predseda rady klubu

VýSTUPY na naJVYŠŠiU KOSTOLnú VeŽU SLOVenSKa 
S PLaTnOSťOU OD 1. 7. 2013

Výstupy zabezpečuje Turistické informačné centrum (TIC)

v termíne od 1. 5. do 30. 9. v čase
Pon - pia: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,  
16.00, 17.00; sob: 10.00, 12.00; ned: 15.00, 17.00

v termíne od 1. 10. do 30. 4. v čase
Pon - pia: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Sob - ned: V prípade väčšej skupiny je možný výstup na 
vežu aj počas víkendu na základe predošlej objednávky. 

Takýto výstup je nutné dohodnúť a zaplatiť v TIC najneskôr 
do piatku do 12.00 hod.
Vstupné: dospelí 1 €, študenti a dôchodcovia 0,70 €, deti 
do 15 r. 0,30 €
Počet osôb na výstup: minimálne 2, maximálne 20
informácie a predaj vstupeniek:
Turistické informačné centrum, Letná 49, 
052 01 Spišská Nová Ves
053/429 82 93, 053/442 82 92, 
tic@spisskanovaves.eu, www.spisskanovaves.eu/tic

Počas letných prázdnin budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
otvorené podľa nasledovného harmonogramu tak, aby boli vždy minimálne dve v prevádzke:

• Mš ul. J. hanulu (tel. č.: 053/446 44 24)  22. 7. – 9. 8. 2013
• Mš Slovenská ul. (tel. č.: 053/446 40 06) 22. 7. – 9. 8. 2013
• Mš Gorazdova ul. (tel. č.: 053/446 16 81) 1. – 19. 7. 2013
• Mš ul. e. M. šoltésovej (tel. č.: 053/446 28 67) bez prevádzky
• Mš lipová ul. (tel. č.: 053/446 52 58) bez prevádzky
• Mš komenského ul. (tel. č.: 053/446 57 49) 1. – 19. 7. 2013
• Mš ul. z. Nejedlého (tel. č.: 053/446 20 60) 1. – 31. 7. 2013
• Mš ul. P. Jilemnického (tel. č.: 053/446 36 55) 12. – 23. 8. 2013
• Mš Potočná ul. (tel. č.: 053/446 18 98) bez prevádzky
• Mš Rybničná ul. (tel. č.: 053/441 31 28) 1. – 12. 7. 2013
• Mš Stolárska ul. (tel. č.: 053/446 22 30) 1. – 31. 7. 2013
• Mš ul. S. tomášika (tel. č.: 053/446 45 01) bez prevádzky
• Mš ul. i. krasku (tel. č.: 053/442 21 55) bez prevádzky
• Mš hviezdoslavova ul. (tel. č.: 053/446 34 58) 12. – 23. 8. 2013

Prevádzkový režim otvorených materských škôl bude rovnaký ako počas školského roka. Posledný 
prázdninový týždeň od 26. augusta budú všetky mimo prevádzky z dôvodu prípravy na nový školský 
rok. Detské jasle budú otvorené počas celého júla, v auguste budú mimo prevádzky. eda

letNÁ PReVÁdzka MateRSkýCh škôl
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JúL 2013

DivaDlo 
Kontra

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.

zaŽi neOPaKOVaTeľný írSKY VeČer! 
špeciálna zľava na predstavenie 

kamene vo vreckách: len 4 € 
a k tomu drink grátis - pravá írska whiskey!

11., 12. a 14. júl o 19.00 hod.
M. Jones: 

KaMene VO VrecKÁch
Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a ír-
sky vidiek, ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. 
A keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kul-
túr je neodvratný a neodvratne zábavný... 
Hit z Broadway a West Endu. Príď na jednu 
z najlepších svetových komédií, ktorá rozosmiala 
a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci 
odohrajú 13 postáv! Réžia: K. Rozhin. hrajú:  
T. Diro a P. Čižmár. Vstupné: 4 €.

21., 22. a 23. júl o 19.00 hod. 
Marek Koterski: 
nenÁViDíM

Komunizmus sa neskončil a kapitalizmus sa ešte 
nezačal... Ale nasmeješ sa až - až. Tragikomická 
spoveď frustrovaného inteligenta. Šibeničný hu-
mor, ostrá satira a výstižná kritika našej slovenskej 
každodennosti. Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. 
Vstupné: 5 €.

13. a 20. júl - Spišský hrad
24. júl - Kežmarský hrad

Žena V ČiernOM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan hill
Megaúspešný svetový thriller, ktorý sa 
bude odohrávať na hradoch Spiša. 

Brilantný viktoriánsky príbeh s atmosférou, ktorá 
postupne zhustne, až sa bude dať krájať. Neopa-
kovateľný letný zážitok!

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

Rezervácie: 0907 908 986. 

hrÁMe aJ cez LeTO! 

KULTúrne LeTO 2013 

7. 7. 2013 o 16.00 hod. 
KOcúr V ČiŽMÁch, rozprávka 
Divadlo Cililing Prešov 

7. 7. 2013 o 17.00 hod. 
POPraDČanKa – koncert  
dychovej hudby z Popradu 

14. 7. 2013 o 16.00 hod. 
aKO PSíČeK a MaČiČKa..., rozprávka 
 Divadlo Babadlo Prešov

14. 7. 2013 o 17.00 hod. 
TrenD, koncert hudobnej  
skupiny zo Spišskej Novej Vsi 

28. 7. 2013 o 16.00 hod. 
O KaTarínKe, rozprávka 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu 

28. 7. 2013 o 17.00 hod. 
LiPa, rOzMarín, SeniOr 
Spevácke skupiny zo Spišskej Novej Vsi

póDium preD reDutou

7. 7. 2013 o 17.30 hod.
Sídl. Mier, pred domom kultúry 
zLaTÁ PriaDKa, rozprávka 
Divadlo Cililing Prešov

28. 7. 2013 o 17.30 hod.
Sídl. gen. Svobodu (tarča), detské ihrisko 
medzi Gaštanovou a topoľovou ul. 
O KaČiČKe, rozprávka 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu 

síDlisKá mesta

13. 7., sobota 

neDotKnuteĽní
Film videlo vo Francúzsku takmer dvadsať miliónov divákov!
V Nemecku sa film držal na prvej priečke celých osem týždňov a videlo 
ho cez osem miliónov divákov! Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za 
svojho opatrovníka vyberie Drissa, živelného mladíka z predmestia, ktorého 
práve prepustili z väzenia. Inými slovami – nájde si na túto prácu tu najmenej 
vhodnú osobu. Podarí sa im však prepojiť nemožné: Vivaldiho a populárnu 
hudbu, serióznosť a žoviálne vtipy, luxusné obleky a tepláky. Bláznivým, zá-
bavným, silným, neočakávaným a hlavne „nedotknuteľným“, presne takým sa 
stane ich priateľstvo... Komédia s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty na nohách nehybný človek 
odkázaný na pomoc druhých nemusí stratiť zmysel života. Film dvojice režisérov Oliviera Nakache a Érica Toledana je 
voľne inšpirovaný osudom obchodníka so šampanským Phillipa Pozzo di Borgo. Francúzsko, r. 2012, 112 min., český 
dabing, MP- 12. 

27. 7., sobota 

vrásKY Z lásKY 
Láskavý, dojemný i humorný príbeh scenáristu Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha o dvoch ľuďoch, ktorí sa rozhodli 
užiť si na sklonku svojho života naplno. Mimoriadne herecké stretnutie dvoch legiend českej kinematografie – Jiřiny Boh-
dalovej a Radoslava Brzobohatého, ktorí po štyridsiatich rokoch znovu spoločne na filmovom plátne rozohrávajú skutočný 
herecký koncert. ČR, trpká komédia, 101 min.

začiatok vždy 

o 21.15 hod.

... lebo sú nahé bez kníh všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duši našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť... 
(proglas, konštantína Filozofa)

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
pozýva matičiarov i sympatizantov pripomenúť si náš prvý pôvodný literárny skvost, báseň

PrOGLaS - PreDSLOV KOnŠTanTína FiLOzOFa.
1. 7. 2013 o 10.00 hod. v dome MS

pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Organizované v spolupráci s DS Hviezdoslav.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SVeTOVÉ STreTnUTie SLOVÁKOV V KOŠiciach 2013
4. - 7. 7. 2013, program nájdete na web stránke Matice slovenskej.

Vstupenky na eĽRO aj v našom tiC
Organizačný výbor festivalu Európske ľudové remeslo Kežmarok ponúka záujemcom možnosť 
zakúpiť si v predpredaji vstupenky na podujatie európske ľudové remeslo, ktoré sa uskutoční  
12. – 14. 7. 2013. Vstupenky na jeden vstup pre dospelého návštevníka stoja v predpredaji  
3 €. Vstupenky sú v predaji do štvrtka 11. 7. 2013 alebo do vypredania zásob v turistickom  
informačnom centre, letná 49, Spišská Nová Ves, tel.: 053/429 82 93, 442 82 92.

letné Kino preD reDutou
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cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v.  
na Slovensku, mesto Spišská nová ves

vás pozývajú na 

SlávnoStné oDhalenie 
reštaurovaných originálov 

Sôch evanjeliStov 
v priestore evanjelického kostola  

v Spišskej novej vsi 
19. 7. 2013 o 15.30 hod. 

za účasti predstaviteľov cirkevného zboru,  
mesta a vzácnych hostí.

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

KULTúra

CENTRÁLNA bUdOvA, LETNÁ ULICA 28

PRE dETI  

daniel HEvIER: kr.v alebo krajina v. neoby-
čajná knižka, ktorú autorovi pomáhali napísať deti, 
ktoré majú hemofíliu. 
Andrea GREGUšOvÁ: Operácia Orech a iné 
dedkoviny. Hlavný hrdina Ivan sa v lete - cez prázd-
niny, sťahuje k babke a jeho trom dedkom. Deduškovi, 
ktorý takmer nepočuje, dedočkovi, ktorý má veľmi silné 
dioptrie a dednožkovi, ktorý je na vozíčku. 
Juraj šEbESTA: venussha: (ťažký týždeň). ko-
miksový román pre tínedžerov a ich poľutovaniahod-
ných rodičov je voľným pokračovaním úspešného 
románu keď sa pes smeje. 

PRE dOSPELýCH - bELETRIA  

m. L. STEdmAN: Svetlo medzi oceánmi. príbeh 
strážcu majáka a jeho manželky. Ich osudové rozhod-
nutie navždy zmení ich životy.
Ian mcEvAN: Solar. autor parodizuje a ironizuje 
vedu i niektoré nezmyselné ochranárske aktivity.
katarína GILLEROvÁ: konečne sa rozhodni. 
príbeh ženy, ktorá prehodnocuje svoj doterajší život 
a hľadanie šťastia u svojich osudových mužov.

PRE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

veľká doba v malom priestore: zlomové zmeny 
v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich 
dôsledky (1918 - 1929). prvá svetová vojna bola ta-
kou udalosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov ľudí. na 
frontoch i v zázemí. a, pravdaže, jej koniec tiež.
štefan šUTAJ: Protihabsburské stavovské 
povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných 
regiónov Slovenska a maďarska v 17. storočí. 
opis dejov, ktoré poznačili celé 17. a začiatok 18. st. 
a na to, akým spôsobom tieto udalosti interpretujú pred-
stavitelia maďarskej a slovenskej historiografie.
Jean LIEdLOFF: koncept kontinua. autorka po-
máha ľuďom nájsť jednoduchú odpoveď na často kla-
denú otázku - prečo nie sme šťastní?

PObOČkA mIER, šAFÁRIkOvO NÁmESTIE 7

PRE dETI  

Thomas bREZINA: mrazivé volanie zo záhro-
bia - klub záhad. nick sa vydáva za ducha a straší 
svojich kamarátov nočnými telefonátmi. 

PRE dOSPELýCH - bELETRIA  

Johanna LINdSEy: búrlivé srdce. samantha je 
šialene zamilovaná do adriena, brata svojej priateľky, 
no mladík si ju vôbec nevšíma. 

PRE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Rita POHLE: A dosť!: za sedem týždňov bez 
stresu a s čistou mysľou. prehodnoťte svoj život 
a sústreďte sa na to podstatné. Zbavte sa prekážok, 
ktoré si sami staviate do cesty.

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

do 30. 9. 2013
Výstava pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána 

Wagnera, posledného majstra kovolejárne založenej 
Majstrom konrádom v Spišskej Novej Vsi

Jej obsahom je priblíženie pôsobenia vynikajúcich 
majstrov spomínanej dielne počas stredoveku v Spišskej 
Novej Vsi. Druhá časť výstavy predstavuje návštevníkom 
jedinečnú architektúru spišských renesančných zvoníc.

POnUKa KraJinY 
K zaMeSTnanOSTi 

„nezaMeSTnaTeľných“
SyNeRGiCké eFekty tVORBy uŽitOČNýCh 

PRaCOVNýCh MieSt
17. 7. 2013 o 15.30 hod. - prednáška. 

Prednášajúci: Ing. Dušan Bevilaqua

zVOnY, zVOnce,  
zVOnČeKY

do 30. 8. 2013
Výstava realizovaná v spolupráci so Slovenským 

technickým múzeom v Košiciach.

Výstavná sieň Národopisného múzea 
Smižany, krátka 5

SPOMienKY  
na zaMBiU

do 30. 9. 2013
Výstava zbierky unikátneho miestneho hmyzu,  

ako aj vzorky ostatnej miestnej fauny, vrátane tigrích rýb. 
Spôsoby miestneho odievania i niektoré  

charakteristické obyčaje. Umelecké diela zachytávajúce 
aspekty všedného života domorodého obyvateľstva 

poskytujú pestrý obraz o vysokej umeleckej  
i remeselnej zručnosti svojich tvorcov. 

MeninOVý BOnUS  
Pre annY

26. 7. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi blahoželá  

všetkým Annám k ich krásnemu sviatku a v tento  
sviatočný deň im ponúka prehliadku expozície a výstav  

v Múzeu Spiša v SNV zdarma.
Tešíme sa na vašu návštevu.

kaštieľ v Markušovciach

nOČnÁ PrehLiaDKa 
20. 7. 2012 - vstupy o 19.00, 20.00 a 21.00 hod.

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

záhadami a legendami.

JúL 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
 výstavy

JOhanneS GUTenBerG,
zakladateľ kníhtlačiarenského umenia ... a staršie 
tlače vo fondoch Slovenského technického múzea

a
KníhTLaČiarne na SPiŠi

do 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!
• • •

TVOriVÉ DieLne
Počas trvania výstav pozývame rodičov s deťmi 
a starých rodičov s vnúčatami vyskúšať si tlač 

písmen a obrázkov tak, ako to robili tlačiari 
v minulosti.

Tešíme sa na vašu návštevu!

kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37, 
053/429 75 46, 0902 201 861, 0911 849 313

Zmena výpožičných hodín počas  
letných prázdnin (júl - august)
sídlo centrály, letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 17.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené
pobočka mier - šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 9.00 - 11.30 hod., 12.00 - 17.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené
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Všetky doplňujúce údaje nájdete na web stránke www.stercentury.sk

od 4. 7. 2013
OSaMeLý JazDec

Ja, zLODUch 2

od 11. 7. 2013
STÁŽiSTi

OhniVý KrUh

od 18. 7. 2013

WhiTe hOUSe DOWn

r.i.P.D. – Urna – úTVar  
rOzhODne neŽiVých aGenTOV

reViVaL

od 25. 7. 2013 The WOLVerine

V Kine Mier PLaTia  
aJ KULTúrne POUKazY!

 
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.

rOzPrÁVKOVý TýŽDeň iBa za 3,50 €
1. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €

PríŠerKY: UniVerziTY 
animovaná rod. komédia o malých strašidiel-
kách... usa, 109 min., slov. dabing, mp-7, 2D.

2. 7. dopoludňajšie predstavenie 
o 10.30, 3. 7. o 17.00, vst.: 3,50 € 
KrÁľOVSTVO LeSných STrÁŽcOV 

Zažite dobrodružstvo vo svete, o ktorom ste 
doteraz nepočuli. usa, animovaná komédia, 
90 min., slovenský dabing, mp.

4. - 5. 7. o 17.00, vst.: 3,50 €
KrúDOVci

Dobrodružná anim. komédia o prvej pravekej ro-
dine na svete. 90 min., usa, slov. dabing, mp.

6. - 8. 7. o 17.00, vstupné: 3,50 €
Ja, zLODUch 2

môže byť napravený zloduch ešte vôbec zá-
bavný? usa, rodinná animovaná komédia, 
90 min., slovenský dabing. 

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

eXiT MUSiK VOL. 3: anTÉna
Živý set s elektronikou k filmu zahrá košický 
hudobný producent Dead Janitor. argentína, 
2007, čB, 90 min.

3. - 4. 7. o 19.00, vst.: 3 € 
VO ŠTVOrici PO OPici 3

Grand finále svetoznámej komédie, ktorá rozo-
smiala milióny ľudí. usa, komédia, r. 2013, slo-
venské titulky, 100 min., mp-15, 2D. 

5. 7. o 19.00, vst.: 3 € 
BaBOVŘeSKY 

príbeh, ktorý s nadhľadom a nadsádzkou sle-
duje kopiace sa nedorozumenia a súhry náhod. 
čr, 120 min., mp-12, 2D. 

6. - 9. 7. o 19.00, vst.: 4 €, študenti: 3,50 € 
OSaMeLý JazDec 

slávny maskovaný hrdina Johnny Depp prive-
dený k životu úplne novými očami... usa, akčný, 
dobrodružný, 135 min., slov. titulky, mp-12, 2D.

10. - 11. 7. o 19.00, vst.: 3 € 
rýchLO a zBeSiLO 6

po krádeži sto miliónov dolárov a úteku z bra-
zílskeho ria sa tím okolo Dominika (Vin Diesel) 
roztrúsil po celom svete bez možnosti sa navrá-
tiť domov. usa, akčný, r. 2013, 130 min., sloven-
ské titulky, mp-15, 2D.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKý DaBinG 
12. - 15. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4 € 

Ja, zLODUch 2

12. - 13. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti: 4,50 € 

OhniVý KrUh 
Z mora sa vynoria obrovské príšery kaiju a pus-
tia sa do vojny s ľudstvom. usa, akčný, sci-fi, 
130 min., slovenské titulky, mp-15.

14. - 15. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

STÁŽiSTi
Billy a nick sú predajcovia, ktorých kariéru po-
topil súčasný pretechnizovaný digitálny svet. 
V snahe dokázať, že nepatria do starého že-
leza, sa im podarí takmer nemožné: získať pre-
stížnu stáž vo firme Google. usa, české titulky, 
119 min., mp-12, 2D.

16. - 17. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

PreD POLnOcOU
Jeden z najväčších milostných príbehov ame-
rického filmu je výnimočný najmä vďaka chémii, 
ktorá funguje medzi hlavnými predstaviteľmi. 
usa, romantický, české titulky, mp-15, 2D. 

18. - 21. 7. 
POČaS SPiŠSKÉhO TrhU KinO  

nePreMieTa
 
22. - 23. 7. o 19.00, 
vst.: dospelí: 5 €, študenti: 4,50 € 
r.i.P.D. - U.r.n.a. - úTVar rOzhODne 

neŽiVých aGenTOV 
mŕtvi policajti nemusia nutne skončiť v nebi. 
usa, 119 min., český dabing, mp-12.

24. - 25. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

WhiTe hOUSe DOWn 
medzi turistami, ktorí sú na prehliadke Bieleho 
domu je aj washingtonský policajt John s dcé-
rou. Dramatické okolnosti ho prinútia skočiť rov-
nými nohami do akcie. usa, akčný, 137 min., 
slovenské titulky, mp-12. 

rOzPrÁVKa - SLOVenSKý DaBinG 
24. - 26. 7. o 17.00, vst.: 3,50 €

zaMBezia 
mladý sokol kai sa vydá na dobrodružnú výpravu 
do bájneho vtáčieho mesta Zambezia. Južná af-
rika, rodinná anim. komédia, 83 min., mp. 

26. - 28. 7. o 19.00, vst.: 3 €
reViVaL

príbeh znovuzrodenia rockovej skupiny smoke, 
ktorej členovia sa po 30-ročnej pauze rozhodli 
toto teleso znovu prebudiť k životu. čr, komé-
dia, 95 min., mp-15. 

rOzPrÁVKa - SLOVenSKý DaBinG 
27. - 29. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

PríŠerKY: UniVerziTY

29. 7. o 19.00
31. 7. o 19.00, vst.: 3,50 €, študenti: 3 € 

The WOLVerine
najslávnejší hrdina zo ságy X-men sa v novom 
výpravnom akčnom dobrodružstve pozrie do 
súčasného Japonska. usa, sci-fi, fantasy, 
r. 2013, 136 min., titulky, mp-15. 

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

LiBerace
režisér steven soderbergh spriada etický prí-
beh, v ktorom ľudia dostávajú presne to, čo si 
zaslúžia. skôr ako elvis, elton John, madonna 
a lady Gaga tu bol liberace. usa, české titulky, 
115 min., mp-15.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKý DaBinG 2D 
1. - 5. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

ŠMOLKOVia 2
Zlý čarodejník Gargamel vytvorí skupinu zlo-
myseľných tvorov „darebákov“ podobných 
Šmolkom, aby získal všemocnú, magickú šmol-
kovskú esenciu. usa.

1. - 2. 8. o 19.00, vst.: 3 € 
reViVaL

  facebook.com/kino.mier.snv
kinomiersnv@stonline.sk

tel: 053/442 87 66

1. 7. – 31. 8., Kaštieľ 
výStava prác aBSolventov  

výtvarného oDBoru zuš 
Vstup: zdarma.

14. 7. o 15.00 hod., pred radnicou
Sám SeBou 

Prezentácia pop-punkovej kapely z Jamníka.

24. 7. o 19.00 hod., kino pre verejnosť, vstupné: 2 € 
neriaDené Strely

28. 7. o 15.00 hod., Areál TJ Slovan Smižany
SmiŽianSky letný feStival kapiel 

Predstavujeme muzikantské talenty – III. ročník. Vstupné: 1 €.

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80 - tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105 - tel. č.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk
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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. júla 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Po Jáne sa i dni 
krátia i kravy mlieko tratia. Výherkyňou sa stáva a Cd Romantic melody získava katarína hüBelOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KríŽOVKa

TiP na VýLeT

Čingov, významné stredisko cestovného ruchu vo vý-
chodnej časti Slovenského raja s bohatými dejinami 
siahajúcimi až do dávnych čias mladšej doby kamen-
nej. Na ľavobrežnej časti Čingova sa usadili Slovania 
už pravdepodobne koncom 7. a začiatkom 8. storo-
čia. Archeologické vykopávky odhalili opevnené Hra-
disko z predveľkomoravského obdobia v oblasti nad 
hotelom, ktorý poznáme pod názvom „Flóra“. Hradisko 
bolo v 8. a 9. storočí mocenským, kultúrnym a správ-
nym centrom celej podtatranskej oblasti. Až do 12. stor. 
bola z tohto miesta spravovaná západná časť Spiša. Úto-
kom veľkomoravských vojsk a následnému požiaru však 
podľahlo. Noví panovníci vybudovali nové veľkomorav-
ské Hradisko na pravom brehu Hornádu, ktoré pretrvalo 
až do 13. storočia. Predpokladá sa, že to bolo centrum 
najstaršej Spišskej župy. Nepotvrdená tradícia spomína, 
že v 13. a 14. stor. bol na pravom brehu Hornádu nad 
„Sokolským prameňom“ kláštor Klarisiek. Práve v týchto 
miestach v roku 1932 vznikli prvé turistické objekty novo-
dobej chatovej osady Čingov. Dávne, ale aj novšie dejiny 
nám potvrdzujú nepopierateľnú, i keď kolísavú dôležitosť 
tohto miesta. Históriu opúšťame a začíname náš veľmi  
zaujímavý výlet. Z dolného parkoviska pri Hornáde stú-
pame po žltej turistickej značke do lokality bývalej chato-
vej základne TJ Tatran na Džurkovci. S nostalgiou v duši 
prechádzame okolo spustnutej Chaty Poniklec a stú-
pame na hrebeň Ludmanky, odkiaľ sa nám postupne 
vynárajú viaceré romantické vyhliadkové miesta s rôz-
nymi skalnými útvarmi a vežičkami. Charakteristickými sú 

najmä Ihla a Kazateľnica nad Prielomom Hornádu s Mat-
kou Božou v pozadí. Zaujímavosti týchto miest si môžeme 
prečítať na pútačoch náučného chodníka, ktorý lemuje 
našu túru už od Čingova. Dostávame sa na Tomášovský 
výhľad, jedno z najnavštevovanejších miest v Slovenskom 
raji. Skalný terasovitý výstupok vytvárajúci 146 m hlbokú 
priepasť nad sútokom Bieleho potoka a Hornádu obdivo-
vali už mnohé generácie pred nami. Neobišli ho ani filmári 
vo filme Dračie srdce. Nie je prehnané, že aj po stýkrát 
je očarujúci pohľad na kľukatú dolinu Tomášovskej Belej 
s Čertovou sihoťou, Pirťou a Jabloňou v pozadí. Pre horo-
lezcov bola vždy fascinujúca jeho kolmá stena. 8. októbra 
1938 sa ju podarilo trom horolezcom pokoriť prvovýstu-
pom Ťažkou škárou. Boli to Albert Brnčal, rodák zo Spiš-
ských Tomášoviec, Alexander Huba (brat herca Mikuláša 
Hubu, mimochodom, tiež horolezec) a Erwin Leschinský. 
Pod stenou Tomášovského výhľadu nájdeme niekoľko 
symbolických tabúľ ako pamiatku na tých, na ktorých ich 
blízki nezabudli – Jána Čecha, Jozefa Zákutného, A. Brn-
čala, A. Hubu a E. Leschinského. Z plošiny sa po zele-
nej značke dostaneme na severnú lúčnatú časť hrebeňa, 
kde nás doslova zastavia a príjemne fascinujú nádherné 
panoramatické pohľady na Spiš - od Braniska až po Vy-
soké Tatry. Na Džurkovec zídeme po cyklotrase, ktorú 
identifikuje zreteľná poľná cesta vo svahu bývalej zjaz-
dovky. Späť na Čingov sa vrátime opäť po žltej značke. 
Nenáročná, ale mnohostranne pútavá dvojhodinová pre-
chádza v Slovenskom raji určite stojí za to. 
 lívia Brovková, ivan Brovko

Pešia turistika – trasa: Čingov – Tomášovský výhľad – Ďurkovec - Čingov
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Beh: BeŽeCkÁ liGa OkReSu SPišSkÁ NOVÁ VeS 
2013: 3 kolá súťaže majú za sebou bežci a bežkyne 
nášho okresu. Do ligy sa ich zatiaľ zapojilo 56. Na pr-
vých troch miestach sa zatiaľ umiestnili: A: 1. Kamas – 
30 b., 2. M. Sumerling – 14 b., 3. Neupauer – 12 b. B: 
1. Š. Sumerling – 30 b., 2. Veľký – 15 b., 3. Morihlad-
ko – 14b. C: 1. Hrušovský – 25 b., 2. Maľák – 22 b., 
3. Chabada – 14 b. D: 1. Kozák – 30 b., 2. Majerník – 
18 b., 3. Mikolaj – 11 b. E: 1. Holečková – 20 b., 2. Ju-
ríková – 10 b., 3. Fedorová – 9 b. F: 1. – 3. Barono-
vá, Hatalová, Varechová po 10 b. Nie všetci sa zúčastni-
li všetkých kôl. 16. ROČ. StaROStOVSkeJ deSiatky 
(Hôrka, 1. 6.): Víťazom sa stal maďarský bežec Kovacs 
(33:02 min.). Spišskonovoveskí bežci dobehli nasledov-
ne: A: 6. Tomáš Kamas (37:08 min.). B: 1. Štefan Sumer-
ling (34:54 min.), 7. Jozef Weisenpacher (40:03 min.), 
10. Vladimír Veľký (43:25 min.). C: 4. Milan Hrušovský 
(40:51 min.), 5. Ondrej Chabada (41:42 min.). D: 3. On-
drej Kozák (47:43 min.), 9. Ondrej Majerník (59:38 min.). 
F: 8. Zuzana Kartusková (53:51 min.).
POľOVnícKa STreLecKÁ SúťaŽ: 5. ročník súťa-
že sa konal 17. 5. v krytej strelnici v Sp. Novej Vsi. Vý-
sledky: 1. Rasťo Šrama (Klub), 2. Jozef Čurilla (Slatvi-
na), 3. Pavol Čech (Levoča), 4. Dušan Drusa (Olšavka), 
5. Rastislav Krajči (PZ Poráč), 6. Gustáv Krajči (SNV).
VOLeJBaL: Hráčky a hráči VK SNV zakončili sezónu 
2012/2013 už po siedmy raz volejbalovým kempom na 
piesku v talianskom Lido Degli Estensi, ktorý bol opäť 
spestrený početnou účasťou atlétov z TJ Tatran SNV. 
Celkovo sa kempu zúčastnilo 55 osôb, ktorí mali počas 
10 dní pri mori skutočne bohatý program. Atletické tré-
ningy obohatila svojou prítomnosťou i skúsenosťami Eva 
Murková, zatiaľ stále jediná Slovenka, ktorá v skoku do 
diaľky preskočila 7 metrov.
FUTBaL: Do bojov v Senci o Majstra Slovenska „Co-
ca-Cola Školský phár 2013“ sa prebojovali starší chlapci 
a staršie dievčatá Základnej školy Nejedlého v Sp. Novej 
Vsi. Staršie dievčatá: 1. ZŠ Gorkého Trebišov – Majster 
Slovenska; 2. ZŠ Z. Nejedlého SNV; 3. ZŠ Školská Mo-
čenok; 4. ZŠ Klátova Nová Ves; 5. ZŠ Andreja Kmeťa Le-
vice; 6. ZŠ s MŠ Oravské Veselé; 7. ZŠ Školská Selce; 
8. ZŠ s MŠ Královnej Pokoja Haligovce. Okrem víťaziek 
do Turína pocestuje aj najlepšia strelkyňa turnaja Mária 
Mikolajová zo SNV, ktorá počas celého finálového tur-
naja vsietila 10 gólov. Starší žiaci: 1. ZŠ Žilina, 2. ZŠ Mi-
chalovce, 3. ZŠ Senec, 4. ZŠ Klačno, 5. – 8. ZŠ Z. Ne-
jedlého SNV, Jelenec, Levice, Fiľakovo.
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30. 5. - 2. 6. 2013 sa v jazdeckom areáli Karpatia Bratislava 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní. 
Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves na tomto podujatí 
reprezentovali jazdci zdeno kuchár, Maroš kuchár a Svet-
lana kočíková. 
Na ťažkých parkúroch a v silnej konkurencii sa v jednotlivých 
kategóriách najviac darilo Svetlane kočíkovej. S koníkom 
zorm si vyskákala titul Majsterky Slovenska v kategórii mla-

dých jazdcov a navyše aj v kategórii mladých koní, keď všetky 
tri kolá absolvovala bez jedinej chyby na parkúre. S dru-
hým koňom Viktorom obsadila ešte štvrté miesto v kategórii 
mladých jazdcov. Medzi dospelými sa nestratil ani Maroš ku-
chár s Conzíliou. Peknými výkonmi v troch najťažších ko-
lách majstrovstiev si vybojoval šieste miesto v jednotlivcoch. 
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.
 jak 

hlavná kategória mužov odštartovala o 17. hodine 
a jej víťazom sa stal Jozef urban z Demolexu Barde-
jov. V kategórii mužov nad 40 rokov bol najrýchlejší 
Orest Babiak z Demolexu Bardejov pred domácim re-
prezentantom STEZ Spišská Nová Ves štefanom Su-
merlingom. Poľskí bežci dominovali vo vekovo starších 
mužských kategóriách – Ryszard kobajlo medzi mužmi 
nad 50 rokov a Žigmund lužnicki nad 60 rokov. 
Medzi ženami si pre prvenstvo dobehla katarína Bere-
šová z Obalservisu Košice, domáca bežkyňa Slavomíra 
Varechová bola bronzová. 
Najväčšiu radosť na 23. ročníku urobili organizátorom 
mládežníci. Vo všetkých vekových kategóriách to boli re-
kordné počty. V najmladšej vekovej kategórii, v kto-
rej zvíťazil ivan Pacák zo ZŠ Nad Medzou, štartovalo 
51 pretekárov. Medzi najmladšími žiačkami sa naj-
viac darilo Márii tremkovej z Levoče. Medzi mladšími 
žiakmi 71 bežcov bojovalo o prvenstvo. zvíťazil Samuel 
lazár z Levoče a medzi dievčatami získala prvenstvo 
Petra Bernátová zo Šace. zo starších žiakov bol naj-
rýchlejší Miroslav Pitorák z Levoče a u dievčat Ro-

mana holentová ZŠ Lipová Sp. Nová Ves. Najmenej 
zastúpená bola kategória dievčat dorasteniek, kde 
zvíťazila timea Mihoková. u chlapcov to bolo oveľa 
lepšie a z 31 pretekárov dobehol prvý Jozef lesnický 
z Harichoviec. 

Majstrovstvá Slovenska 
v polomaratóne inline korčuľovaní 
Už neodmysliteľnou súčasťou Večerného behu mestom 
Spišská Nová Ves sa stali preteky v inline korčuľovaní. Na 
mestskom okruhu sa konajú majstrovstvá Slovenska a zá-
roveň sú tieto preteky súčasťou Slovenského pohára. 
Štartovalo sa v troch kategóriách. V tej najmladšej zvíťazil 
Matej korž z Akademiku Prešov. U žiačok bola najlepšia 
Vanesa trusová z Akademiku Prešov. Jakub klembara 
a adriana Čikotová zo Skating Clubu Košice dominovali 
medzi staršími žiakmi, resp. žiačkami. 
Posledným štartom celého piatkového programu boli  
juniori a dospelí inline korčuliari na 21 750 metrov dlhej 
trati. absolútnym víťazom sa stal Jakub leščinský.

(pat), foto: eda

Vždy pred štartom hodinovky sa koná kondičný beh na 
12 minút pre občanov mesta, kde štartovalo 14 pretekárov 
a najmladší mal len 4 roky. Pre menšie technické problémy 
s technikou, ale aj rekordnou účasťou prihlásených bežcov, 
zaznel výstrel dlhoročného štartéra štefana tkáča o pár mi-
nút neskoršie, ale nemalo to žiaden vplyv na výborné výkony 
bežcov. Od začiatku diktoval tempo štefan Sumerling, ktorý 
v celkovom hodnotení zabehol za jednu hodinu 16 450 met-
rov a stal sa celkovým víťazom 19. ročníka Májovej hodinovky. 
V kategórii žien do 35 rokov zvíťazila zuzana holečková 
z Krompách, nad 35 rokov diana Greksová z Hornej Lehoty.  
Medzi mužmi do 39 rokov bol najrýchlejší Milan Blaško z Po-
pradu so 16 250 ubehnutými metrami. Kategóriu nad 40 ro-
kov vyhral spomínaný štefan Sumerling zo STEZ Spišská 
Nová Ves. Milan Blaško z Popradu dominoval medzi mužmi 
do 60 rokov a v najstaršej kategórii mal najviac síl Stanislav 
Muškár zo Svitu. Devätnásty ročník májovej hodinky sa 
v jej histórii radí medzi tie najlepšie a svojou úrovňou bol tou 
najlepšou pozvánkou na jubilejné dvadsiate pokračovanie. 
Májová hodinovka je zaradená aj do Bežeckej ligy okresu 
Spišská Nová Ves. (pat)

Svetlana kočíková dvojnásobnou majsterkou Slovenska v parkúrovom skákaní.

Neodmysliteľnou súčasťou mesiaca jún je najväčšie atletické podujatie – Večerný beh 
mestom. V siedmy júnový deň toto podujatie písalo svoju 23. kapitolu. Od piatkového 
rána bolo centrum mesta plné detí. O 14. hodine odštartovali najviac zastúpené mládež-
nícke kategórie.

ideálne počasie, výborné podmienky na beh 
a hlavne rekordne vysoký počet prihlásených 
59 bežcov. takýto bol 19. ročník tradičného bežec-
kého podujatia Májová hodinovka Jozefa Česlu.

MaJSteRka SlOVeNSka

VeČeRNý Beh MeStOM

MÁJOVÁ 
hOdiNOVka 

primátor mesta Ján Volný odštartoval už 23. ročník Večerného behu mestom.
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Počas troch dní (24. - 26. 5. 2013) sa Poltár a Hnúšťa stali usporiadateľmi záverečného 
turnaja M-SR vo volejbale kadetiek (hráčky narodené v r. 1995 a mladšie).
Turnaj mal usporiadateľsky na starosti MVK Poltár, ktorý sa svojej úlohy zhostil už tradične 

na vysokej úrovni. Nevýhodou bolo cestovanie do 2 miest. Počas víkendu sa teda hrali 
v 2 skupinách veľmi zaujímavé zápasy a mladé dievčatá bojovali zo všetkých síl na palu-
bovkách Mestskej haly v Hnúšti a haly MVK v Poltári. 
Svoje rovesníčky prišlo povzbudiť aj mnoho divákov, rodičov a súrodencov, ktorí vytvorili 
skutočne búrlivú atmosféru na každom zápase, v čom Spišiaci nielenže nezaostali, ale 
skôr vynikli. 
Kadetky VK Spišská Nová Ves obsadili v skupine B po dvoch výhrach a jednej prehre druhé 
miesto, potom prehrali v semifinále svoj zápas so Sláviou UK Bratislava a napokon pod-
ľahli v zápase o bronzové medaily družstvu COP Nitra. I napriek tomu podali veľmi dobrý 
výkon a od bronzovej medaily neboli ďaleko. Umiestnili sa najvyššie z družstiev zo stredu 
a východu Slovenska, hoci sa im nakoniec ušlo nepopulárne 4. miesto.
Napokon sa po odohratí 20-tich zápasov vykryštalizovalo toto poradie:
1. miesto: ŠŠK Bilíkova Bratislava; 2. miesto: Slávia UK Bratislava; 3. miesto: COP Nitra; 
4. miesto: Vk Spišská Nová Ves; 5. miesto: VK Nové Mesto nad Váhom; 6. miesto: MVK 
Poltár; 7. miesto: MŠK Liptovský Hrádok; 8. miesto: VK Palas Levice.

ing. igor murko, foto: autor

Po skončení regionálnych futbalových súťaží 
sa stretli tabuľkoví víťazi z Bratislavy, západo-
slovenského, stredoslovenského a výcho-
doslovenského regiónu v Ružomberku, aby 
medzi sebou rozhodli o Majstrovi Slovenska 
starších žiakov. Išlo o tieto futbalové kluby: 
Slovan Bratislava, FC Nitra, MFK Ružom-
berok a FK Spišská Nová Ves. Pre mladých 
futbalistov FK Spišská Nová Ves je víťazstvo 
v regióne veľkou odmenou, pretože postup 
o boje Majstra Slovenska starších žiakov 
je pre klub a Základnú školu Z. Nejedlého 
v Sp. Novej Vsi historický a pokladá sa za 
veľký úspech. 
Výsledky
Streda, 12. júna 2013: Slovan Bratislava – 
FK Spišská Nová Ves 1 : 0 (1 : 0)
MFK Ružomberok – FC Nitra 0 : 5 (0 : 2)
štvrtok 13. júna 2013: FK Spišská Nová 
Ves – MFK Ružomberok 1 : 0 (0 : 0), Matúš 
Šomšák; Slovan Bratislava – FC Nitra 0 : 0
Piatok 14. júna 2013: FC Nitra – FK Spiš-
ská Nová Ves 2 : 0 (0 : 0)

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 
2 : 1 (2 : 0)
Branislav Ondáš - tréner SNV: „najtesnej-
ším rozdielom sme porazili domáci ru-
žomberok a živili sme nádej na titul majstra 
slovenska. V poslednom zápase nám už 
však chýbali sily a po bezgólovom polčase 
sme nakoniec s nitrou prehrali 2 : 0. ak by 
nám nechýbali dvaja dôležití hráči, ktorí sú 
zranení, tak sme mohli obstáť ešte lepšie. 
ale skončiť na 3. mieste v tejto kategórii je 
veľkým úspechom.“
Majstrom Slovenska starších žiakov sa stali 
chlapci FC Nitra, ktorí dokázali vo všetkých 
zápasoch bodovať a právom sa stali nosi-
teľmi hrdého titulu. Striebro si domov odvá-
žajú chlapci zo Slovana Bratislava a bronz 
získali chlapci Fk Spišská Nová Ves, ktorí 
sa zapíšu zlatými písmenami do kroniky FK 
Spišská Nová Ves. Je to pekný úspech v se-
zóne, v ktorej seniori zostupujú do štvrtej ligy 
a z prvej dorasteneckej ligy zostupuje starší 
dorast a mladší dorast. (pat), foto: autor

V Poltári a hnúšti sa majstrovstvá skončili úspechom družstiev zo západného Slovenska. Česť stredného a východného Slovenska „za-
chraňovali“ Spišiačky, ktoré skončili na veľmi peknom 4. mieste. Na záverečnom turnaji M-SR sa zúčastnilo celkom 8 družstiev, ktoré 
odohrali v dvoch halách spolu 20 zápasov v dvoch skupinách, štvrťfinále, semifinále a finále.

Fk Spišská Nová Ves získal bronz.

MaJStROVStVÁ SR VO VOleJBale kadetiek

MaJStROVStVÁ SlOVeNSka 
StaRšíCh ŽiakOV

ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

FUTBaLOVý ŠTaDiÓn t.: 053/416 63 35
20. 7. sobota 9.00 - 15.00 memoriál alexandra nagya

MaSÁŽe 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 hod. mimo uvedený čas objednávky na t. č.: 
0904 325 343, 0905 954 792, 0903 675 380.

LeTnÉ KúPaLiSKO
letné kúpalisko otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod. 
v prípade nepriaznivého počasia zatvorené.

SaUna a ceraGeM zaTVOrenÉ

KrYTÁ PLaVÁreň t.: 053/416 63 53
krytá plaváreň otvorená denne od 9.00 do 19.00 hod.

Športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého 
cyklistického regiónu pre všetkých, ktorí radi aktívne trávia svoj voľný čas i dovolenky.

NONSTOP PRETEKY
v dĺžke 333 km sú určené pre nadšencov horskej (MTB) cyklistiky, ktorí sú odhodlaní 
zabojovať na bicykli s prírodou Spiša aj na hranici svojich možností.

KEĎ SI MYSLÍŠ, 
ŽE UŽ NEMÔŽEŠ, 
MÔŽEŠ EŠTE 
TRIKRÁT TOĽKO!

2. 8. 2013 (piatok) o 9.00 hod.
Porač PARK relax & sport centrum, Poráčska dolina
48 hodín
www.333extreme.spis-region.sk

Súťaž o najlepšiu fotografi u
Súčasťou pretekov bude aj súťaž o najlepšiu fotografi u 
z podujatia. 
Súťažné fotografi e nám môžete zasielať do 16. 8. 2013 
na e-mailovú adresu: 
333extreme@spis-region.sk
Každý z prihlásených účastníkov dostane tričko s logom podujatia. 
Súčasťou pretekov bude žrebovanie tomboly o vecné ceny.

ŠTART

ČASOVÝ LIMIT PRETEKOV
PROPOZÍCIE 

A INFORMÁCIE
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POzVÁnKa

    18. júl 2013 (štvrtok)
 17.00 hod.  SÁM SEBOU – koncert hudobnej skupiny 

    19. júl 2013 (piatok)
 10.00 hod.  Dychová hudba ŽELEZNIČIAR Spišská Nová Ves
 11.30 hod.  SLOVÁCI SLOVÁKOM 2013 – I. časť programu
   Folklórny súbor SÁLAŠAN – Nadlak, Rumunsko 
  Folklórny súbor TURIANSKA DOLINA – TURIE REMETY, Ukrajina
   Folklórny súbor PETROVSKÁ DRUŽINA – BÁČSKY PETROVEC, Srbsko
 13.00 hod.  Hudobná skupina TREND Spišská Nová Ves 
 14.30 hod.  SPIŠSKÁ NOVÁ VES KRAJŠIA, ZDRAVŠIA, ČISTEJŠIA
   Je dobre separovať, trieďme a zhodnocujme bioodpad!
   Súťaž pre verejnosť s atraktívnymi cenami. 
 15.00 hod.  ON AIR – pop-rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves 
 15.30 hod.  Slávnostné odhalenie originálov sôch evanjelistov v evanjelickom kostole 
 16.30 hod.  SLOVÁCI SLOVÁKOM 2O13 – II. časť programu
   Folklórny súbor TURIANSKA DOLINA – TURIE REMETY, Ukrajina
   Folklórny súbor PETROVSKÁ DRUŽINA – BÁČSKY PETROVEC, Srbsko
   Folklórny súbor SÁLAŠAN – Nadlak, Rumunsko 
 18.30 hod.  Slávnostné otvorenie ST 2013
   POD JAVOROM, POD ZELENÝM...
   Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
   Terchovská muzika SOKOLIE 
   ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00 hod.  DESMOD – koncert populárnej rockovej skupiny 
 22.30 – 1.00  TIP – hudobná skupina Spišská Nová Ves 

    20. júl 2013 (sobota)
 10.00 hod.  GYPSY PASION, temperament a vášeň… 
   OZ Spišský spolok, tance a piesne mladých Rómov 
 11.00 hod.  Ľudová hudba Romana Barabasa Spišská Nová Ves 
 12.00 hod.  Spevácke skupiny ROZMARÍN, LIPA, SENIOR Spišská Nová Ves
 14.00 hod.  SLOVÁCI SLOVÁKOM 2013 – III. časť programu
   Folklórny súbor PETROVSKÁ DRUŽINA – BÁČSKY PETROVEC, Srbsko
   Folklórny súbor SÁLAŠAN – Nadlak, Rumunsko 
  Folklórny súbor TURIANSKA DOLINA – TURIE REMETY, Ukrajina
 15.30 hod.  SPIŠSKÁ NOVÁ VES KRAJŠIA, ZDRAVŠIA, ČISTEJŠIA 
  Je dobre separovať, trieďme a zhodnocujme bioodpad!
  Súťaž pre verejnosť s atraktívnymi cenami.
 16.00 hod.  KARAVANA – koncert reggae-ska skupiny Spišská Nová Ves 
 18.00 hod.  ČABAROK – detský folklórny súbor z Bieloruska 
 19.00 hod.  THE COLT – country-rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves 
   Hosť PETER STAŠÁK 

  ZABÁVA SA CELÉ MESTO...
 21.00 hod. DRIŠĽAK – folkovo-folklórna humoristicko-recesná skupina 
 22.30 – 1.00  MONTANA BAND – do tanca hrá hudobná skupina z Bardejova
  PIVKOBRANIE 2013 pred Redutou
18. 7. 2013 - štvrtok  18.00 hod. Ľudová hudba Romana Barabasa
19. 7. 2013 - piatok  14.00 hod. TIMID – country kapela Spišská Nová Ves
 20.00 hod. STARMANIA – populárna skupina z Bratislavy  
  hrá staré známe československé hity
20. 7. 2013 - sobota  14.00 hod.  ŠARIŠ – OBJAV VÝCHODU  
  – vystúpenie finalistov súťaže
 18.00 hod.  FS ČAČINARE – Vešelo na valale
 20.00 hod.  FEST – pop-rocková skupina hrá  
  najlepšie svetové oldies hity
  Tancujeme s DJ GOROM na videodiskotéke.

2013

18. 19. 20. júl58 .
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SPOLOČenSKÁ KrOniKa

čas nelieči všetky rany, iba nás učí žiť bez milovaných.
23. 4. 2013 sme vyprevadili na poslednej ceste životom môjho manžela 
ing. Františka VOJtÁša.
Všetkým príbuzným a priateľom ďakujeme za účasť na pohrebnom obrade i za 
kvetinové dary.
Chýbaš nám, ocko, na každom kroku nášho života. Ľúbime Ťa.
manželka a dcéra Gabriela, synovia František a Vladimír s rodinami, bratia, 
sestry a ostatná smútiaca rodina

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy v nás.
7. 5. 2013 nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička, prababička, 
sestra, švagriná a teta pani emma kuzMOVÁ, rod. Gajdošová, vo veku 90 ro-
kov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou budú stále spomínať syn a dcéry s rodinami a celá smútiaca rodina.

kto v srdci žije, neumiera.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa 10. 5. 2013 prišli rozlúčiť s na-
ším drahým zosnulým Stanislavom GOleňOM.
Ďakujeme internému odd. NsP v SNV, MUDr. Čajkovej a primárovi ARO 
MUDr. Zelenému a celému personálu za starostlivosť v posledných hodinách 
jeho života. Ďakujeme ZPOZ pri MsÚ - J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku 
a Pohrebnej službe R. Findura.
manželka Eva a synovia Stanislav a Peter s rodinami 

V báječnom živote s tebou vytiahli sme si čierneho petra a bezodným smút-
kom nad stratou spečatili jeden dôležitý sen - len stráviť o niekoľko viac 
dlhých chvíľ s tebou...
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa spolu s nami 
22. 5. 2013 rozlúčili s mojím milovaným manželom, naším skvelým ockom, 
svokrom, bratom a úžasným dedom Jaroslavom GuldaNOM, ktorý nás ne-
čakane a náhle opustil vo veku 71 rokov. 
S láskou, vďakou a úctou spomínajú manželka Emília, dcéry Bibiána, Patrícia, 
Jaroslava, zať Peter, vnúčatá Bambi, Adam, Marko a ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, ktorí sa 14. 5. 2013  
zúčastnili poslednej rozlúčky s našou drahou Máriou NOVÁČkOVOu.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal 
rád. osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš na-
vždy žiť.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 17. 5. 2013 s naším drahým a milovaným bratom 
Jánom zRuBekOM.
S úctou sestra Zdena, sestra Eva s rodinou, brat Slavo s rodinou.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa 21. 5. 2013 prišli 
rozlúčiť s našou drahou a starostlivou mamkou, svokrou, babkou, prababkou, 
krstnou mamou a príbuznou irenou CVeNGROšOVOu, rod. Knižkovou, ktorá 
nás opustila vo veku 87 rokov.
Všetci, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou všetkým 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, bý-
valým spolupracovníkom a známym, ktorí sa 27. 5. 2013 prišli rozlúčiť s mojím 
milovaným manželom, otcom, dedkom Ľubošom hRušOVSkýM, ktorý nás 
opustil vo veku 59 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu Smižany, Pohreb-
nej službe S. Badziková a p. Cvengrošovej za citlivý príhovor v mene smútia-
cej rodiny. 
S vďakou a úctou manželka Danka, syn Janík a dcéra Naďka s rodinami.

SPOMieNky a POďakOVaNia

VitaJte Medzi NaMi VýzNaMNé ŽiVOtNé JuBileÁ V MÁJi OSlÁVili
95 rokov
JuDr. aurélia Hybeňová
94 rokov
Žofia kokavcová
Helena Hanulová
92 rokov
anna tobolářová
Vincent spišák
Juliana Havašová
Viktória Vojtkovská
91 rokov
mária Fendeková
elena Chládeková
mária rebrošová
90 rokov
emma kuzmová
arthur Burger
85 rokov
Helena kiktová
Gizela tomajková
Helena sabolová

Žofia Valigurová
anna nováčková
muDr. lucia Hlavčáková
anna servatková
80 rokov
Ján Jusko
Irena Buríková
Ľudovít Farkaš
mária Zimmermannová
Irena mecková
mgr. Ján Chromej
terézia Budajová
ladislav Džugas
magdaléna rimová
75 rokov
Ján tomajko
mikuláš pacák
mgr. miloslava 
 Chromejová
pavol matta
Ing. tibor solár
mária meliorisová

Helena Živčáková
lýdia Husárová
agnesa oravcová
marta ladenbergerová
alžbeta kucharzyková
Ján koňak
ladislav Gogora
anna Greňová
margita Šopatová
andrej laškody
Judita kašparová
70 rokov
Helena Farkašovská
ladislav popovič
eva sláviková
Jozef makula

Darina rišová
Gizela Butvinová
emília revajová
eva Zavacká
margita krafčíková
ladislav kavalec
Štefan repaský
ladislav révai
Ing. anna Želikovská
Božena pechová
ružena Babičová
Štefan Zekucia
margita Babiková
JuDr. ladislav Borský
Cyril Bartko
alžbeta Šimčáková
Václav pechanec

Filip novotný
Jakub Juhaniak
michael semeš
ella Bendíková
lukáš Jančáry
rachel pristášová
tina Drencsenyi
nikola párnická
tamara krausová
nelly kubíková
Šimon novotný
sára Gabčová
Dárius kyseľ
Viktória kyselová
ema Deptová
Viktória čujová
matej Šuty
Veronika Štrauchová
samuel rozmuš

Zuzana leskovjanská
Barbora Zamišková
nina Balážiková
sofia starostová
karin tarbajová
kristián pacanovský
matej čirip
sebastian lacika
Jakub pollák
eliška Bajtošová
michaela okresová
oliver kováč
Viktória Bikárová
Dávid Halčin
katarína čechová
kristián kotlár
Dárius krempaský
matúš Galád

V MÁJi NÁS NaVŽdy OPuStili

Júlia mitríková 1920
mária Gurková 1922
magdaléna Vlčková 1924
Irena Cvengrošová 1926
anna kukurová 1926
Dominik lapšanský 1929

anna Grigerová 1929
adolf Fedák 1930
Jozef pramuk 1930
alžbeta spodníková 1931
Štefan Školníček 1932
Ing. michal Gonda 1933

mária nováčková 1933
oľga tomaščíková 1937
Helena kedžuchová 1937
anton Cicman 1941
Jaroslav Guldan 1942
stanislav Goleňa 1942

Juraj Hreha 1942
Ján Gondek 1945
stanislav palušák 1947
mária Brošková 1948
František mravčák 1952
Ján Zrubek 1953

pavol mikula 1954
František kalna 1958
andrej Jasečko 1985

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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Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy dobré srdce. očami sa už nepo-
zrieš, teraz pokojným spánkom odpočívaš. s tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plamienku sviečok na teba myslíme. osud ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
24. 6. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila drahá manželka, mama 
a babka Margita šOltySOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Ján, synovia Peter, Ľuboš, dcéra Eva 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

čo nás dojíma, je ticho, úplné ticho, ktoré nastalo a túžba po aspoň jed-
nom dni, aspoň jednom slove, aspoň jednom dotyku. prečo si nás opustila 
tak skoro? prečo si odišla skôr, ako si povedala zbohom? ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy v nás. 
4. 7. 2013 uplynie 20 rokov, odkedy nás vo veku 36 rokov opustila naša milo-
vaná Mgr. Mária kudRikOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. 

Zhasnite slnko, vyrúbte lesy, nič nemá cenu, keď ty už nie si.
12. 7. 2013 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila drahá manželka 
a mamka anna kuPČíkOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel, deti Ľuba, Štefan a Marián s rodinami.

12. júla uplynie 20 rokov od ukončenia pozemskej púte nášho drahého 
MVdr. Jozefa ďuRíka.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali ho radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

kde je tvoj nákazlivý smiech? kde sú tie huncútske iskierky v očiach? ne-
počuť tvoj hlas, tak veľmi nám chýbaš.
17. 7. 2013 si s láskou a modlitbou pripomíname 4. výročie, odkedy nás navždy 
opustil môj milovaný syn, brat Marek kuChÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú mama, brat Pavol a Miroslav.

17. 7. 2013 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil otec a dedko 
Rudolf hOVaN. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel si 
rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je pre nás 
stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy s nami.
19. 7. 2013 uplynie piaty smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
láskavý otec, dedko a svokor emil BaluCh. 
Tí ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva. 
20. 7. 2013 si pripomíname 2. výročie, odkedy nás navždy opustil náš otec, 
brat, švagor a strýko Michal BaBeJ. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
dcéry Daniela, Viera a Mária s rodinami

odišiel náhle. nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
20. 7. 2013 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko Ján CiPSeR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina 

kto žije v našich srdciach, ten nezomrel.
21. 7. 2013 si pripomenieme 35. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a dedka Mateja kONtROša.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Irena, synovia Matej, Peter a Rudolf s rodinami, vnúčatá Katka, 
Ivanka, Maťo a Samko, sestra Mária s rodinou

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 28. 5. 2013 s našou drahou a starostlivou mamkou, svokrou, babkou, 
švagrinou, tetou a príbuznou helenou kedŽuChOVOu, rod. Gurníkovou, 
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 76 rokov. 
Touto cestou ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a vďakou dcéry Emília s rodinou, Oľga, syn Štefan s rodinou.

lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať. srdce 
dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád...
S bolesťou v srdci vyjadrujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 5. 2013 s naším drahým zo-
snulým synom, bratom, švagrom a strýkom Františkom kalNOM, ktorý nás 
opustil 25. 5. 2013.
Úprimné poďakovanie patrí za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura 
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S láskou a úctou mama a sestry s rodinami.

možno bol už čas odísť, snáď to tak bolo súdené... Zostali len sny, čo dali 
sa ešte snívať, ale ďalej žiť mi už nebolo dopriate...
10. 6. 2013 sme sa rozlúčili s mojím synom, naším otcom, bratom, švagrom, 
ujom Mariánom laPšaNSkýM, ktorý nás opustil vo veku 47 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamičkou Olinkou 
haRMaNOVOu, ktorá nás náhle opustila vo veku nedožitých 80 rokov.
Zároveň ďakujeme personálu chirurgického a interného oddelenia NsP v SNV 
za príkladnú starostlivosť počas jej hospitalizácie.
dcéry s rodinami

odišli ste, nie ste medzi nami, ale v našich srdciach 
žijete s nami. už len kytičku na hrob Vám môžeme dať 
a pri plamienku sviečky na Vás spomínať.
9. 4. 2013 uplynuli 2 roky, odkedy nás opustil oco 
a dedko alojz CaBala a 21. 5. 2013 uplynul rok, odkedy 
nás opustila naša mamina a babka Júlia CaBalOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Beáta a synovia Lolo 
a Števo s rodinami.

odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
11. 6. 2013 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej mamy, starej mamy, 
prastarej mamy Marty zRuBekOVeJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéra Eva s manželom, dcéra Zdena, syn Slavo s manžel-
kou, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

1. 7. 2013 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila moja drahá 
manželka, milovaná mamička a babička Mgr. anna haMRÁkOVÁ.
Spomienky vracajú len smútok a žiaľ. Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme 
na hrob dať.
Na Tvoju lásku a dobrotu spomínajú manžel Alojz, synovia Peter a Marián s ro-
dinami.

2. 7. 2013 si pripomíname 50. výročie úmrtia nášho otca alexandra  
letkOVSkéhO.
Výročie so smútkom si pripomínajú deti Pavel, Milan a Marta. 

čas plynie, ale spomienka ostáva.
6. 7. 2013 si pripomíname 25. výročie úmrtia nášho brata, švagra a uja  
Vladimíra PiškaNdeRa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestra Renáta s rodinou

čas beží ako voda. ten sa zastaviť nedá. skončí sa život, začína spo-
mienka.
9. 7. 2013 uplynie 38 rokov od úmrtia nášho drahého zosnulého Gejzu  
SeRVatku, ktorý by sa bol 27. 6. dožil veku 100 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S vďakou a úctou spomína syn Mikuláš a Peter s rodinami.

SPOLOČenSKÁ KrOniKa



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

22 Júl 2013

odišiel náhle, nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
26. 7. 2013 si pripomíname 2. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka 
dušana hRušOVSkéhO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina 

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som vás 
veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť. 
26. 7. 2013 si pripomíname 8. výročie, odkedy nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, naša mamička, dcéra a babička iveta šteFÁNikOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Dobrý človek zostane navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
27. 7. 2013 uplynie 5 rokov, čo nás neočakávane, náhle opustil manžel, milo-
vaný otec a starý otec, známy a priateľ Ján PetRík vo veku 68 rokov.
S úctou, vďakou a nekonečnou láskou na Teba spomíname a Tvoj nesplnený 
sen napĺňame.
manželka Gitka, dcéry Martina, Ingrid a Janka s rodinami

S neutíchajúcim žiaľom a smútkom si 28. júla 2013 pripomenieme prvé výročie 
úmrtia nášho milovaného ing. Oldricha dRaŽila.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, zaspomínajte si s nami, za čo vám 
úprimne ďakujeme.
S láskou a úctou manželka Gabika, synovia Miloš a Tomáš s rodinami, sestra 
Majka s rodinou a ostatní smútiaci príbuzní.

každý z nás dvakrát zomiera. raz, keď sa vnára do hliny, druhý raz toho 
večera, keď chýba medzi svojimi. keď chýba...
V júli uplynie rok, odkedy nám chýba náš syn a brat Peter BeVilaQua.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou rodičia a sestra Janka.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré 
veľakrát spomíname.
Pripomíname si 1. výročie od úmrtia mamky, babky, krst-
nej mamky, tety a známej anny SliVOVej a 11. výročie 
od úmrtia otca, dedka, krstného otca, uja a známeho 
alberta SliVu.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti s rodinami. 

30. 7. 2013 uplynie ťažkých 40 rokov od času, kedy neočakávane dotĺklo šľa-
chetné srdce môjho manžela a nášho otca štefana MaGNušeVSkéhO. 
S veľkou láskou a bolesťou v srdci stále spomíname. 
Tí, ktorí nezabudli a mali ho radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka Anna, synovia Jozef, Ladislav a Anton 
s rodinami a švagor s rodinou.

čas plynie, spomienka zostáva.
31. 7. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil František 
FaRBaRik.
S láskou spomína manželka Magdaléna a ostatní príbuzní.
Spomínajte s nami. Ďakujeme.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMieNky a POďakOVaNia

SPOLOČenSKÁ KrOniKa

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 7. 7. 2013
Verbena, Hviezdoslavova 41, SNV

Tel.: 053/441 03 74

8. - 14. 7. 2013
Na Starosaskej, Starosaská 1, SNV

Tel.: 053/441 35 79

15. - 21. 7. 2013
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, SNV

Tel.: 053/321 99 16

22. - 28. 7. 2013
Na námestí, Letná 58, SNV

Tel.: 053/441 33 44

29. - 31. 7. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 19, SNV

Tel.: 053/321 99 20

Každú júlovú stredu o 19.30 filmový večer na 
terase. 
7. 7. o 18.00 - Viete niečo o Angole? O dobrovoľ-
níctve v krajine 25-krát väčšej ako Slovensko poroz-
práva terézia Jurisová.
27.  7.  od  23.00 až do rána bieleho insomnia. 
Celonočné premietanie filmov. Premietame napríklad 
„V ako Vendeta“, „Osvietenie“ (Shining) s výborným 
Jackom Nicholsonom. Ráno privítame ľahšou komé-
diou. Vstupné dobrovoľné. 

Letná 63, SNV

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce 
vyhlasuje

7. ročník súťaže 
O najkrajší balkón 

a najkrajšiu predzáhradku.
Súťaž bude prebiehať 

od 1. 7. do 20. 8. 2013.
Výhercovia súťaže budú odmenení  

vecnými cenami.
Výsledky súťaže budú uverejnené v Ičku  

a vývesných skrinkách vo Ferčekovciach.
ing. Ondrej Majerník, 

predseda MsV č. 3

klady
post-gallery

we PotravinyObuvDrogéria

12 - 26. 7. 2013
Vernisáž výstavy sa bude konať 
12. 7. 2013 o 17:00 v čajovni Alchýmka.

Svoju tvorbu vo výkladoch na Letnej a Zimnej 
ulici v Spišskej Novej Vsi predstavia:

 Martin Kacvinský
 Ján Bátorek
	 Gabriela	Doľacká
 Zuzana Antalová

Srdečne Vas pozývame na výstavu mladých umelcov, študentov 
Akadémie umení v Banskej Bystrici v rámci projektu

Srdečne vás pozývame na výstavu mladých 
umelcov, študentov Akadémie umení  

v Banskej Bystrici v rámci projektu

Svoju tvorbu vo výkladoch na Letnej a Zimnej 
ulici v Spišskej Novej Vsi predstavia:

Martin Kacvinský
Ján Bátorek

Gabriela Doľacká
Zuzana Antalová

12. - 26. 7. 2013
Vernisáž výstavy sa bude konať

12. 7. 2013 o 17.00 v čajovni Alchýmka.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 

Pobočka 
Spišská Nová Ves 

www.yoga.sk
Pozývame vás na

letné jogové cvičenia.

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

DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt
PO - NE  6.00 - 7.00 Ranné cvičenie - joga pre začiatočníkov 0949 266 517

PO 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0907 477 955
UT 17.00 - 18.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0910 996 086
ST  9.00 - 10.15 Seniori 0905 236 248

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

Rozpis kurzov platí na mesiac júl a august. Stačí si priniesť pohodlné oblečenie na cvičenie. 
Karimatky a vankúše sú k dispozícii v jogacentre. Cena kurzovej jednotky je 2,50 €. Zľavy pre 
dôchodcov, študentov a ženy na MD. Cena raňajšieho cvičenia 1 €/0,80 € zľavnené. Možnosť 
zakúpiť si zvýhodnené permanentky aj na raňajšie cvičenie. 
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Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

11. 7. 2013
Výlet - Stará Bystrica, 
Vychylovka, terchová. 

Účastnícky poplatok  
6 € uhradiť  

do 8. 7. 2013.  
Odchod autobusom  
od DK o 6.00 hod.

15. 7. 2013
Vychádzka - Markušovská  

dolina, opekanie  
z vlastných zdrojov.

Odchod vlakom o 9.04 hod.

26. 7. 2013
Varenie a ochutnávka 

múčnych jedál

DeTSKÉ 
DOPraVnÉ
ihriSKO

Počas leta otvorené 
pondelok - piatok 
9.00 - 17.00 hod.

kontakt: 
Mgr. titus Benko

0917 619 499

OznaMY, POzVÁnKY

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

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 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu 
v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Všetci produkujeme odpad, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky. Ale práve 
na skládkach a smetiskách sa medzi komunálnym odpadom nachádza  aj odpad, 

ktorý by sa po úpravách dal znova využiť ako druhotná surovina. Preto separovaný zber 
zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy odpadu po roztriedení mohli opäť využiť. Nutné 
je triediť najmä papier, plasty, kovy, sklo a bioodpad. Hlavnými dôvodmi separovania 

sú menšie množstvá odpadu vyvážaného na skládku, šetrenie primárnych zdrojov 
a získanie druhotných surovín. Buďme ohľaduplnejší  k prírode a životnému prostrediu 

a osvojme si jednoduché pravidlá nakladania s odpadom.  Dnes sa ešte stále stretávame 
s vyhadzovaním odpadu z domácností do kontajnerov na komunálny odpad, kde sa neraz 

tiež ocitne nepotrebný textil, plasty, sklo, použité batérie či stavebný odpad. 
Začnime preto s uvážlivým nakladaním s odpadom už dnes.

Triedenie je trendové.

46. A 47. STRETNUTIE  
POdPORNEJ SkUPINy 
dOJČIACICH mATIEk A TEHULIEk 
pondelok 1. a 15. 7. o 9.00 hod.
pre nové maminy.
prihlášku: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba 
škÔLOČkA - kURZ PRÍPRAvy  
NA škÔLkU 
Začiatok - streda 10. 7. o 8.00 hod.,  
v prípade 2 skupín aj štvrtok 11. 7.
trvanie kurzu: 4 stretnutia x 4 hodiny 

(od 8.00 do 12.00 hod.)
poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia
vek dieťaťa od 2,5 do 5 rokov, limitovaná 
skupina max. 6 - 8 detí.
prihlášku na: mc.dietka@gmail.com 
alebo na 0904 887 239
ANGLICký POLdENNý TÁbOR  
pre deti vo veku 4 - 7 r.
piatky, začiatok 12. 7. o 8.00 hod.
poplatok: 6 €/dieťa/stretnutie
Dĺžka trvania: od 8.00 do 12.00 hod., 
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí.
prihlášku: deň vopred na 0904 887 239, 
lektorka m. klimová.

škOLA dOJČENIA
kurz pre budúce mamičky pozostáva 
z troch 1,5 hod. stretnutí.
lektorka: certifikovaná poradkyňa 
v dojčení oZ mamila a. ogurčáková.
prihlášky na: hankaogurcakova@gmail.com 
alebo na 0903 740 739.
poplatok: 7 €/tehulka (doprovod zdarma)

PONUkA SLUŽIEb 
v HERNI mC dIETkA
dIETkOvSký SEkÁČ
(nákup a predaj detského  

a tehotenského tovaru)
Zdravotné stredisko, sídlisko mier, 
Šafárikovo nám. 3
piatky 12. a 26. 7. od 17.00 do 19.00 hod. 
PORAdENSTvO v dOJČENÍ 
anna ogurčáková, denne od 19.00  
do 20.00 hod., 0903 740 739 - v prípade 
nemožného tel. spojenia zašlite sms. 

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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Pri príležitosti Svetového stretnutia Slovákov 
bude v Spišskej Novej Vsi hosťovať

ochotnícke divadlo kysáč (Srbsko)
5. 7. 2013 o 20.00 hod. 

uvádza hru Dada gombára: 

hugo karaS
Réžia: Ivan Hansman Jesenský 

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej 
Spišská Nová Ves. Vstupné: 2 €.

Rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
0903 387 197



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

24 Júl 2013

POzVÁnKa, inzercia

0904 304 184
Info: VillaNova, Medza 10, od 1000 do 1700

LIMITOVANÁ

BYTY POČAS SVT

ZAVÝHODNÉ CENY
AkCIA

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
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POzVÁnKY, inzercia, DrOBnÁ inzercia

   PreDÁM - PrenaJMeM

 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 2-izb. byt v centre mesta. Rozloha 52 m2, v pô-
vodnom stave, čiastočná rekonštrukcia, orientovaný na južnú 
stranu, teplý, slnečný, tehlový, v r. 2013 sa plánuje údržba ce-
lého bloku. Cena dohodou. T.: 0911 617 866.

 Predám 3-izb. byt na sídl. Východ, Kollárova ul. 4, slnečný, 
6. posch. Cena dohodou. Nie cez RK. T.: 0918 078 023.

 Predám 3-izb. byt s balkónom v tehlovej bytovke na sídl. Vý-
chod, blízko centra, po kompletnej rekonštrukcii, murované 
jadro, plastové okná, nové dvere, podlahy, atď. Cena 46 000 €. 
T.: 0903 630 089.

 Prenajmem 3-izb. byt na sídl. Mier v SNV na 2. posch. Cena 
dohodou. Zn.: dlhodobo. T.: 0905 607 857. 

 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt po rekonštrukcii 
v centre mesta, SNP č. 7 so samostatným kúrením, 1. posch. 
T.: 0903 319 617. 

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

 Predám rodinný dom v obci Smižany, novostavba - bunga-
lov. Pozostáva z troch izieb, dvoch kúpeľní, obývačky, kuchyne 
a jedálne. Cena dohodou. Nevolať RK. Bližšie informácie na 
tel. č.: 0904 118 438. 

 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 158 000 €. 
T.: 0903 630 089.

 Predám slnečnú 4-izbovú murovanú chatu na Košiarnom 
briežku pri studničke. Kuchyňa, kúpeľňa so sprchovacím kú-
tom, WC a práčkou, kachľová pec... Pozemok 535 m2. Možnosť 
výmeny za byt. Cena 42 999 €. T.: 0949 202 420.

 Predám garáž pri židovskom cintoríne. T.: 053/446 18 78, 
0902 160 464.

 Prenajmem celoročne garáž Za Hornádom (pri škôlke, za hy-
gienou) s elektrikou, pivnicou, ponk s heverom. Cena 33 €/mes. 
+ elektrika. T.: 0904 115 501.

 Predám chatu v chatovej osade Pod Tepličkou, hala s kr-
bom, kuchynský kút, samostatné WC a kúpeľňa, na poschodí 
2 izby (2 + 3) s balkónom a terasou, kompletne zariadená. Ga-
ráž a ústredné kúrenie. Vonku hojdačka, ohnisko, detské ih-
risko, jazierko. Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0904 115 501.

 Predám záhradu s chatkou v ZO Pod letiskom, el. 220 V, 
vlastné oplotenie, veľa ovocných stromov, 357 m2. Chatka s prí-
stavbou, pivnica, kozub, spoloč. miestnosti. Cena dohodou. 
T.: 0904 119 605.

 Predám záhradku v OV v lokalite Brusník za garážami pri židov-
skom cintoríne o rozlohe 400 m2. Drevená podpivničená chatka, 
20 ovocných stromov, kríky malín, černíc, hrozno. Potrubie na 
polievanie. Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Predám garáž na sídl. Tarča v SNV. Výhodná lokalita a cena. 
T.: 0904 497 600.

 Predám garáž pri židovskom cintoríne. T.: 053/446 12 65 
- volať po 15.00 h.

 Predám garáž na sídl. Západ I, za meniarňou, bez elektriky. 
Cena 4 700 €. T.: 0905 908 032.
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Spišské výmenné stretnutie starožitností a kuriozít

27. 7. 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

diecézna animátorská škola vo Važci 
v spolupráci 

s Rímskokatolíckou farnosťou Spišská Nová Ves 
vás pozýva na evanjelizačný program pod názvom 

„VieM, KOMU SOM UVeriL“. 
Program sa uskutoční dňa 12. 7. 2013 (piatok)  

so začiatkom o 14.30 hod. 
na pódiu pred Redutou. 

Jeho súčasťou budú svedectvá, hudba, 
scénické tance a pantomímy. 

Pre deti budú zabezpečené sprievodné aktivity. 
Vstup je zdarma, tešíme sa na vás.
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 Dám do prenájmu garáž pri Novom domove. Cena dohodou. 
Predám kočiar - buginku za 12 € po jednom dieťati. 
T.: 0904 459 109.

 Ponúkame do prenájmu miestnosť o rozmere 28 m2 za úče-
lom podnikania v oblasti predaja cukrárenských výrobkov, že-
leziarskeho tovaru, opravovní PC a pod. v zateplenom činžiaku 
s plast. dverami. Štúrovo nábrežie 2413/11, SNV. Cena doho-
dou. T.: 0948 328 631, volať po 18.00 h. 

 dám do prenájmu / predám zabehnutý, kompletne zaria-
dený kozmetický salón v „Centre krásy a zdravia“ na sídl. 
západ i, hutnícka 18 v SNV. t.: 0904 330 287.

 Ponúkam ubytovanie v Tornali v areáli plážového kúpaliska. 
5-posteľová chatka so samostatnou kuchyňou a terasou. Cena 
chatky 120 €/7 dní. T.: 0910 952 913. 

 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.

 Ponúkame na prenájom chatku v areáli kúpaliska Tornaľa. 
Chatka je po úplnej rekonštrukcii, s vonkajším sedením a ohnis-
kom, 5-miestna. Foto na www.pletivonaplot.eu. 
T.: 0905 522 362.

 Predám 400 m2 záhrady s možnosťou výstavby menšieho ro-
dinného domu v Jamníku č. 113. Cena primeraná + dohoda. 
Pošli sms na tel. č.: 0940 769 263.

 Predám auto ŠKODA 120 po STK, garážované, v dobrom 
stave. Cena dohodou. T.: 053/446 83 02, 0911 901 737, 
0905 124 329.

 Predám zachovalú kuchynskú linku v rustikálnom štýle v tvare 
„L“ - 2,60 x 1,10 m. Nutné vidieť. T.: 0904 330 287.

 Predám detský kočiar čiernej farby zn. MUTSAERS, 3-kom-
binácia (vanička, vajíčko, športová časť). Kočiar je zachovalý po 
1 dieťati. Pôvodná cena 680 €, teraz 190 €. T.: 0902 542 363.

 Predám kozie mliečko, syr. Predám kozliatka. Ponúkam 
mladky nosnice 25-týždňové / cena 4 €. T.: 0918 980 635.

 Predám novú Biolampu Wellness Energie – žlté, modré a čer-
vené svetlo, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom 
kufri. Cena 210 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0903 189 429.

 Predám úplne novú Dr. Magnet pulser - pulznú magnetote-
rapiu - podložka na celé telo + naviac malý aplikátor, vrátane 
návodu - pomoc na cca 60 chorôb. Výroba Nemecko. Cena 
292 € (www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.

 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu zá-
honov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, pre-
rezávanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôdnej 
výživy. T.: 0908 074 479.

   KúPiM/hľaDÁM

 Kúpim pozemok na komerčné využitie, 600 - 800 m2 v SNV, 
príp. v Smižanoch. T.: 0905 256 259.

 Hľadám osobného asistenta, muža, vo veku 30 - 40 rokov na 
cca 6 hod. denne. T.: 0903 937 324.

   PrÁca

 Spoločnosť elisea, s. r. o., hľadá projektanta kuchýň. Po-
žiadavky: komunikačné a prezentačné schopnosti, flexibi-
lita, obchodný duch, manažérske schopnosti, priestorové 
videnie a schopnosť zamerať priestor, pokročilá znalosť 
v kresliacom grafickom programe. 
kontakt: elisea design, Mlynská 29, SNV. 
t.: 0948 061 554, eliseadankuchen@gmail.com

 Opatrím staršiu osobu, príp. deti. t.: 0905 926 748.
 Veľkoobchodná firma s náradím hľadá šikovného tech-

nika na údržbu a servis elektronáradia. Požadujeme elek-
trotechnické vzdelanie - § 22. t.: 053/449 64 16.

 Rakúska pracovná agentúra ConCo hľadá opatrovateľky 
na prácu do Rakúska. Bližšie informácie: 0910 235 909.

 Rada sa postarám o vaše detičky, kým vy budete v práci. 
T.: 0904 380 033.

   rôzne

 ik-POdiateR centrum - PedikúRa MediCiÁlNa (prof. po-
dolog. prístrojom) * PedikúRa MOkRÁ * Vyšetrenie na PO-
dOSkOPe (diagnostika ortoped. vád nôh) * šPONOVaNie 
zaRaStaJúCiCh NeChtOV * NeChtOVÁ PROtetika * 
OdStRÁNeNie bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kož-
nej mykózy. Nechtový dizajn * manikúra * depilácia * 3d 
mihalnice. Novinka - výroba termoplastických vložiek do 
topánok zn. SCheiN na mieru (diabetes, normálna, spoloč. 
i športová obuv). akcia! - 10 % zľava na všetky služby. dom 
kultúry, štefánikovo nám. 4, SNV (cez vrátnicu, č. dv. 77). 
t.: 0902 891 534.

 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.

 MuRÁRSke, MaliaRSke, StaVeBNé a RekON-
štRukČNé PRÁCe - domy, byty + sezónna akcia na opravy 
a rekonštrukcie komínov. www.murardanielsnv.wbl.sk 
t.: 0904 185 527.

 hĹBkOVé ČiSteNie a tePOVaNie všetkých druhov mat-
racov, postelí, kobercov a iných čalún. nábytkov v 2 fázach. 
1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie 
na mokro so špec. čistiacim prostriedkom. Stroj je zároveň 
čističkou vzduchu, čím sa odstránia všetky nežiaduce pa-
chy (cigaretové, zvieracie a iné). t.: 0949 353 731. 

 taNeČNÁ škOla JP na Markušovskej 1, SNV organizuje 
* letné tÁBORy taNCa a leGa pre deti a mládež (28. 7. 
- 3. 8.) * kuRzy tanca pre dospelých a budúcich manže-
lov (aj individuálne) * kuRzy tanca pre deti a mládež od 
4 r. zaBezPeČuJe tanečné VyStúPeNia. informácie: 
0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 hĹBkOVé tePOVaNie - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRieMySelNé ČiSteNie 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479.

 PRekladÁM z/do nemeckého jazyka, doučím alebo  
naučím nemecký a anglický jazyk. t.: 0910 958 823.

 kOzMetiCké štúdiO MaRilyN (hutnícka 10, západ i, 
SNV) ponúka: * Pleťové ošetrenia podľa typu pleti, detox. 
ošetrenia * Pleťové ošetrenie 2derm na citlivú, extrémne 
suchú až poškod. kožu * Ošetrenie prof. žehličkou na pleť 
3 v 1 * líčenia na rôzne príležitosti * Japonská manikúra, 
masáž a parafín. zábaly rúk * Formovanie postavy a od-
stránenie celulitídy bandážami arosha * depilácie a ďalšie 
služby. akcie - zľavy na vybrané pleť. ošetrenia + darček! 
t.: 0905 388 917.

 JazykOVÁ škOla e. M. trade, s. r. o., otvára letné ja-
zykové kuRzy: anglického jazyka Callanovou metódou 
(všetky úrovne) a nemeckého jazyka priamou metódou 
(všetky úrovne). Ponúkame i letnú individuálnu výučbu 
podľa vašich požiadaviek. ukážkové hodiny anglického 
jazyka zadaRMO - 3. a 8. 7. o 17.00 h v priestoroch školy. 
Viac informácií na www.emtrade.sk al. 0902 477 937. 
zápis na akýkoľvek kurz aj cez e-mail 
emtrade@emtrade.sk 

 StaVeBNé PRÁCe všetkého druhu, rekonštrukcie byto-
vých jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, výstavba 
rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál - dovoz 
SNV zdaRMa (StaVPROFi, Fabiniho 23 - za hypernovou, 
SNV). t.: 0903 221 722.

 zalOŽíMe S. R. O. za VÁS. zakladanie obchodných 
spoločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny  
v s. r. o., zápis fyzických osôb do Obchodného registra (do-
pravcov a pod.), predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti. 
Všetko elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok. 
Bezplatné poradenstvo pri založení s. r. o. letNÁ akCia 
- kompletné založenie s. r. o. tiMid, s. r. o., štefánikovo 
nám. 5 (prízemie za tatrabankou), SNV. t.: 0905 772 016, 
0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 dOVOleNka štúROVO. Ponúkam týždenné ubytova-
nie v blízkosti termálneho kúpaliska - bazény, morské 
vlny, perlička... Od 1. 7. - 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.

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré služby sú naj-
lepšie? SluŽBy PRe dOMÁCNOSť * čistenie kobercov 
(dovoz a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, autosedačiek 
* čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším znečist. * 
upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava a pre-
prava osôb, tovaru mikrobusom * likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovln-
ným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysušovania). 
Viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / katalóg firiem. 
t.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 StaVeBNé PRÁCe - ReGeC PeteR. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. t.: 0903 373 486.

 ČeRVOtOČ, PlieSNe. ukážka ničenia červotoča a plesní 
strojným zariadením. Prídem k vám domov. 
t.: 0904 865 262.

 let nad okolím SNV môžete vykonať alebo darovať, for-
mou PilOtOM Na Skúšku, na dvojmiestnom motorovom 
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.

 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.

 Vykonávame PReStaVBy kúPeĽNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu, 
montáž a demolácia priečok, kopacie práce, montáž a de-
montáž okien a dverí. t.: 0903 277 634. 

 Mgr. MaRiaNNa kOllÁROVÁ, MediÁtOR - riešenie spo-
rov: rodinno-právnych, obchodných a pracovno-právnych. 
adresa: štúrova 626/29, 054 01 levoča. 
t.: 0911 040 905.

 PROFeSiONÁlNy uPRatOVaCí SeRViS praje príjemné 
prežitie letných prázdnin a ponúka novú službu, impreg-
novanie keramických a kamenných podláh a obkladov, to 
znamená ľahšie čistenie, zlepšenie vzhľadu podlahy. a, sa-
mozrejme, vyčistíme koberce, sedačky, okná a iný nepo-
riadok. t.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891, 
www.upratovaniesnv.sk

 OdVezieM vás na letisko, do hotela, na liečebný pobyt, do 
práce a tam, kam sa potrebujete dostať. t.: 0948 263 159, 
e-mail: odveziem4osoby@gmail.com

 letná akcia - úVeRy s úrokovou sadzbou 3,99 % p. a. + 
teSCO poukážka, fixná splátka a úroková sadzba počas ce-
lej doby splatnosti, platí do 31. 8. 2013. Refinancujeme úvery 
bez preverenia príjmu. t.: 0918 638 240, 0918 668 969.

 uBytOVaNie PRe PSíkOV. t.: 0918 980 635.
 Nefunguje vám počítač? štrajkuje internet a je práve ne-

deľa? Ponúkam profes. servis PC a kanc. techniky i u vás 
doma. Návrh a montáže domácich WiFi (bezdrôtových) 
sietí! Opravy notebookov! Možnosť obnovenia vašich stra-
tených dát! Nastavenie internet. pripojenia. letNÁ akCia: 
dOMa Bez kÁBlOV, WiFi router s profes. montážou len za 
39 €. Pre informácie volajte nonstop: 0904 318 235. kon-
zultácia zdarma! e-mail: doktorpc@outlook.com

 Srdečne vás pozývame na tvorivé dielne v hOBBy kRea-
tíV, zimná 65, SNV * 3. 7. - Primkovanie (šitý šperk) * 12. 7. 
- šperky z alu drôtu * 18. 7. - letný šperk z hodvábu * 30. 7. 
- Fotka na dreve al. plátne. Prihlášky na t. č.: 0918 994 867, 
hobbykreativ@zoznam.sk, viac: www.hobby-kreativ.sk.

DrOBnÁ inzercia, inzercia
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PREZENTÁCIA NOVÝCH MODELOV 
RAKÚSKYCH KUCHÝŇ

DANKÜCHEN — Elisea 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

- pravá BELGICKÁ horú
ca aj laDOVÁ cok

oláda, 

  káva aj SO SEBO
U

- šokujúc
e cokolá

dové figú
rky BEZ M

ARGARÍNOV

- pralinky z b
elgickej 

cokolády rucne 
vyrobené

- špeciálne cokol
ády pre NO

VOMANzELOV n
a SVADBY

  (lízanky, duká
tiky....)

- BIO cok
oláda - zaradená medzi na

jlepšie 

- BIO cok
oláda - zaradená medzi na

jlepšie 

    cokolá
dy sveta !!!

- DIA cok
oláda

a taktiez:

- bezplatné parkovanie cca 20 m od 
nás

- detský 
kútik

NOVINKA !!! 
NÁJDETE IBA U

 NÁS:

- nádherné MARCIPÁNOVÉ 

figúrky z kvalitného 
nemeckého marcipánu

inzercia

NARODENINOVÁ 
ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 

Bližšie informácie: 
www.ocmadaras.sk

Každý nákup nad 10 eur v predajniach v areáli OC Madaras, 
bude zaradený do súťaže  o hodnotné ceny.

1. cena: kuchynská linka1. cena: kuchynská linka

Ponúkame:
 jedlo a občerstvenie, 
prírodné posedenie, 

priestor s kapacitou 130 miest

• golfové ihrisko
• hojdačky pre deti
• letnú terasu

PRIPRAVTE SA, 
DOVOLENKA ZAČÍNA 

v OC MADARAS 
predĺžená doba predaja: 

Po – So: 
od 8.oo do 21.00 hod.



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 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.

MODELY NISSAN SO ZĽAVOU AŽ DO 2 000 €!

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

NISSAN QASHQAI3-ROČNÝ
BEZPLATNÝ

SERVIS

3-ROČNÁ
ZÁRUKA

3-ROČNÝ
BEZÚROČNÝ

ÚVER


