
kultúrno-spoločenský mesačník mesta 9/2013

Tomáš Repčiak 
• str. 7

ivana Sokola 
• str. 13

ŽenSký zákon po špiSki 
• str. 12

Festiv
al 

Predstavujeme 

leTné SčíTavanie návšTevníkov 
SlovenSkého Raja

V tomto roku prvé letné sčítavanie návštevníkov 
Slovenského  raja  prebiehalo 24.  júla na 17-tich 
turistických chodníkoch, a  to Prielom Hornádu 
(východ,  západ),  Smižianska Maša,  Tomášovský 
výhľad, Suchá Belá, Sokol, Piecky, Ihrík, rázcestie 
Kysele pod Kláštoriskom, Zejmanská roklina, Stra-
tenská píla, Malé Zajfy, Dobšinská ľadová jaskyňa, 
Novoveská Huta, Hrdlo Hornádu a Sokolia dolina. 
V tento deň bolo na turistických chodníkoch 3 460 
turistov, čo predstavuje pokles oproti predošlým 
rokom. Pre porovnanie v roku 2012 v Slovenskom 
raji narátali 3 513 návštevníkov a v roku 2008 do-
konca 5 980.
„najviac - 80 % návštevníkov - bolo na turistických 

chodníkoch prielom Hornádu, Dobšinská ľadová 
jaskyňa a suchá Belá. najmenej, a to 20 %, ich 
bolo na turistických chodníkoch kysele, sokolia 
dolina, sokol, novoveská Huta a malé Zajfy,“ in-
formovala Ing. Katarína Škorvanková zo Správy 
Národného parku Slovenský raj.
Už tradične najviac turistov bolo zo Slovenska 
(49 %), Čiech (23 %) a Poľska (15 %). Slovenský raj 
navštívilo naopak najmenej turistov z Nemecka, 
Holandska a Maďarska.  Za  posledné  roky  sa 
ukazuje príliv návštevníkov z pobaltských krajín 
(Estónsko, Lotyšsko, Litva) a z Ukrajiny a Ruska. 
Raritou boli turisti z Kanady, USA, Mexika a Iz-
raela.

V Slovenskom raji každoročne v letných mesiacoch Správa Národného parku Sloven-
ský raj realizuje sčítavanie turistov. Inak tomu nebolo ani tento rok. 

ilustračné foto, Suchá Belá, autor: peter olekšák 

Táto funkcia spočíva vo vykonávaní úloh daných veľvysla-
nectvom v oblasti koordinácie a monitoringu britských ob-
čanov a spoločností na Slovensku a styku s verejnosťou. 
Funkcia taktiež zohráva úlohu v krízových situáciách. 
Presné znenie menovacieho dekrétu: „Ja, susannah mont-
gomery, veľvyslankyňa britského veličenstva na sloven-
sku, v mene jej veličenstva hlavného štátneho tajomníka 
pre zahraničné veci a spoločenstva národov a na základe 
autority mne zverenej, týmto menujem pána adnana 
akrama za správcu Britského veľvyslanectva v Bratislave 
na účely uvedené v pripojenom liste.“ 
Adnan Akram bol vymenovaný za správcu kvôli jeho do-
terajšej  práci  vo  funkcii  zvoleného  zástupcu.  Je  prvým 
britským občanom, ktorý bol zvolený do verejnej funkcie 
v strednej Európe, a to už v druhom volebnom období, tak-
tiež za jeho angažovanie v oblasti školstva a kultúry. „Je to 
pre mňa obrovská česť, že jej excelencia si ma vybrala 
z tisícov Britov žijúcich a pracujúcich na slovensku. Je 
mojou snahou vykonávať túto funkciu na vysokej úrovni, 
aby to prospelo vzťahom medzi našimi krajinami. taktiež 
dúfam, že to bude prínosom pre naše mesto a región. 
Vidím to ako skvelú príležitosť propagovať spišskú novú 
Ves aj celý spiš ako vyhľadávanú turistickú destináciu.“ 
Funkcia je honorárna a vykonáva sa bez akýchkoľvek od-
mien.

SPIŠSKoNoVoVeSKý 
PoSlANec SPRáVcoM 
BRItSKéHo 
VeľVySlANectVA
23. júla 2013 v Bratislave Susannah Montgo-
mery, veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska na Sloven-
sku, vymenovala Adnana Akrama, poslanca 
mestského zastupiteľstva, za konzulárneho 
správcu.

(pokračovanie na 3. strane)
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SPraVODaJSTVO

Hlavným podnetom na vybudovanie centra je nalieha-
vosť riešenia zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov v rámci širšieho regiónu vrátane gastrood-
padu s cieľom ochrany a zlepšovania stavu životného 
prostredia. Povinnosť separovať a samostatne sklado-
vať biologicky rozložiteľný odpad vyplýva tiež z noveli-
zovaného zákona o odpadoch. „Hlavným dôvodom, 
prečo sa k tomu mesto odhodlalo, sú predpisy  
európskej únie a vzťah k životnému prostrediu. 
kapacitné možnosti na zhromažďovanie komunál-

neho odpadu sú obmedzené a vždy iba dočasné. 
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí značnú časť 
skládkovaného odpadu, takže o túto časť odľah-
číme skládku kúdelník a vytvárame následný pro-
dukt, ktorý je použiteľný,“  vysvetlila  prednostka 
mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
K  nádobám  separovaného  zberu  tak  pribudne  aj 
hnedá  nádoba.  V  súčasnosti  ju  užívajú  obyvatelia 
nášho mesta v troch lokalitách. „Zatiaľ sme zvolili 
postup v lokalitách, kde sa dá zbierať a separovať 

tento odpad v rodinných domoch, kde je to trošku 
menej anonymné i viac kontrolovateľné. na sídlis-
kách je to viac anonymné a bude s tým aj viac sta-
rostí. na to si zatiaľ netrúfame. rozšírili sme doteraz 
separované a zbierané oblasti kozí vrch a Ferče-
kovce o lokalitu Blaumont,“ uviedla ďalej Ing. J. Bed-
nárová. Zber by sa mal teda postupne rozšíriť aj do 
ďalších lokalít s rodinnými domami. Po nich prídu na 
rad sídliská a okolité obce, keďže ide o regionálne 
centrum.  eda

ceNtRUM BIologIcKy RozložIteľNýcH odPAdoV
Projekt regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v hodnote 6,5 mil. € je najväčšou investičnou akciou 
mesta Sp. Nová Ves. Financovaná bola zo štrukturálnych fondov európskej únie. Mesto sa na nej podieľalo spolufinancovaním vo výške 
330 tis. €. od 1. augusta bolo centrum uvedené do skúšobnej prevádzky.

Jednou z hlavných úloh vedenia mesta Spišská Nová 
Ves je starostlivosť o vytváranie materiálno-technického 
zabezpečenia pre šport a športovanie mladých ľudí. 
Tieto ciele, úlohy sú rozpracované v Koncepcii rozvoja 
športu mesta Spišská Nová Ves.
Pravidelnej športovej činnosti a telovýchovným aktivi-
tám v rekreačnej i súťaživej forme sa dnes venuje niž-
šie percento detí a mládeže ako v nedávnej minulosti. 
Jedna z možností rozvoja športu a športových aktivít 
mladých vedie cez zvýšenú aktivitu škôl a školských za-
riadení v rozšírenej ponuke záujmových krúžkov a útva-
rov telovýchovného a športového zamerania. 
V Základnej škole Nad Medzou 1 v tomto roku pribu-
dol nový športový objekt. Od nového školského roku 

2013/2014 budú môcť žiaci školy a mládež v meste 
využívať pre športové aktivity nové multifunkčné ihrisko. 
Nový elastický športový povrch bude slúžiť pre mla-
dých basketbalistov, volejbalistov, futbalistov, hádza-
nárov, tenistov. Tak isto si na tomto ihrisku môžu deti 
zahrať vybíjanú, streetbal, floorbal alebo vykonávať at-
letickú prípravku. Športový povrch novej generácie je 
nielen protišmykový, ale aj vodopriepustný, takže sa 
ľahko udržiava a znižuje riziko úrazu.
Škola v mene všetkých mladých športovcov aj touto 
cestou ďakuje vedeniu mesta za krásny športový stá-
nok. Ako sa hovorí, investícia do detí, je investícia do 
budúcnosti, do budúcnosti mesta.

paedDr. julian Sopko, riaditeľ školy

NoVé MUltIFUNKČNé IHRISKo
V areáli zŠ Nad Medzou tento rok pribudlo nové multifunkčné ihrisko s povrchom novej generácie. od nového školského roka ho budú 
môcť využívať žiaci tejto školy a mládež v meste.

V minulomesačnom Ičku sme vás informovali o vynove-
nom detskom ihrisku, ktoré si obyvatelia nášho mesta 
vyhrali v rámci súťaže spoločnosti Oriflame „Vyhrajte 
pre  svoje  mesto  nové  detské  ihrisko“.  Vo  štvrtok  
15. augusta primátorovi mesta Jánovi Volnému ihrisko 
odovzdala riaditeľka Oriflame Slovensko Patrícia Čer-
vená a spoločným symbolickým prestrihnutím pásky 
ho dali do užívania všetkým malým Spišskonovo-

vešťanom. Vďaka ich ochote spojiť svoje sily pre dobrú 
vec sme v kategórii miest s najväčším počtom obyva-
teľov porazili aj oveľa väčšie mestá. Do boja sa zapojil 
v prepočte takmer každý piaty Spišskonovovešťan. 
Pripomeňme, že od júla tak na sídlisku Východ pribu-
dlo v mieste existujúceho ihriska 6 nových prvkov, na 
ktoré spoločnosť Oriflame venovala sumu 6 100 €.

eda, foto: autorka

SláVNoStNé otVoReNIe IHRISKA

Poslanci sa 1. augusta zišli na 18. riadnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva.

elektronizácia služieb mesta Sp. nová Ves
Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ konanom 28. júna 
bola schválená realizácia projektu Elektronizácia služieb 
miest – eMestá, prostredníctvom ktorého sa chce mesto 
uchádzať o nenávratný finančný príspevok. V rámci tohto 
bodu rokovania poslanci schválili predložený návrh s vy-
číslenou hodnotou projektu. „suma vyplýva z rozsahu 
poskytovaných služieb, ktoré plánujeme ako mesto po-
skytovať. každá služba má svoj koeficient a hodnotu, 
z ktorej vychádza výsledná hodnota. pohybovať sme sa 
mohli v rozmedzí 680 tisíc až do 1,68 mil. €. naša vy-
počítaná hodnota projektu je 795 tisíc €,“ informovala 
počas zasadnutia prednostka mestského úradu Ing. Jela 

Bednárová.
S daným projektom je spojené aj spolufinancovanie mesta 
vo výške 5 % a udržateľnosť projektu na najbližších 5 rokov. 
„elektronizácii miest sa nedá vyhnúť. patríme medzi pr-
vých 37 miest, ktoré spĺňajú podmienky. Bolo by preto 
vhodné túto možnosť využiť,“ uviedla Ing. J. Bednárová. 
Zároveň pripomenula,  že elektronizácia  verejnej správy 
nadväzuje na elektronizáciu štátnej správy. 

Projekt zeBra ii
Mesto Sp. Nová Ves spracovalo žiadosť o dotáciu Minister-
stva vnútra SR v rámci projektu ZEBRA II. Jeho zámerom 
je zníženie počtu dopravných nehôd, ktorými sú ohrození 
najmä nemotoroví účastníci cestnej premávky, a to najviac 
deti, obyvatelia vo vyššom veku a občania so zdravotným 
postihnutím. Hlavným cieľom je zlepšenie dopravno-bez-

pečnostnej situácie  v meste prostredníctvom  realizácie 
týchto aktivít:
- nasvietenie priechodov pre chodcov – osvetlených 
bude 5 priechodov, a to pri budove mestskej polície na 
Školskej ul., pri železničnom priecestí a pri autobusovej za-
stávke na Duklianskej ul. na sídl. Západ a na Elektrárenskej 
ul. pri OD Coop Jednota a pri budove bývalých elektrární;
- osadenie meračov rýchlosti (radarových meracích in-
formačných tabúľ) – osadené budú dva merače rýchlosti 
v Novoveskej Hute;
- výroba inštruktážneho videofilmu s tematikou doprav-
nej výchovy a jeho odvysielanie v TV Reduta s možnosťou 
ďalšieho použitia pre vzdelávanie;
- preventívna akcia pre verejnosť s možnosťou vyskú-
šania simulátora nárazu – uskutoční sa v rámci podujatia 

zo zASAdNUtIA MeStSKéHo zAStUPIteľStVA
Schválené predloženie a realizácia projektu elektronizácia služieb mesta Spišská Nová Ves v celkovej hodnote 795 456,95 €. Schválené 
spolufinancovanie projektu zeBRA II vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

(pokračovanie na 4. strane)

Najviac návštevníkov sa na turistických chodní-
koch pohybuje v čase od 10.00 do 13.00 hod., 
a  to až 55 %. Menej  ich už bolo v čase od 9.00 
do 10.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. (30 %).  
Najmenej  turistov  (15 %)  bolo  na  turistických 

chodníkoch v čase od 8.00 do 9.00 hod. a po 
15.00 hod.
Približne 10 % turistov dostalo aj dotazníky, 
prostredníctvom ktorých ochranári zisťovali akej sú 
národnosti, odkiaľ sú, či sú v skupine alebo sami, 
odkiaľ sa dozvedeli o destinácii Slovenský raj, čo sa 

im páči a nepáči a z akej vekovej skupina sú. „tieto 
dotazníky boli vypracované regionálnou organi-
záciou turizmu v národnom parku slovenský raj, 
ktorá ich aj spracuje. Ďalšie sčítanie bolo napláno-
vané na 22. augusta,“ dodala na záver Ing. K. Škor-
vánková.  eda

letNé SČÍtAVANIe NáVŠteVNÍKoV SloVeNSKéHo RAJA
(dokončenie z 1. strany)
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Začiatkom  augusta  navštívila  spišskonovoveský  závod 
Embraco Slovakia viceprezidentka brazílskej spoločnosti 
Embraco Ursula Angeli.  Dôvodom  jej  návštevy  bolo 
plánované vybudovanie nového medzinárodného 
technologického centra, do ktorého chce Embraco in-
vestovať 2,5 mil. € a podporiť by ho mala aj vláda SR vo 
výške 1,2 mil. €. Uvedená investícia so sebou prinesie 
aj vytvorenie 20 nových pracovných miest. „nezáleží 

na tom, či vyberáme top manažérov alebo operáto-
rov výroby. Všetko, čo potrebujú vedieť k svojej práci, 
ich vieme naučiť. čo sa naučiť nedá, ale musia ju mať 
v sebe, je chuť pracovať, tvoriť, prijať embraco ako svoj 
druhý domov, mať dostatok energie a entuziazmu po-
staviť sa novým výzvam,“ uviedla počas návštevy U. An-
geli.
Korporácia Embraco má svoje dcérske spoločnosti okrem 

Slovenska aj v Číne, Taliansku, Mexiku, Spojených štátoch 
a najnovšie aj v Rusku. Aj napriek tomu sa rozhodlo medzi-
národné technologické centrum vybudovať práve u nás. 
„rozhodovanie bolo ľahké. Je tu vysoká vzdelanostná 
úroveň. embraco slovakia dlhodobo dosahuje výborné 
výsledky a hoci tu bude pracovať medzinárodný tím 
špičkových odborníkov, myslíme si, že príležitosť si za-
slúžia aj tí slovenskí,“ dodala na záver U. Angeli.  eda

do FIRMy eMBRAco SloVAKIA 
zAVÍtAlA VzácNA NáVŠteVA

Spišskonovoveská ZOO patrí medzi vyhľadávané atrakcie 
a pýchy nášho mesta. Z roka na rok je krajšia, každú se-
zónu v nej niečo pribudne. Ročne ju navštevujú desaťti-
síce hostí a medzi úspešné bude patriť určite aj tohtoročná 
sezóna.
Naša ZOO má však veľký podiel aj na environmentálnej vý-
chove detí. K tomuto účelu slúži tiež špeciálna učebňa v no-
vom pavilóne Aquaterra, ktorý je prevádzkovaný celoročne. 
Aby mohli naše deti navštevovať ZOO čo najčastejšie, roz-
hodlo sa vedenie mesta umožniť všetkým deťom zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materské a základné 
školy) pri organizovaných návštevách celoročný bez-
platný vstup. „prevádzku našej Zoo financuje mesto 
spišská nová Ves. považujeme za správne, že naše deti 
budú mať túto výhodu a navštívia tak záhradu aj viackrát 
ročne,“ uviedol v tejto súvislosti primátor Ján Volný. 

do zoo zdARMA

Systematická práca s filmom sa odrazila na návštevnosti 
Kina Mier Mestského kultúrneho centra aj v roku 2012. 
Na základe oficiálnej štatistiky sa naše kino zo 143 kín Slo-
venska umiestnilo na obdivuhodnom 25. mieste, čím sa 
stalo najúspešnejším kinom na Spiši. Pred nami zabodo-
valo 14 veľkých CINEMAX-ov vo väčších mestách, ako je 
naše. Konkurenciu sme predbehli o 8 000 divákov! Našich 
divákov chceme ubezpečiť, že sa i naďalej budeme v na-
šom kine venovať predovšetkým európskej filmovej projek-
cii, filmom pre deti, filmovým festivalom, filmovému klubu 
a projektom, ako je napr. EXIT Music a pripravovaný BRA-
ZÍLSKY FILMOVÝ FESTIVAL. Viac sa o ňom dočítate na 
str. 5. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom za podporu 
a priazeň.  emil labaj, riaditeľ mkC

KINo MIeR MKc 
oPäť úSPeŠNé

zorganizovaného na tému dopravnej bezpečnosti, v rámci 
ktorého  budú  mať  deti  možnosť  získať  v  súťaži  vecné 
ceny;
- propagácia projektu.
Projekt by mal prebehnúť do konca  tohto  roka, pričom 
mesto na neho môže získať dotáciu zo štátneho rozpočtu 
vo výške maximálne 95 % z oprávnených výdavkov. Poslanci 
preto schválili predložený návrh na spolufinancovanie pro-

jektu vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených vý-
davkov, a teda vo výške 3 tis. € z rozpočtu mesta.

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
V  rámci  tohto  bodu  rokovania  poslanci  tentoraz  prero-
kovali  len jeden návrh týkajúci sa odkúpenia mestských 
pozemkov zastavaných rodinným domom s garážou a pri-
ľahlým pozemkom v Novoveskej Hute. Daný materiál bol 
na rokovanie predložený opakovane s doplnením výmery 

jednotlivých parciel, ktoré v pôvodnom materiáli chýbali. 
Poslanci vzali na vedomie informáciu o výmerách a schválili 
doplnenie uznesenia prijatého na zasadnutí MsZ konanom 
28. 6. 2013.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanova-
ves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – Msz.

edita Sýkorová

zo zASAdNUtIA MeStSKéHo zAStUPIteľStVA
(dokončenie z 3. strany)

Po riešení železničného priecestia sú pre občanov sídliska 
Západ I druhou prioritou parkovacie miesta. V snahe po-
môcť občanom na danom sídlisku bol v posledných 6 ro-
koch vybudovaný rekordný počet parkovacích miest, aby 
sa uľahčila kritická situácia s parkovaním. Vieme, že síd-
lisko bolo postavené v dobe, kedy sa nerátalo s takým ná-
rastu počtu áut. Túžba občanov vlastniť najmenej  jedno 
auto v rodine spôsobila terajší stav. Centrálne parkoviská 
alebo parkovacie domy nie sú priechodné riešenie, keďže 
každý chce parkovať priamo pred svojim činžiakom a ná-
kladovo náročné stavby parkovacích domov sa neosvedčili 
ani v iných mestách. Zostávajú dve možnosti - buď zakázať 
autá na sídlisku alebo vybudovať parkoviská. Zdravý rozum 
a snaha vyjsť v ústrety občanom nám diktuje druhú mož-
nosť. Preto, keď prišla požiadavka na parkovisko medzi Ko-
lárskou a Tkáčskou ulicou, aj napriek ťažkej ekonomickej 
situácii sa našli finančné prostriedky na túto investíciu. Vo 
výbore spolu s mestským úradom a vedením mesta, sme 
sa pustili do riešenia tejto požiadavky. 
Pôvodný  projekt  bol  nakreslený  s  veľkým počtom par-
kovacích miest na takmer celom území medzi Kolárskou 
a Tkáčskou ulicou so vstupom z Kamenárskej ulice, čo by 
riešilo kritickú situáciu najmä na „esku“, čo tvorí spojenie 
komunikácie medzi Kamenárskou, Kolárskou a Strojníckou 
ulicou, kde dosť často hrozí dopravný kolaps. Projekt sa 
stretol s nadšením občanov v danej lokalite, ale aj odporom 
a nesúhlasom niektorých, ktorí si neželali mať pod oknom 
ďalšie vybetónované plochy. Tak sa navrhol ďalší skrom-
nejší projekt (cca 30 parkovacích miest namiesto 90) so 

vstupom z Tkáčskej ulice, čím by sa zachovalo viac pôvod-
nej zelene medzi Kolárskou a Tkáčskou ulicou. Lenže toto 
riešenie sa stretlo s obrovskou vlnou odporu ľudí bývajúcich 
na Kamenárskej a Kolárskej ulici, ktorí cítili, že to nerieši 
ich pôvodnú požiadavku. Tak po rozsiahlych diskusiách 
na zasadnutiach mestského výboru s účasťou dotknutých 
občanov prišiel na svet tretí projekt, ktorý, dovolím si po-
vedať, dbal na všetky názorové skupiny. Projektovaných je 
60 parkovacích miest medzi Tkáčskou a Kolárskou ulicou 
so vstupom z Kamenárskej ulice, parkovisko bude na 
strane bližšej ku Kolárskej ulici, teda občania na tkáč-
skej nebudú mať autá priamo pod oknami a zachová 

a skultúrni sa existujúca zeleň pri tkáčskej ul. Projekt 
ráta s výrubom 3 stromov, ale aj s výsadbou minimálne 
10 nových. Priestor medzi parkoviskom a Tkáčskou ul. ne-
bude vybetónovaný a zostane zeleň, kde by sme chceli 
vytvoriť oddychovú zónu a detské ihrisko. 
Napriek tomu MsÚ obdržal petíciu so 103 podpismi proti 
parkovisku. Úplne rešpektujem právo občanov vyjadriť 
svoj názor prostredníctvom petície a taktiež beriem na ve-
domie, že MsÚ obdržal petíciu s 333 podpismi za parko-
visko. Čo nechápem je, prečo osoba, ktorá vlastní garáž 
a má k dispozícii dostatočné množstvo nových parkovacích 
miest pred činžiakom, by organizovala petíciu proti zámeru, 
ktorý dbá na rôzne citlivé názorové požiadavky občanov. 
Každý občan nemá finančné možnosti na zakúpenie ga-
ráže, tak mu neberme právo na pohodlie parkovať blízko 
svojho bytového domu. 
V mene občanov a mestského výboru by som chcel po-
ďakovať oddeleniu výstavby, prednostke MsÚ a vedeniu 
mesta za mimoriadne pružný, trpezlivý a tolerantný postup 
pri riešení tejto záležitosti a zároveň by som chcel oznámiť, 
že verejná súťaž na výstavbu parkoviska prebehla úspešne 
a mesto prijalo ponuku so značnou úsporou oproti pô-
vodne projektovaným 70 000 €. Znova opakujem, že sa 
vytvorí kultivované územie s parkovacími miestami aj so 
skultúrnením zelenej plochy s výsadbou minimálne 10 no-
vých ozdobných stromov, kde predtým bola zanedbaná, 
takmer nevyužitá plocha. Myslím si, že všetci sa na to mô-
žeme tešiť. 

adnan akram, predseda msv č. 5

PARKoVISKo NA SÍdlISKU záPAd I
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Spišskonovoveské  divadlo Kontra  reprezentovalo 
naše mesto a Slovensko 3. augusta na XVII. ročníku 
Shakespearovského festivalu v gdaňsku. V rámci 
neho odohralo dvakrát predstavenie Hamlet, ktoré pod-
porilo aj Mesto Spišská Nová Ves. Divadlo bolo na tento 
najväčší  a  najprestížnejší  Shakespearovský  festival  
v Európe pozvané ako jediné zo Slovenska a získalo 
nadšené ohlasy. Zároveň s uvedeným predstavením 
získalo 2 nominácie „zlatá lebka“ od festivalových 
kritikov. Dôkazom výbornej prezentácie nášho divadla, 
je aj recenzia v poľských novinách Shakespeare Daily, 
v ktorej okrem iného uviedli: „Herci sa musia vcítiť do 
rôznych postáv na základe náhody. to znamená, že 
hrajú tú, ktorá im vyplýva z deja. V konečnom dô-
sledku hrá každý herec každú postavu. nápad je to 
veľmi zaujímavý, vyžadujúci od hercov nadľudské 

úsilie a neuveriteľnú zručnosť. slovenský Hamlet je 
dôkazom toho, že shakespearovské hry si vyžadujú 
predovšetkým výborné herectvo.“  eda
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oz činnosti Pz Sr v SnV
Poverený príslušník OO PZ SNV 16. 7. 2013 z prečinu 
porušovania  domovej  slobody  v  súbehu  s  prečinom 
krádeže obvinil ml. B. H. zo SNV, ktorý 16. 7. 2013 na 
Ul. J. Wolkera bez súhlasu a vedomia vlastníka obydlia 
vnikol do záhrady priľahlej k súvisle oplotenému obydliu 
M. L. Z pozemku ukradol oceľový rošt. Ešte v  ten deň 
ho  predal  do  výkupne  zberných  surovín,  kde  za  neho 
utŕžil  3,68  €.  Poškodenému  krádežou  roštu  spôsobil 
škodu 15 €. 
16.  7.  2013  oznámila  D.  R.  zo  SNV,  že  neznámy  pá-
chateľ v dobe od 15. do 16. 7. 2013 na parkovisku Za 
Hornádom nezisteným predmetom rozbil sklenenú výplň 
na  ľavom bočnom okne osobného motorového vozidla 
a  ukradol  z  neho  navigáciu Garmin Nuvi  1300,  tašku, 
2  ks  fľaše  alkoholu.  Krádežou  vecí  spôsobil  škodu 
208 €  a poškodením vozidla pre  firmu spôsobil  škodu 
150 €. Vec vyšetrujú policajti OO PZ v SNV ako prečin 
krádeže.

17. 7. 2013 poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu 
zatajenie veci obvinil M. G. zo Smižian, ktorý v presne 
nezistenom čase do 10. 9. 2012 v mesiaci september 
2012 v Smižanoch na moste cez potok spájajúci ulicu 
Pavla Suržina a Tatranskú ulicu našiel na zemi retiazku 
zo žltého kovu dlhú 56 cm o váhe 14,79 g. Rozhodol sa, 
že si ju ponechá a bude s ňou nakladať ako s vlastnou. 
10. 9. 2012 ju prostredníctvom svojho známeho predal 
v  záložni  v  cene 230 €  a  všetky prostriedky  z predaja 
použil na vlastnú potrebu. Konaním poškodenému M. H. 
zo SNV spôsobil škodu vo výške 420 €.
Na základe oznámenia poškodenej E. K. zo SNV poli-
cajti OO PZ SNV vyšetrujú prečin krádeže. Doposiaľ ne-
známy páchateľ jej 21. 7. 2013 pri vchodových dverách 
do bytového domu ponúkol pomoc s vozíkom. Rukou jej 
pritom poškodil zlatú retiazku, ktorú mala na krku a z nej 
ukradol 2 ks zlaté prívesky. Pri úteku z miesta jeden za-
hodil. Krádežou prívesku jej spôsobil škodu 30 € a po-
škodením retiazky 10 €. Poverený príslušník PZ v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádeže. 

21.  7.  2013  na  letisku  neznámy  páchateľ  rozbil  skle-
nenú  výplň  na  zadných  pravých  dverách  osobného 
motorového vozidla zn. Peugeot 508 a zo zadného se-
dadla ukradol kabelku, kľúče, peňaženku s hotovosťou 
150 €, občiansky preukaz, vodičský preukaz, zbrojný 
preukaz a iné. Krádežou spôsobil škodu 210,60 € a po-
škodením vozidla škodu vo výške 300 €. Poverený prí-
slušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie 
za prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovanie 
cudzej veci.

22. 7. 2013 bol kontrolovaný hliadkou ODI OR PZ SNV 
K. P. zo SNV, ktorý viedol osobné motorové vozidlo po 
Slovenskej ulici. Po výzve policajta a vykonaným vyšet-
rením  prístrojom  Alcotest  7410  Dräger  bola  vodičovi 
K. P. nameraná hodnota 1,18 mg/l alkoholu v organiz-
me. Opakovanú dychovú skúšku vodič odmietol. Pove-
rený príslušník ODI OR PZ SNV K. P. vzniesol obvine-
nie z prečinu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky 
a obvineného umiestnil do cely predbežného zaistenia.

25. 7. 2013 poverený príslušník OO PZ SNV obvinil J. L. 
zo Smižian, ktorý 5. 6. 2013 v Smižanoch počas pre-
vádzky v obchodnom dome pri pokladni fyzicky napadol 
pracovníka SBS-ky. Ten sa ho snažil vyviesť von z pre-
dajne pre nevhodné správanie, a to tak, že ho chytil za 
krk a pod pazuchou a 2x mu hlavou udrel o kovovú časť 
rohu  pokladničného  pultu.  Spôsobil  mu  otras  mozgu 
I. stupňa a pohmoždenie hlavy s dobou práceneschop-
nosti a obmedzenia v obvyklom spôsobe života od 5. do 
14. 6. 2013, t. j. 9 dní.

V  dobe  od  26.  7.  2013  do  31.  7.  2013  doposiaľ  ne-
známy  páchateľ  na  Sadovej  ul.  nezisteným  predme-
tom a spôsobom urobil otvor na oplotení z a vnikol do  
areálu  firmy.  Následne  ukradol  ručné  a  elektrické  ná-
radie nezistených značiek, strojné súčiastky k montáži 
výrobkov  a  rôzne  elektrické medené  káble.  Krádežou 
vecí firme spôsobil škodu 11 000 €. Vyšetrovateľ OKP 
OR PZ SNV v danej veci začal  trestné stíhanie vo veci 
trestného činu krádeže a poškodzovanie cudzej veci. 

V inscenácii sa predstaví viacero absolventov Akadémie 
umení. Režisérskej taktovky sa ujal známy slovenský re-
žisér Matúš oľha, ktorý Tajovského dielo režíruje už po 
štvrtýkrát od roku 2000. Ponuku Spišského divadla re-
žírovať Ženský zákon v spišskom nárečí prijal ako výzvu: 
„Je to niečo nové. preklad urobil dlhoročný dramaturg 
slovenského národného divadla anton kret, rodák zo 
smižian, tak som sa dal veľmi rád presvedčiť.“
Keďže hlavný dramaturgický  ťah  inscenácie  je  v  spiš-
skom nárečí, kostýmová stránka bude vychádzať z re-
giónu. „sme v krásnom priestore spišského divadla, 
v ktorom bude univerzálna scéna Štefana Hudáka. 

ten sa podieľal na všetkých štyroch tajovského insce-
náciách spolu so mnou. kostýmovej stránky sa ujala 
elena Bezáková. spolupracovala s režisérom pavlom 
Hasprom, režisérom televíznej inscenácie klasickej ve-
selohry z roku 1968. Je tu silná tradícia Ženského zá-
kona živená práve týmto televíznym dielom p. Haspru. 
Je to aj všeobecne známy príbeh, ktorý si divák vždy 
rád pozrie, najmä, keď je s chuťou zahraný,“ dodal na 
záver M. Oľha.
Nenechajte si teda ujsť premiéru hry Ženský zákon v spiš-
skom nárečí 20. septembra o 19.00 hod. v Spišskom 
divadle.  eda

Brazílske centrum Portugalského inštitútu v spo-
lupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej 
republiky a Mestom Spišská Nová Ves sa rozhodli 
usporiadať  festival  z  viacerých dôvodov. Prvým  je 
každoročný vznik množstva kvalitných filmov v Bra-
zílii. Napriek tomu však len malú časť z nich, respek-
tíve žiadnu, nie je vidieť v našich kinách, čo platí aj 
o filmových kluboch. Ľudia majú o Brazílii pomerne 
skreslené predstavy. Buď ju vnímajú ako krajinu kar-
nevalu, tepla a naivných telenoviel, alebo krajinu plnú 
nebezpečenstva, kriminality a násilia.
O Spišskej Novej Vsi by sa dalo povedať, že je malou 
Brazíliou Slovenska. A to nie len vďaka tomu, že jej 
partnerským mestom je Joinville v štáte Santa Ca-
tarina, ale aj  vďaka brazílskym  investorom. Mnohí 
obyvatelia nášho mesta už Brazíliu dokonca osobne 
navštívili, mnohí spolupracovali s brazílskymi kole-
gami.
Posledný septembrový víkend (27. - 28. 9.) bude 

teda v Kine Mier venovaný brazílskemu filmu. Organi-
zátori sa programu snažili osloviť všetkých obyvateľov 
mesta. Festival odštartuje snímkou 5 x favela, teraz 
v našom podaní. Tento film je určený pre dospelých, 
ale prebehne aj doobedňajšie premietanie pre gym-
náziá. Po filme je so študentmi naplánovaná krátka 
diskusia o aktuálnom spoločensko-politickom dianí 
v Brazílii. Na sobotu je pripravená oddychová komé-
dia Klaun, ktorú Brazílska akadémia nominovala za 
národného kandidáta na Oscara v kategórii najlepší 
zahraničný film. Nedeľná snímka tainá 2 je určená 
najmenšiemu divákovi a rodinám s deťmi. Rozpráva 
príbeh indiánskeho dievčaťa, ktoré žije v Amazónii ob-
klopené nádhernou prírodou a zvieratami. Film pre 
detského diváka má slovenský dabing, ostatné sú 
v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.
Organizátorom festivalu je Brazílske centrum Portu-
galského inštitútu (CBIP) otvorené v júli 2011 s cie-
ľom zdôrazniť neustálu snahu a desaťročné aktivity 
inštitútu  týkajúce sa Brazílie a brazílskej portugal-
činy. CBIP sa zaoberá propagáciou Brazílie a brazíl-
skej kultúry a snaží sa zbližovať inštitúcie oboch krajín 
v kultúrnej i obchodnej oblasti a prehĺbiť spoluprácu 
s Brazíliou vo vede a výskume. Tím Brazílskeho cen-
tra tvoria Slováci so záujmom o Brazíliu a Brazílčania, 
ktorí pomáhajú zviditeľniť svoju krajinu za hranicami.
Poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzo-
rom tohto podujatia.
Bližšie informácie nájdete na webstránke festivalu: 
www.brasil.sk/fbf 

žeNSKý záKoN 
V SPIŠSKoM NáReČÍ

FeStIVAl BRAzÍlSKeHo FIlMU

Spišské divadlo uvedie už 20. septembra premiéru hry Jozefa gregora  
tajovského ženský zákon. zaujímavosťou je, že inscenácia bude  
v spišskom nárečí.

Na konci septembra sa bude v Kine Mier konať festival brazílskeho filmu pod názvom Bra-
zil Visual. Ide o prvý ročník festivalu, ktorý úspešne začal na konci februára v Bratislave 
a na jeseň pokračuje na východe Slovenska, v Spišskej Novej Vsi a Košiciach.

nenehajce 

sebe ujsc!

úSPecH dIVAdlA KoNtRA 
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Prostredníctvom júlového vydania Ička sme vás informo-
vali o charitatívnom podujatí Cez Slovensko na bicykli 
za 4 dni, ktoré 10. júna štartovalo v Sp. Novej Vsi. Jeho 
hlavným organizátorom je oz Parasport24. Jeho pred-
seda Miroslav Buľovský 6. augusta opäť navštívil naše 
mesto. Počas návštevy aj vďaka nadácii Srdce pre deti, 
mestu a sponzorom obdaroval Moniku Štrauchovú 
a dávida Počatka dvoma novými handbikami. „Je 
to naplnenie sľubu, ktorý tu bol pred dvoma mesiacmi 
daný, keď cyklojazda štartovala zo spišskej novej Vsi. 
sľuby sa majú dodržiavať a dnes sme tu opäť s týmito 
darčekmi pre naše detičky, ktoré nemajú toľko veľa 
šťastia, čo sa týka zdravia. myslím, že je to aj potvr-
denie našej ďalšej spolupráce. s pánom Buľovským 
sme hovorili, že určite chceme pokračovať aj v iných 
aktivitách, pretože sú na prospech týchto detí, športu, 
ale aj propagácie nášho mesta,“ informoval primátor 
mesta Ján Volný.  eda
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o Policajti  OO  PZ  SNV  v  situačnej  správe  z  8.  7.  2013 

evidovali  krádež  vlámaním  do  osobného  motorového 
vozidla  zn. Škoda Felícia na Ul.  J. Wolkera  so škodou 
8,56 € pre M. K. zo SNV, ktorého sa dopustil neznámy 
páchateľ. Policajti OO PZ SNV 11. 8. 2013 z uvedeného 
skutku zistili a obvinili z prečinu krádeže S. S. a M. B., 
oboch zo SNV. 

13.  8.  2013  poverený  príslušník  OO  PZ  SNV  obvinil 
z prečinu krádeže L. H. zo SNV, ktorý 4. 6. 2013 v koz-
metickom salóne na Letnej ul. využil nepozornosť perso-
nálu a z nezabezpečenej zásuvky ukradol tržbu vo výške 
850 €, čím spôsobil škodu poškodenej A. K. zo SNV.
Poverený  príslušník  OO  PZ  SNV  13.  8.  2013  obvinil 
z  prečinu  krádeže  M.  K.  zo  SNV,  pretože  v  dobe  od 
1. 4. 2013 do 13. 5. 2013 na odbernom mieste SNV 
v  rodinnom  dome  neoprávnene  odoberal  elektrickú 
energiu.  Doposiaľ  nestotožnená  osoba  napojila  1  ks 
kábla  na  nemerané  časti,  pričom  z  podružného  roz-
vádzača  smeroval  nemeraný  prúd  na  elektrický  spo-
rák, elektrický ohrievač vody, pričom  takto odoberaná 
elektrická energia nebola meraná ani  fakturovaná. Pre 
Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, spôsobil 
škodu vo výške 1 801,77 €.

z činnosti MsP v SnV
Na  základe  telefonického  oznamu  preverila  hliadka 
17. 7. 2013 o 9.35 hod. neuzamknutú garáž na Sväto-
plukovej ul. Prostredníctvom stálej služby bolo zistené, 
že  jej majiteľom  je P. N.  zo SNV. Uvedená skutočnosť 
bola oznámená  jeho manželke, ktorá uviedla, že garáž 
skontroluje,  uzamkne  a  že  im  škoda  nevznikla  žiadna, 
lebo garáž je prázdna.

Na  základe  oznámenia  hliadka  MsP  preverovala  chov 
množstva psov, ktoré nadmerným hlukom a zápachom 
obťažujú  susedov  aj  napriek  súdnemu  rozhodnutiu. 
Hliadka na mieste zistila, že majitelovi bolo súdnym roz-
hodnutím určené, aby vytvoril chovom také podmienky, 
aby nedochádzalo k obťažovaniu a rušeniu susedov nad-
merným hlukom, zápachom a pod. Vzhľadom k zisteným 
skutočnostiam na mieste  a pre podozrenie,  že boli  zo 
strany V. T. porušené podmienky uložené súdom, bola 
vec pre podozrenie zo spáchania trestného činu mare-
nia výkonu úradného rozhodnutia oznámená na PZ SR 
v SNV. Hliadka OO PZ po príchode na miesto prevzala 
vec k ďalšej realizácii.

Na požiadanie operačného OO PZ SR v SNV o preve-
renie oznámenia bola hliadka MsP vyslaná 11. 8. 2013 
o 13.25 hod. do bytu rodiny zo SNV, odkiaľ podľa ozna-
mu nejaká žena volala o pomoc s tým, že ju manžel chce 
zabiť. Po príchode na miesto už v byte boli susedia, ktorí 
na  zemi  držali  jedného muža  a  snažili  sa  ho  upokojiť. 
Nakoľko tento muž nepočúval výzvy hliadky, správal sa 
agresívne  a  fyzicky  napádal  tam  prítomných,  boli  voči 
nemu použité donucovacie prostriedky - hmaty a chva-
ty sebaobrany a boli mu založené sl. putá. Jednalo sa 
o M. J. zo SNV. Pre podozrenie z trestného činu bol pre-
vezený sl. vozidlom na útvar OO PZ SR v Sp. Novej Vsi, 
ktoré ďalej vo veci koná.

Na základe telefonického oznamu občana hliadka MsP 
15. 8. 2013 o 17.50 hod. našla na Sadovej ul. na parko-
visku pred ZOO motorové vozidlo Seat Ibiza, v ktorom sa 
nik nenachádzal a na ktorom bolo otvorené okno dverí 
spolujazdca. Vo vozidle boli tašky a rôzne veci. Cestou 
OO PZ SR v SNV bol zistený majiteľ uvedeného vozidla. 
Jednalo sa o A. Š. z Harichoviec. Následne sa k vozidlu 
dostavila majiteľka, ktorá si ho skontrolovala a skonšta-
tovala, že jej odtiaľ nič nezmizlo a z miesta odišla.

Na základe oznámenia občana hliadka MsP 16. 8. 2013 
o 2.15 hod. zistila požiar rodinného domu na Ulici J. Ha-
nulu.  Keďže  intenzívne  horela  vchodová  časť  domu, 
hliadka dostupnými prostriedkami čiastočne uhasila po-
žiar a vyviedla z neho osoby. Jednalo sa o J. K. a A. K. 
zo SNV. Cez stálu službu MsP boli na miesto privolaní 
príslušníci  HaZZ,  ktorý  požiar  lokalizovali  a  prevzali 
požiarovisko  k  ďalšiemu  šetreniu.  Poškodeným  bolo 
poskytnuté lekárske ošetrenie privolaným lekárom RZP. 
Vec v šetrení HaZZ. 

Päťdesiaty ôsmy ročník populárneho Spišského trhu 
je za nami. Po horúcom lete sa ešte skúsme trochu  
poohliadnuť a možno aj rozprúdiť diskusiu, čo na ňom 
do budúcnosti zmeniť, zlepšiť. Súčasné vedenie mesta 
zaviedlo viacero pozitívnych zmien - niekoľkonásobné 
rozšírenie kapacity miest na sedenie na námestí – t. r. 
cca  2  500,  vytvorenie  druhého  zábavného  centra 
s alternatívnym programom pred Redutou, rozšírenie 
a skvalitnenie ponuky stravovacích a občerstvovacích 
služieb, rozšírenie kultúrneho programu a sprievodných 
akcií, zvýšenie úrovne predaja, zlepšenie upratovania 
mesta, podstatné zlepšenie bezpečnostnej situácie 
počas trhu. Ďalšie vylepšenia chystá pre najbližšie roč-
níky. No dobrých nápadov nikdy nie je dosť... 
Za nami je už i druhé hlavné letné podujatie v Spišskej 
Novej Vsi – Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Iste ešte 
v nás bezprostredne doznievajú dojmy z tohto kultúr-
neho sviatku, skúsme sa však v spomienkach vrátiť ku 
Spišskému trhu, ktorého úroveň a kultúrnosť chceme 
tiež naďalej zvyšovať. 

58. ročník Spišského trhu 
v číslach a faktoch:
-  trhu  sa  zúčastnilo 500 predajcov,  poskytovateľov 
stravovacích a občerstvovacích služieb, prevádzko-
vateľov lunaparkov;

-  konal sa za ideálneho počasia cez tretí júlový víkend, 
termín bol vybratý šťastne – týždeň predtým v „tradič-

nom“ termíne bolo nepriaznivé počasie; 
-  napriek veľkej účasti trhujúcich bol mimoriadne po-
kojný,  verejný poriadok zabezpečovalo za účinnej 
spolupráce 130 príslušníkov Policajného zboru SR 
a MsP v Spišskej Novej Vsi;

-  kultúrny program trval 55 hodín, predstavilo sa v ňom 
okrem iného aj osem folklórnych súborov z piatich 
krajín;

-  počas trhov mesto navštívili oficiálni hostia z 10 štátov 
– Azerbajdžanu, Českej republiky, Maďarska, Ukra-
jiny, Rumunska, Francúzska, Nemecka, Srbska, Poľ-
ska a USA;

-  pri premiérovom čapovaní nového spišského piva 
Buchwald vybrali organizátori 1 128,60 €, ktoré ve-
novali detskému folklórnemu súboru Ihrík.

Čo do budúcnosti? 
S blížiacim sa jubilejným 60. ročníkom Spišského trhu 
chce organizačný výbor vyzvať Spišskonovovešťanov 
na  diskusiu,  čím obohatiť  budúce  ročníky.  Takmer 
isté už je, že časť trhu by mohla byť v štýle retro, teda 
pripomínajúca starším i mladším bohatú históriu trhu. 
Privítame od vás, milí Spišskonovovešťania, zaujímavé 
fotografie, ale aj akékoľvek ďalšie námety, napr. na roz-
šírenie kultúrneho programu. Radi vyhovieme všetkým 
reálnym návrhom. Chceme, aby tradičné letné poduja-
tia boli sviatkami pre všetkých Spišskonovovešťanov.
  red.

o tRHU Po tRHU

HeNdIKePoVANÍ ŠPoRtoVcI 
doStAlI NoVé HANdBIKy

Knihu  napísal  kolektív  pod  vedením  Ing. Petra 
Hercega zo združenia Spišiačik. Jej cieľom je po-
skytnúť ucelené a kompletné informácie o diabete 
prvého typu s množstvom užitočných rád, ktoré zís-
kali vlastnými skúsenosťami. „okrem všeobecných 
informácií sme sa v Dia šlabikári zamerali aj na 
problematiku aktuálnej legislatívy, na stravovanie 
diabetikov, na ich pobyt na dovolenke, v škole, ako 
má diabetik športovať a ako zvládnuť život s diabe-
tom,“ uviedol Ing. P. Herceg.
Publikácia je určená nielen diabetikom a ich rodinám, 
ale aj všetkým, ktorí s diabetikom prichádzajú do kon-
taktu. K dispozícii je bezplatne v každej ambulancii 
detského diabetológa na Slovensku a učiteľom, ktorí 
učia deti s diabetom. Knihu si tiež záujemcovia môžu 

bezplatne  stiahnutuť  vo  forme  e-Book  na  stránke 
www.martinus.sk.
V  rámci  tohto  projektu  chce  združenie  začať  aj 
so vzdelávaním učiteľov. „máme pripravenú a spra-
covanú CD prezentáciu doplnenú aktuálnymi mate-
riálmi. niekoľko skupín navštívi školy, ktoré prejavia 
záujem a v nich bude informovať o diabete. samo-
zrejme, na škole necháme Dia šlabikár v tlačenej 
verzii, aby sa v prípade potreby mohli k otázkam, 
ktoré ich zaujmú kedykoľvek vrátiť a dôkladnejšie 
si ich preštudovať,“ informoval Ing. P. Herceg.
Bližšie informácie o činnosti a aktivitách Združenia 
rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik nájdete 
na stránke www.spisiacik.sk.
  edita Sýkorová

PRoJeKt dIA ŠlABIKáR
združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik zo Sp. Novej Vsi 26. augusta 
krstil novú publikáciu s názvom dia šlabikár. Prostredníctvom nej chce zvýšiť vedomosti 
okolia o diabete (cukrovke) a tým prispieť k tomu, aby žiadne zdravotne postihnuté dieťa 
nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia.
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Grilovanie, gulášik alebo  len bežné priateľské posedenie 
v prírode je lákadlom pre mnohých. Atraktívnym miestom pre 
Novovešťanov je už tradične dobre prístupná lúčka na za-
čiatku Novoveskej Huty v Medvedej dolke. Prvý prístrešok 
postavili Lesy mesta SNV, s. r. o., ktorý sa hojne využíval 
okrem rekreačných účelov aj pre obľúbené náučno-propa-
gačné exkurzie o lese pre školskú mládež. Zubu času a bo-
hatej snehovej nádielke minulej zimy však neodolal. Keďže 
externá  finančná pomoc na opravu neprišla,  Lesy mesta 
Spišská Nová Ves, s. r. o., prevzali aktivitu do vlastných rúk 
a dnes máme v Medvedej dolke krásny moderný zrubový prí-
strešok s lavicami, stolom a prestrešeným voľným priestorom. 
Vedľa je umiestnené ohnisko, stojan na bicykle a odpadky. 
Slávnostným otvorením za účasti členov mestského výboru 
a Klubu dôchodcov v Novoveskej Hute, vedenia mesta a spol. 
Lesy mesta 5. augusta 2013 sa začala písať nová etapa his-
tórie Medvedej dolky. Zveľaďujme si ju a chráňme tak, aby 

sme sa stále vracali do príjemného prostredia, na ktoré je 
dôvod sa tešiť!

mgr. ing. peter petko, riaditeľ spoločnosti 
lesy mesta Spišská nová ves, s. r. o.

StARoNoVý KútIK oddycHU 
V MedVedeJ dolKe

SPraVODaJSTVO

Spišskonovovešťan  to-
máš Repčiak sa  venuje 
poézii, próze, publicistike 
i tvorbe piesňových textov. 
Verejnosti  je  známy  skôr 
ako  autor  rozhlasového 
kabaretu  s  názvom  Pán-
ska jazda, zábavnej relácie 
Vlak a ďalších  relácií. Od 
roku 1993 je členom Spiš-
ského  literárneho  klubu. 
Je  viacnásobným  laureá-
tom  Wolkrovej  Polianky, 
Akademického  Prešova 

a Literárneho Zvolena,  laureátom literárnej súťaže Rubato 
1998, Moravského festivalu poézie 1997. Ocenenie získal 
aj na Jašíkových Kysuciach a ďalších literárnych súťažiach.
V júni tohto roku v kaviarni eLAra bol uvedený do života jeho 
knižný debut zo života Karčiho Vešeľaka. Hlavným hr-
dinom  je  fiktívna  postava  chlapca,  ktorý  žije  v  Prešove. 
Prostredníctvom jeho príbehov, postrehov, názorov a neo-
pakovateľného detského humoru autor sprítomňuje čitate-
ľom návrat do detských čias. Touto knihou sa však príhody 
Karčiho ani zďaleka nekončia. Už v septembri vyjde ďalšie po-
kračovanie, ktoré finančne podporí Mesto Spišská Nová Ves. 
Dej sa tentoraz presunie do Spišskej Novej Vsi, kde bude 
Karči navštevovať Strednú priemyselnú školu drevársku.

 Nedávno vyšla vaša prvá kniha. Určite je to príjemný 
pocit. Aké ohlasy ste na ňu doposiaľ zaznamenali?
„každého autora poteší, ak sa jeho tvorba dostane k či-
tateľom, v mojom prípade to prišlo po dlhých dvadsiatich 
rokoch. ale dúfam, že je to ako s vínom – čím vyzretejšie, 
tým lepšie. knihu najviac spropagoval krstný otec karčiho 
martin Horbal a to ešte pred jej zrodom - na sociálnych sie-
ťach, s veľkým ohlasom, takže predpokladám, že sa ľuďom 
páči. prečo vznikla? aby sa ľudia zasmiali a pripomenuli si 

detstvo, ktoré prežili na východe. Dúfam, že príhody kar-
čiho sa dostanú k všetkým, čo sa radi smejú a nemyslia 
negatívne.“

 Prezraďte, prosím, niečo o druhom pokračovaní... Aké 
sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?
„karči bol pôvodne zasadený do prešova, kde som štu-
doval. Vážim si toto mesto, ktoré je ako väčšia spišská 
nová Ves. teraz sa hlavný protagonista dostane do Iglova 
a stretne tu aj také známe postavy ako je Jano Foriš. 
V knihe spozná už dávno zabudnuté zákutia novej Vsi, 
ako bol mlynský potok, kúpalisko pri Fľudri alebo Škatu-
ľareň. karči je súčasťou edičného plánu nového spišsko-
novoveského vydavateľstva Fama art, ktoré prináša ľuďom 
na slovensku tvorbu spišských autorov. Chceme, aby ľu-
dia spoznali, o čom píšu spišiaci. preto predstavíme kar-
čiho nielen doma, ale aj v prešove, košiciach, Bratislave 
alebo prahe. Všade tam plánujeme verejné čítačky dopl-
nené o humoristické piesne, ktoré tvoríme pre slovenský 
rozhlas.“

 Venujete sa poézii, próze, publicistike, tvorbe piesňo-
vých textov... Ktorá z týchto oblastí je vám najbližšia? Čo 
vás motivuje k ďalšiemu písaniu?
„Viac ako dvadsať rokov sa venujem písaniu vo všetkých 
jeho formách, takže sa to nedá presne povedať. písanie je 
spôsob života, aj keby nebol veľmi šťastný. Vďaka mojim 
rodičom som sa na literatúru doslova ‚namotal‘ a vďaka 
dobrodincom ju môžem šíriť ďalej. V každom prípade je 
spišská najlepšie miesto na svete pre tvorbu, o čom sved-
čia desiatky úspešných členov miestneho literárneho 
klubu na čele s Jánom petríkom. naše mesto je veľmi 
inšpirujúce a mali by ho spoznať aj ľudia, ktorí tu nežijú. 
práve preto sa teším na písanie pokračovania karčiho Ve-
šeľaka, ktoré príde na svet v septembri a bude sa volať 
na krok od raja.“
Ďakujem za rozhovor a želám veľa ďalších tvorivých nápadov.
  edita Sýkorová

PreDSTaVuJeMe VáM

nOVÉHO HrDinu SPiŠSKeJ nOVeJ VSi - KarČiHO VeŠeĽaKa

POzOr!
Prvá humoristická próza o Spišskej Novej Vsi „na KrOK OD raJa“ uzrie svetlo sveta  
v piatok 13. septembra v kaviarni elAra večer. Všetci sú pozvaní, všetci sú vítaní! 

Viac na https://www.facebook.com/karciveselak
pozn.: Hrdina knihy karči Vešeľak spoznáva mesto a stretne aj Jana Foriša či Feriho kalkulačku.

Oznamujeme vám, že v mesiaci október bude znovu otvorená 

uniVerziTa TreTieHO VeKu.
Bližšie informácie budú zverejnené v októbrovom ičku.
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YV minulomesačnom Ičku bola omylom uverejnená 
informácia,  že  v  júli  nás  vo  veku 72  rokov navždy 
opustila  významná  spišskonovoveská  rodáčka 
akademická  maliarka  Eva  Melkovičová.  Správne 
malo byť 71  rokov. Za vzniknutú chybu sa ospra-
vedlňujeme.

Úrad verejného zdravotníctva nedávno vykonal na 
detských pieskoviskách kontroly. Na Slovensku 
odobral celkovo 892 vzoriek, z čoho bolo 11,32 % 
nevyhovujúcich.  U  233  odobratých  vzoriek  sa 
hygienici  zamerali  na  odhalenie  výskytu  parazita 
toxokarózy,  ktorý  bol  potvrdený  u  9-tich  z  nich. 
V 2 vzorkách našli salmonelu, v ďalších 2 koliform-
né baktérie a v 6-tich boli fekálne streptokoky. V mi-
nulom roku bolo v Sp. Novej Vsi a okolí odobratých 
spolu 11 vzoriek. Ani v jednom prípade však neboli 
potvrdené  žiadne  baktérie  či  parazity.  V  prvom 
polroku  2013  hygienici  skontrolovali  v  Sp.  Novej 
Vsi  a  okolí  spolu 5  pieskovísk  nachádzajúcich  sa  
v  areáloch  predškolských  zariadení,  a  to  v  MŠ 
Mlynská Švedlár, MŠ Hlavná Krompachy, MŠ Hlav-
ná  Gelnica,  MŠ  E.  M.  Šoltésovej  Sp.  Nová  Ves 
a MŠ SNP Sp. Vlachy. V MŠ vo Švedlári našli  ter-
motolerantné koliform. baktérie.

Tanečná  skupina Denzz  Industry pripravila 21. 6. 
v  Dome  kultúry  pre  svojich  priaznivcov  v  poradí 
už 4.  tanečné vystúpenie s názvom cesta okolo 
sveta za 80 dní.  Nechala  sa  pri  ňom  inšpirovať 
románom  od  známeho  spisovateľa  Julesa  Verne. 
Tanečníci rôznych vekových kategórií sa prostred-
níctvom  choreografií  pretancovali  celým  svetom. 
Tanečná  show bola doplnená aj  o  videoprojekciu 
s fotografiami, textom a pikoškami o danej krajine.

Vo výkladoch na Letnej a Zimnej ulici v období od 
12.  do  26.  7.  prekvapili  chodcov  rozličné  výtvar-
né  diela.  Takýmto  spôsobom  štyria  mladí  umelci 
Martin Kacvinský, Ján Bátorek, Gabriela Doľacká 
a  Zuzana  Antalová  z  Akadémie  umení  v  Banskej 
Bystrici  v  rámci  projektu  we-KlAdy  predstavili 
svoju tvorbu. 

Aj  tento  rok mali Spišskonovovešťania počas  leta 
možnosť  počas  sobôt  vymeniť  obývačku  za  park 
pri  Redute  a  pozrieť  si  film  pod  holým  nebom. 
Program letného kina odštartoval 13. 7. úspeš-
ný francúzsky film Nedotknuteľní. Aj napriek chlad-
nejšiemu počasiu si ho prišlo pozrieť mnoho divá-
kov, ktorí lavičky pred Redutou rýchlo zaplnili.

Múzeum Spiša 17. 7. prinieslo opäť Dvorné dialó-
gy,  tentoraz  na  tému Ponuka krajiny k zamest-
nanosti „nezamestnateľných“ s  podtitulom 
Synergické efekty tvorby užitočných pracov-
ných miest. Počas stretnutia kultúrny antropológ 
Mgr.  Alexander Mušinka,  PhD.,  poslanec Národ-
nej rady prof. Mikuláš Huba a hlavný prednášajúci 
Ing.  Dušan  Bevilaqua,  PhD.,  spolu  s  prítomnými 
rozoberali  všetky  aspekty  nezamestnanosti.  Prí-
jemnú  atmosféru  dotváralo  hudobné  vystúpenie. 
Súčasťou bola  aj  prezentácia  riešení  zlej  situácie 
na pracovnom trhu. Všetci traja odborníci sa zhodli 
na tom, že jedno z riešení nezamestnanosti ponúka 
krajina. Nové pracovné miesta by mohli totiž vznik-
núť jej oživením, čistením a obnovením kultúrnych 
pamiatok. Nekvalifikovaní ľudia by sa mohli uplatniť 
aj v štátnych lesoch.

I tento rok v rámci Spišského trhu od 18. do 21. 7. 
už tradične prebiehal 46. ročník Spišských výstav-
ných trhov – SPIŠ eXPo 2013. Počas neho svoje 
výrobky predstavilo takmer 90 firiem zo Slovenska, 
ale  i zahraničia (Česká republika, Maďarsko, Poľ-
sko, Taliansko). Výstava bola rozdelená do piatich 
sekcií Postav dom, Domov a vkus, Domov a žena, 
Dvor a záhrada a spišský autosalón Auto-paráda. 
Tento  rok  bola  doplnená  aj  o  Stavebné  fórum, 
v rámci ktorého bolo pre odbornú verejnosť pripra-
vených niekoľko prednášok týkajúcich sa noviniek 
na stavebnom trhu.

Počas Spišského trhu  sa centrum nášho mesta 
už  tradične  zaplnilo  množstvom  návštevníkov  za-
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Počas školského roka 2012/2013 sa 18 študentov 
zúčastnilo odbornej stáže Remeslo v susednej kra-
jine 2013 v programe.
V marci chlapci pracovali v školských dielňach na 
SOŠ a SOU Písek, kde vyrábali drevenú stoličku 
vrátane technickej dokumentácie a potom sa za-
pojili do práce na zákazkovej výrobe dverí spolu 
s rovesníkmi z domácej školy. Vyskúšali si iné dre-
voobrábacie stroje, postupy výroby aj spôsob ria-
denia práce v cudzom prostredí. 

V  júni  skupina 
chlapcov  a  diev-
čat  pracovala 
v  skutočných  fir-
mách  pri  výrobe 
dreveného záhradného vybavenia vo firme ALBO, 
s. r. o., a v kancelárii pri administratívnych prácach 
vo firme TON, a. s. Stáž organizačne pomáhala za-
bezpečovať SPŠ v Hranicích na Moravě.
Cez prázdniny sa 6 dievčat zaúčalo a zdokonaľovalo 
v rezbárskom umení v SOŠ nábytkářské a obchodní 
v Bystřici pod Hostýnem. 
Súčasťou  stáže  boli  aj  odborné  exkurzie  v  dre-
vospracujúcich podnikoch v okolí. Exkurzie posky-
tujú študentom reálnu predstavu o moderných a aj 
netradičných  technologických  postupoch,  napr. 
výroba ceruziek v Koh–I–Noor, a. s., v Českých 
Budějoviciach, výroba ohýbaného nábytku vo firme 
TON, a. s., výroba drevených stavebných dielcov 
pre nízkoenergetické domy vo firme Ekomodula, 
s. r. o., v Písku.
Stáž bola realizovaná z grantu Program celoživot-
ného vzdelávania Európskej únie.

ing. hana čekovská, koordinátorka projektu

úSPeŠNá odBoRNá Stáž ŠtUdeNtoV
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Y bávajúcich sa do neskorých nočných hodín. Žiaľ, 

každoročne  opakujúcim  sa  negatívnym  javom  je 
neporiadok,  ktorí  tu  po  nich  ostáva.  O  čistenie 
mesta sa preto starajú upratovacie čaty. V nesko-
rých večerných hodinách tak v rámci nočnej smeny 
mesto upratovala  skupina 20-tich  ľudí  zložená  zo 
strojníkov  spolu  s  ručným  čistením  mesta,  ktoré 
bolo  vzhľadom  na  veľké  množstvo  odpadu  tento 
rok posilnené. Podľa skúseností z minulých rokov 
čistenie  začínalo okolo polnoci  a končilo niekedy 
ráno medzi piatou a šiestou hodinou. Zapojené boli 
do  neho  aj  dve  zametacie  a  jedno  veľké  zberové 
vozidlo.

Klub kaktusárov i tento rok od 18. do 21. 7. zorga-
nizoval v priestoroch Domu Matice Slovenskej Vý-
stavu kaktusov, sukulentov a bonsajov. Počas 
nej  predstavili  výsledky  svojej  práce  za  posledný 
rok.

Múzeum Spiša  pripravilo  20.  7.  pre  návštevníkov 
kaštieľa a letohrádku dardanely v Markušov-
ciach  netradičnú nočnú prehliadku.  Lektori  ich 
počas nej oboznámili so životom panovníkov spred 
500 rokov. Prehliadku obohatili aj niekoľkými kurio- 
zitami  z  depozitára,  ktoré  bežne  neukazujú. Náv-
števníci  si  tak  mohli  pozrieť  malú  ukážku  zbraní, 
niekoľko skamenelín a iné veci, ktoré zbierali už sa-
motní šľachtici. Prehliadka bola už tradične zakon-
čená ukážkou hry na klávesové hudobné nástroje.

V utorok 23. 7. v popoludňajších hodinách musela 
v Slovenskom raji zasahovať Horská záchranná 
služba Slovenský raj. Mladý chlapec sa nešťast-
ne  pošmykol  na  turistickom  chodníku  v  Suchej 
Belej  nad Misovými  vodopádmi  a  poranil  si  nohu 
v  oblasti  kolena.  V  náročnom  teréne  kvôli  bolesti 
už nemohol ďalej pokračovať v chôdzi. Záchranári 
chlapca po príchode na miesto ošetrili. Následne 
privolali  posádku  Vrtuľníkovej  záchrannej  a  zdra-
votnej  služby  Air-Transport  Europe.  Tá  pomocou 
navijaka spustila z vrtuľníka lekára, ktorý ho zaba-
lil, naložil a následne s ním odleteli do popradskej 
nemocnice.

26.  -  28.  7.  sa  na  parkovisku  na  Letnej  ul.  zišlo 
46 účastníkov v rámci VIII. ročníka medzinárodné-
ho zrazu veteránov VW chrobák 2013. Okoloidú-
ci tu mohli vidieť chrobáky pôvodné, rôzne upravo-
vané a tuningované a niektoré z nich mali dokonca 
slovenskú premiéru.

Počas  tohtoročných  letných  prázdnin  padali  na 
viacerých  miestach  Slovenska  teplotné  rekordy. 
Inak  tomu nebolo  ani  v posledný júlový víkend. 
A keďže väčšina  ľudí  v  takomto počasí svoj  voľný 
čas  trávi pri  vode, spišskonovoveské kúpalisko 
zaznamenalo  vysokú  návštevnosť.  Počas  spomí-
naného  víkendu  ho navštívilo vyše 6-tisíc ľudí. 
Rekordy však nepadali, čo bolo spôsobené aj ne-
čakanou búrkou.

Spoločnosť  Embraco  Slovakia  28.  7.  v  Madaras 
parku usporiadala pre svojich zamestnancov a ich 
rodinných  príslušníkov  už  po  desiatykrát  letnú 
slávnosť. Zabaviť sa na ňu prišlo spolu 5 500 ľudí. 
Na pódiu sa vystriedali Heľenine oči, Otto Weiter 
a Andrea Fischer Uhríková, Robbie Williams revival, 
U2  revival  a  Kristína. Moderovania  sa  ujal  Štefan 
Skrúcaný. Na svoje si prišli aj deti, ktorým sa okrem 
zvieratiek v ZOO páčili klauni, kúzelník Wolf a svoje 
schopnosti si mohli otestovať na lanovej dráhe.

Mesto Sp. Nová Ves v spolupráci s mestskou po-
líciou  začiatkom  augusta  rozbehlo  projekt  Bez-
pečnostná retiazka. V rámci neho začala kľúčo-
vá  služba  vybraným  skupinám  seniorov  v  našom 
meste bezplatne montovať na dvere 333 bezpeč-
nostných  retiazok. Zároveň  s  nimi  dostali  aj  leták 
s pokynmi, ako sa správať k nevítaným návštevám 
a samolepku s dôležitými telefónnymi číslami v nú-
dzovej situácii. 

Od 1. 8. má Správa NP Slovenský raj nového ria-
diteľa, ktorým je Ing. tomáš dražil. Jednou z jeho 

Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi pracuje pod 
hlavičkou MsÚ SNV od roku 2003 v rámci pre-
neseného výkonu štátnej správy na samosprávu, 
takže jeho činnosť je dotovaná hlavne štátnym roz-
počtom. V minulosti pracoval pod okresným alebo 
obvodným úradom.
Je zakomponovaný do oddelenia územného plá-
novania a stavebného poriadku prostredníctvom 
referátu stavebného poriadku. Tvorí ho 6 samo-
statných referentov, pričom jeden je zároveň aj ve-
dúci referátu. Všetci majú vysokoškolské vzdelanie 
a príslušnú odbornú spôsobilosť, získanú praxou, 
odbornou prípravou a štátnou skúškou na minis-
terstve.
Mesto  máme  rozdelené  na  stavebné  obvody. 
V nich rozhodujeme o povolení stavieb i reklam-
ných zariadení. 
Ako už názov referátu hovorí,  ide o zabezpeče-
nie stavebného poriadku na území mesta Spišská 
Nová Ves. Stavebný úrad sa riadi najmä stavebným 
zákonom č. 50/1976, ktorý bol doposiaľ cca 30-
krát novelizovaný a dopĺňaný. Naposledy išlo o zvý-
šenie poplatkov za úradné výkony.
Pracujeme  s  37-ročným  stavebným  zákonom, 
ktorý  je koncepčne „šitý“ na  iné zriadenie. Má, 
z nášho pohľadu, nedostatky najmä v oblasti zloži-
tosti procesov a mäkkom prístupe k nepovoleným 
stavbám. Inak sa po toľkých zmenách s ním pra-
cuje všetkým ťažko, lebo stratil prehľadnosť. Pre 
laickú verejnosť je spomalený, nezrozumiteľný.
Nové znenie verzie stavebného zákona  je opäť 
známe a predložené na pripomienkovanie. V sep-
tembri 2013 by sa malo dostať na prerokovanie 
v parlamente. V roku 2014 do platnosti. Cieľom je 
hlavne zrýchliť, sprehľadniť a zjednodušiť povoľo-
vanie stavieb. Samostatnou kapitolou sú výrazne 
sprísnené postihy oproti dnes platnému zákonu 
pre  tých, ktorí stavebný zákon budú porušovať. 
Otvorenou  otázkou  ostáva,  či  budú  stavebné 
úrady pracovať pod samosprávou, t. j. mestskými 
a obecnými úradmi alebo pod hlavičkou štátnej 
správy, t. j. obvodných úradov... 
Klienti  prichádzajúci  na  stavebné  úrady  si  vy-
žadujú  dlhšie  vysvetľovanie  základných  pojmov 

stavebného zákona, ale aj s nim súvisiacimi pred-
pismi. Tým sa situácia vo vybavovaní komplikuje 
a v niektorých prípadoch až „zamotáva“. 
V dnešnej dobe pribúda susedských sporov a ne-
dorozumení, pričom niektoré končia na súdoch. 
Objavujú sa prípady, kedy si žiadatelia riešia svoje 
záležitosti cez svojich právnych zástupcov, ale aj 
mimosúdnym vyjednávaním.
Najlepšie skúsenosti na úrade máme, pokiaľ nále-
žitosti vybavujú odborne spôsobilé osoby a firmy, 
ktoré majú s povoľovaním stavebných záležitostí dl-
horočné skúsenosti. Od stavebníkov a investorov 
si nechajú svoje úkony zaplatiť, lebo sa tým živia. 
Títo partneri sa objavujú výnimočne a zväčša pri 
veľkých stavbách. Odporúčame stavebníkom zvá-
žiť ich oslovenie. Konajú rýchlo a profesionálne. 
Združujú sa najmä v stavovských organizáciách 
ako Komora stavebných inžinierov a Komora ar-
chitektov.
Myšlienka na záver. Skontrolujte si doma svoje 
listy vlastníctva, či v nich máte zapísanú garáž, zá-
hradnú chatku, rodinný dom ako stavbu s pridele-
ným súpisným číslom k stavbe alebo tam figuruje 
len pozemok, bez zapísanej stavby so súpisným 
číslom.  Na  území  mesta  máme  cca  30-ročné 
stavby, ktorých vlastníci majú doklady v takomto 
stave. Úrad ako celok sa snaží tých, ktorí doklady 
nemajú  v poriadku, osloviť  a  následne  vysvetliť 
v ich vlastnom záujme, čo treba urobiť. Je ich dosť. 
V súčasnosti sa zameriavame na cca 90 garáží na 
sídlisku Tarča, v minulosti to boli napr. garáže pri 
židovskom cintoríne.
Týmto chceme predísť prekvapeniu tých, ktorí ani 
len netušia, že doklady v poriadku nemajú. Do-
zvedia sa o tom až pri pokuse o prevod vlastníc-
kych práv formou predaja nehnuteľností alebo pri 
dedičských konaniach. Týmto spôsobom sa, dú-
fame, úradu podarí pomôcť občanom aj Správe 
katastra zlepšiť spomínanú situáciu v agende, pri 
trpezlivom pochopení situácie všetkých účastní-
kov procesu. 

ing. arch. Teodor štubňa
vedúci oddelenia 

územného plánovania, msÚ, Snv
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V roku 2013 si pripomíname výročie založenia možno 
najstaršieho občianskeho združenia v meste na ochranu 
majetku občanov a mesta pred ničivými požiarmi, ktoré 
mesto sužovali od nepamäti. Napr. v r. 1662 zhorelo 
156 domov, v r. 1726 163 objektov a v r. 1849 zho-
rela celá Levočská ulica aj s objektmi námestia a go-
tickou vežou kostola. Po vzore nemeckých miest bol 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) založený 19. 7. 1873 
prof. Tobiášom Putschom, ktorý sa stal aj prvým velite-
ľom zboru. Zbor so 70 členmi bol vďaka podpore mesta 
a peňažným zbierkam veľmi dobre vybavený a vystro-
jený. Už od r. 1873 sa vykonávala nočná stráž 2 ha-
sičov, pričom kostolná veža bola spojená s hasičskou 
strážnicou zriadenou na Zimnej ulici zvončekom, čo bol 
veľký pokrok. Už v r. 1878 sa v Spišskej Novej Vsi ko-
nal IV. hasičský kongres spojený s hasičskou výstavou, 
na ktorej sa zúčastnili hasiči a firmy z celého Uhorska, 
Rakúska, Nemecka a iných štátov.
DHZ dosahoval počas predvojnového obdobia veľmi 
dobré  výsledky  a  zaslúžil  sa  o  založenie  Podtatran-
skej hasičskej jednoty a neskôr Spišského hasičského 
zväzu. Od r. 1896 malo mesto už 2 stálych platených 
hasičov a vybavenie modernými striekačkami. Nová ha-
sičská stanica bola postavená v r. 1899 na Levočskej 
ulici (v mieste súčasného domu smútku). Popri zása-
hovej činnosti pri vzniku požiarov bola v r. 1926 zave-
dená aj samaritánska záchranná činnosť prvej pomoci 
s vlastným sanitným vozidlom. DHZ mal aj vlastný spe-
vokol a dychovú hudbu. Od r. 1950 sa jeho úlohy DHZ 

rozšírili o výkon záchranných prác pri živelných pohro-
mách, o prevenciu pred požiarmi a prípravu mládeže na 
ochranu pred požiarmi.
V novodobých dejinách (od r. 1973) vykonával zbor vý-
kon preventívnych požiarnych kontrol rodinných domov 
a malých prevádzok, preventívno-výchovnú činnosť voči 
občanom a mládeži, brigádnickú činnosť pri výstavbe 
významných objektov v meste a pod. Súťažné hasičské 
družstvá mužov, žien a mládeže dosiahli mnohé prven-
stvá na celoštátnej a medzinárodnej úrovni, pričom naj-
cennejšie sú víťazstvá mládeže v r. 1983 a žien v r. 1985 
na súťažiach CTIF v rámci európskych krajín. 
V  súčasnosti má DHZ 45  členov,  z  toho 31 mužov 
a 14 žien. Rozsah činnosti je veľmi široký v oblasti po-
žiarnej prevencie, súťažnej činnosti, výcviku a odbornej 
prípravy členov Mestského hasičského zboru, v oblasti 
verejnoprospešných činností a pod. DHZ sídli v objekte 
Detskej polikliniky a radi medzi sebou privítame nových 
členov, mladých chlapcov a dievčatá. 
Výročie 140 rokov od založenia DHZ si členovia zboru 
pripomenú na slávnostnom aktíve 13. 9. 2013 za účasti 
významných hostí. 14. 9. 2013 o 9.30 hod. sa pri cir-
kevnom gymnáziu Š. Mišíka na Radničnom námestí 
uskutoční ukážkové cvičenie jednotky Hazz a ná-
sledne pohárová súťaž najlepších DHZ z nášho regiónu 
o Pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, na ktorú 
vás srdečne pozývame.
  ing. vladimír Buc

predseda prípravného výboru
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Ynajdôležitejších priorít je spolupráca so samosprá-
vami miest a obcí na území Slovenského raja. Kon-
com druhého augustového týždňa sa preto uskutoč-
nilo pracovné stretnutie, na ktoré si pozval starostov 
a primátorov. Počas neho prejednali spoločné vízie 
a nový riaditeľ im načrtol svoje zámery a plány. Am-
bíciou Správy NP Slovenský raj  je zúčastňovať sa 
na činnosti mikroregiónu a oboch oblastných orga-
nizácií cestovného ruchu pôsobiacich v národnom 
parku.  Spoločným  cieľom  je  posilnenie  značky 
Slovenského  raja  ako  kvalitatívnej  výhody  oproti 
iným regiónom. Ďalej im počas stretnutia predstavil 
nové pôsobisko Správy NP Slovenský raj v zrekon- 
štruovanej  budove bývalej  vojenskej  správy  a  bu-
dúce  stredisko  environmentálnej  výchovy,  v  kto-
rom budú môcť  školy  absolvovať  rôzne  výučbové 
programy.

Matičiari  i  členovia  a  sympatizanti  Slovenskej  ná-
rodnej  strany  sa  každý  rok  stretávajú  na  pietnej 
spomienkovej slávnosti,  aby  si  takýmto  spôso-
bom pripomenuli, kto bol Štefan Mišík. Inak tomu 
nebolo ani tento rok a v sobotu 3. 8. sa stretli opäť 
v obci Hnilec, v jeho bývalom pôsobisku, kde 43 ro-
kov žil, venoval sa pastoračnej a vedeckej práci.

4. 8.  si  návštevníci  kaštieľa  v Markušovciach po-
čas  podujatia  s  názvom  Nedeľné popoludnie 
mohli  vychutnať  pohľad  do  histórie  v  netradičnej 
spoločnosti.  Pripravená  bola  prehliadka  pre  deti 
s vodníkom Žblnkom a strašidlom Bu, počas ktorej 
sa mohli dostať do netradičných priestorov a vidieť 
tak napr. strašidlovu spálňu dole v pivnici. V okolí 
kaštieľa upraveného na francúzsky park boli pripra-
vené art oázy a tvorivé dielne, kde si mohli vyrábať 
vodníkov,  vyskúšať  techniku  podmaľby  na  sklo, 
hrnčiarsky  kruh  a  vymaľovávanie  rôznych  obráz-
kov.  Rozprávkové  popoludnie  ukončilo  hudobné 
pásmo v letohrádku Dardanely.

I tento rok do nášho mesta zavítal známy zelený re-
tro autobus. Bažant kinematograf od piatka 9. 8. 
počas  štyroch  večerov  pred  Redutou  premietal 
prevažne česko-slovenské  filmy a  jeden  v česko-
poľskej koprodukcii.

V polovici augusta prišli do obce Dedinky popred-
ní švajčiarski odborníci na  turizmus, aby svojim 
slovenským kolegom počas niekoľkých predná-
šok odovzdali svoje bohaté skúsenosti  hlavne 
v  oblasti  destinačného  manažmentu.  Účastníci 
školenia sa vzdelávali v piatich hlavných oblastiach. 
Medzi nosné témy patrila teória trvalo udržateľného 
rozvoja turizmu, vzájomná spolupráca jednotlivých 
zložiek či definovanie cieľovej skupiny návštevníkov 
a  analýza  ich  potrieb.  Cieľom  je  výchova  nových 
slovenských lídrov v oblasti cestovného ruchu.

Do konca septembra 2013 má podľa zákona kaž-
dý majiteľ psa, mačky či fretky povinnosť  dať 
svoje zviera očipovať. V prípade nesplnenia si tej-
to povinnosti mu hrozí  od  veterinárnej  správy po-
kuta do výšky 300 €. Zákrok je pre zviera takmer 
bezbolestný a  trvá niekoľko sekúnd. Do podkožia 
sa  aplikuje  injekčnou  ihlou  čip,  ktorý  obsahuje 
12-miestne  jedinečné číslo.  Veterinárny  lekár  ná-
sledne do databázy k danému číslu ukladá informá-
cie o  chovateľovi.  V prípade  zatúlania  sa  zvieraťa 
alebo jeho odcudzenia umožňuje určiť a urýchlene 
zavolať majiteľa. Suma za čipovanie sa pohybuje vo 
výške 10 €.
Počas tohtoročného leta sa na viacerých miestach 
Slovenska  prepisovali  teplotné rekordy.  V  okre-
se Sp. Nová Ves bola na piatok 9. 8. Slovenským 
hydrometeorologickým  ústavom  vydaná  dokonca 
výstraha 3. stupňa upozorňujúca na očakávaný vý-
skyt teplôt až do 40 °C.

cyklojazda histórie  je  tradičnou  predzvesťou 
septembrového výstupu na Pustý hrad Zvolen. Tá 
tohtoročná  bude  štartovať  z  piatich  krajín,  okrem 
Slovenska, Poľska, Čiech a Maďarska po prvýkrát 
aj z belgického Bruselu. Časť pelotónu zavíta 5. 9. 
o 10.40 hod. aj do Spišskej Novej Vsi.

140 RoKoV doBRoVoľNéHo 
HASIČSKéHo zBoRU V SP. NoVeJ VSI

V kategórii chlapcov Slovensko reprezentovali chlapci zo 
zK IMA Spišská Nová Ves, ktorí obsadili vo výslednom 
hodnotení 12. miesto.
V mužskej kategórii klasických disciplín CTIF (bez výho-
dových bodov za vek) sa dHz MIeR Spišská Nová Ves 
umiestnil v striebornej kategórii.
ženy z dHz MIeR Spišská Nová Ves v klasických dis-
ciplínach s výhodovými bodmi za vek vo svojej kategórii 
obsadili celkovo 3. miesto a získali zlatú medailu.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR bola v kategórii mladých 
hasičov zastúpená dievčatami zo Šuňavy, ktoré sa svojím 
celkovým umiestnením na 3. mieste zaradili medzi medzi-
národnú elitu.  zdroj: www.dposr.sk

V dňoch 14. – 21. júla 2013 sa vo francúzskom meste Mulhouse uskutočnila XV. medzinárodná 
súťaž hasičov a XIX. stretnutie mladých hasičov. Na oboch týchto podujatiach mala zastúpe-
nie aj Slovenská republika.

SPIŠSKoNoVoVeSKé HASIČKy 
úSPeŠNé Vo FRANcúzSKU
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S amatérskou astronómiou v Spišskej Novej Vsi, ale i v rámci 
Slovenska sa viaže meno zanieteného popularizátora astro-
nómie Ing. Františka Dojčáka. Narodil sa 26. 9. 1913 v Bu-
dapešti. Ľudovú školu a gymnázium navštevoval v Prešove 
v rokoch 1919 - 1931. Astronómia si ho podmanila už v det-
stve, keď 8. 4. 1921 pod Prešovskou kalváriou pozoroval 
čiastočné zatmenie Slnka. Po maturite na tamojšom gymná-
ziu odišiel študovať na Vysokú školu banskú v Přibrame, roky 
1931 - 1938. V tomto období pravidelne navštevoval hvezdá-
reň na pražskom Petřine. Po skončení vysokej školy nastúpil 
ako prevádzkový technik v Magnezitových závodoch Ružina 
(okres Lučenec) a neskôr pracoval ako vedúci závodu v Lu-
beníku. V tomto období, v roku 1940 uzavrel v Spišskej No-
vej Vsi manželstvo s Elenou, rodenou Faithovou. Z Lubeníka  
odišiel do Gelnice (Mária huty), potom do bane Lucia v okrese 
Košice - vidiek, kde bol v závodoch Železorudných baní ria-
diteľom. V tomto období sa zoznámil a spriatelil s RNDr. An-
tonínom Bečvářom (zakladateľ astronomického observatória 
na Skalnatom plese a jeho prvý riaditeľ - 1943 - 1950), s kto-
rým sa pomerne často navštevovali a spolupracovali v ob-
lasti astronómie. Tu naplno rozvinul svoju záľubu v astronómii, 
zhotovoval čoraz zložitejšie ďalekohľady, fotografoval, študo-
val. V bani Lucia si vybudoval svoju vlastnú malú hvezdáreň. 
V roku 1950 prichádza pracovať na podnikové riaditeľstvo 
Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi. V roku 1952 - 1962 
pôsobil  ako  stredoškolský  profesor  v  Priemyselnej  škole  
geologickej a baníckej. Pracoval tiež v závode Železorudných 
baní v Rudňanoch, odkiaľ k 1. 1. 1974 odišiel do dôchodku. 
Svojej záľube ostal stále verný. Svoju malú hvezdáreň po 
presťahovaní do Spišskej Novej Vsi mal podľa miesta byd-
liska na troch miestach, a to na Ul. J. Hanulu, na Letnej ulici 
a v priestoroch základnej školy na Levočskej ulici. Organi-
zoval verejné pozorovania slnečných a mesačných zatmení, 
planét, komét, slnečných škvŕn, prednášal žiakom i dospe-
lým. Svojim amatérom - astronómom poskytoval cenné rady, 

literatúru i techniku. Zúčast-
ňoval sa na astronomických 
podujatiach  a  zoznámil  sa 
s reprezentantmi našej i za-
hraničnej astronómie. V roku 
1961 sa zúčastnil expedície 
za zatmením slnka v Bulhar-
sku. Na podnet Slovenského 
ústredia astronómov začal na 
predtlačené výkresy zakres-
ľovať  slnečné  škvrny,  ich 
vznik,  vývoj  a pohyb okulá-
rovou projekciou. V tom naň úspešne nadviazali jeho žiaci 
(Dr. Marian Dujníč, Dušan Krcha). Roky aktívne spolupraco-
val s Okresnou ľudovou hvezdárňou Hlohovec a Astronomic-
kým ústavom SAV na Skalnatom plese a mnohými ďalšími na 
Slovensku i v Čechách. Vďaka popularizačnej práci - známe 
je jeho populárne dielo „Zatmenia Slnka a Mesiaca do roku 
2000“ (SUAA Hurbanovo, 1974), množstvu článkov v časopi-
soch Ríše hviezd, Kozmos a iných, vošlo meno Ing. Františka 
Dojčáka do povedomia širokej verejnosti. Za svoju dlhodobú 
prácu v amatérskej astronómií obdržal množstvo čestných 
uznaní a vyznamenaní. Spomeňme aspoň niektoré. Sloven-
ská ústredná hvezdáreň v Hurbanove mu udelila v roku 1971 
čestné uznanie a cenu Dr. Mikuláša - Konkoly Thege za zá-
sluhy o  rozvoj astronómie na Slovensku. Čestné uznanie 
a čestné členstvo za mimoriadne zásluhy a rozvoj amatér-
skej astronómie na Slovensku od Slovenského zväzu astro-
nómov v Bratislave mu bola v decembri 1988 doma odovzdať 
Dr. Gembická z Bratislavy, za účasti jeho dlhoročného pria-
teľa astronóma Dr. Elemíra Csereho a astronómov zo Spiš-
skej Novej Vsi. 
Srdce Ing. Františka Dojčáka dotĺklo 5. 4. 1989. Je pocho-
vaný na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.

František Sejut, mo Sza, Snv

SPoMIeNKA NA AStRoNóMA 
INg. FRANtIŠKA doJČáKA
V tomto roku uplynie 100 rokov od jeho narodenia.

18. - 20. 7. 2013 sa uskutočnil v Spišskej Novej Vsi 7. ročník medzinárodného mládežníckeho folklórneho 
festivalu Slovákov žijúcich v zahraničí pod názvom „Slováci Slovákom 2013”. Na festivale sa zúčastnili 
folklórne súbory z Rumunska, Ukrajiny a Srbska. Podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka podpore sponzorov, 
ktorým vyslovujeme srdečné poďakovanie. Predovšetkým sa chceme poďakovať primátorovi mesta Jánovi 
Volnému, ktorý prijal záštitu nad podujatím.

Sponzori podujatia Slováci Slovákom 2013: Neinvestičný fond Slováci Slovákom, Mgr. Gustáv Krajči • Občian-
ske združenie Dotyk ľudskosti, Mgr. Mária Katarína Hrkľová • Lesy mesta Sp. Nová Ves, riad. Ing. Peter Petko • 
KPN, s. r. o., Sp. Nová Ves, Ing. Jozef Novák • Milanko, s. r. o., Sp. Nová Ves, Milan Tkáč • Progress Trading, 
a. s., Trebišov, Jozef Fabo • Brantner Nova, s. r. o., Sp. Nová Ves, Ing. Vladimír Čech • Progrup, s. r. o., Sp. 
Nová Ves, Miloslav Bdžoch • Katarína Wágnerová, Spišské Podhradie • Iglas, s. r. o., Markušovce, Ing. Pavol 
Babik • Kovozber, s. r. o., Sp. Nová Ves, Ing. Ľubor Pavlík • Autoves, s. r. o., Sp. Nová Ves, Ing. Jozef Petrík 
• Betol, s. r. o., Jaroslav Olejník • Gadesma, s. r. o., Sp. Nová Ves, Ing. Marek Gura • Minerálne vody Prešov, 
a. s., Ing. Alžbeta Janusová • Spiš Market, s. r. o., Ing. Marián Užák • Agrofarma, spol. s r. o., Ing. Ladislav Piga 
• PD Čingov Smižany, Ing. Zekucia - predseda • BIO-plus, s. r. o., Ing. Tibor Husár

OTVOrenie  
náuČnÉHO cHODnÍKa  

nOVOVeSKá HuTa
sa uskutoční 14. septembra 2013. 
Zraz účastníkov bude o 9.00 hod.  
pri ústí cesty do Medvedej dolky.
Slávnostné otvorenie chodníka  

bude o 10.00 hod.  
za prítomnosti predstaviteľov  mesta Sp. Nová Ves 

a Baníckeho spolku Spiš s hudobným  
vystúpením baníckeho spevokolu.

Po jeho trase je umiestnených 8 tabúľ,  
ktoré informujú návštevníkov  

o historických i súčasných aktivitách  
baníctva a hutníctva v danom území. 

Na popoludnie vedenie Baníckeho spolku Spiš  
pripravilo pre účastníkov 

slávnostný Banícky deň.
Ing. Vladimír klaučo, predseda Bss

Dni euróPSKeHO 
KulTúrneHO  

DeDiČSTVa 2013
Sprístupnenie cirkevných chrámov a pamiatok:

evanjelický kostol 
16. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.
rímskokatolícky farský kostol  

nanebovzatia Panny Márie 
17. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.

chrám Premenenia Pána 
14. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.

reduta 
16. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.

radnica 
18. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.

• • •
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 
bude prebiehať program aj v týchto zariadeniach:

Galéria umelcov Spiša 
14. 9. 2013 od 17.00 do 21.00 hod.

• prehliadky aktuálnych výstav
• Orbis Pictus – Magické tóny – Zbor Villa Saxorum
• Orbis Pictus – Divadelné umenie / Monodráma  

– Nenávidím
• Ikony – Tvorivá dielňa pre deti a verejnosť

Múzeum Spiša, národopisné múzeum,  
Smižany 

24. – 27. 9. 2013
• Remeslo má zlaté dno – remeselnícky týždeň
Múzeum Spiša, letohrádok Dardanely,  

Markušovce 
22. 9. 2013 o 18.00 hod.

• Koncert v rámci XII. ročníka festivalu  
Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2013

Slovenské technické múzeum, Multicentrum 
10. 9. 2013 o 16.00 hod.

• prednáška v rámci Dní európskeho  
kultúrneho dedičstva

Mesto Spišská Nová Ves, Mestské kultúrne centrum 
a občianske združenie Novoveská Huta

vás pozývajú na
PODuJaTie VenOVanÉ  

630. VýrOČiu  
PrVeJ PÍSOMneJ zMienKy  

O nOVOVeSKeJ HuTe,
ktoré sa bude konať 7. septembra 2013 o 15.00 hod. 

na športovom ihrisku v Novoveskej Hute.
V rámci programu vystúpi country-rocková kapela zo 

Spišskej Novej Vsi The Colt.
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SPraVODaJSTVO

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

„Zástupcovia vlastníkov bytov na Štúrovom nábreží 
12 v sp. novej Vsi, chceme týmto spôsobom poďa-
kovať oddeleniu komunálneho servisu mestskému 
úradu, konkrétne p. pavlovi neuvirtovi a p. Drabíko-
vej za dobrú spoluprácu pri ozeleňovaní prostredia 
na sídlisku mier, konkrétne pred bytovým domom 
č. 12. po požadovanom jesennom výrube cho-
rých a poškodených drevín nám v jarnom období 
ochotne poskytli kry, zeminu a mulčovaciu kôru 
na novú výsadbu. Zároveň ďakujeme za postupné 
doplňovanie zelene na tomto sídlisku.“

rnDr. anna leskovjanská, list, 30. 6. 2013

„ako sa dostanem do užívateľského konta na web 
stránke, aby som si mohla zmeniť prihlasovacie 
údaje?“ monika, 24. 7. 2013

Na  Váš  užívateľský  účet  na  stránke  spisskanova- 
ves.eu sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacieho 
mena a hesla (prihlasovací formulár je v pravom stĺpci 
stránky), ktoré Vám bolo zaslané e-mailom. Následne 
môžete meniť Vaše údaje. Vaše konto musí mať za-
danú platnú e-mailovú adresu a musí byť aktivované 
kliknutím na odkaz, ktorý Vám bol doručený e-mailom 
na túto adresu. Ak nemáte tento e-mail, zašlite nám 
všetky osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii 
a my Vám aktivujeme Vaše konto a zašleme prihlaso-
vacie meno a heslo. Ak ste zabudli heslo, môžete to 
napraviť kliknutím na odkaz v pravom stĺpci stránky 
„Zabudli ste heslo?“.

Robert gonda 
správca stránky www.spisskanovaves.eu

„Chcel by som sa opýtať, či by bolo možné posu-
núť prvý autobus č. 8, ktorý ide o 5.40 od zastávky 
mpC až na sídl. Západ. som zamestnaný v pas sk 
a dochádzam každý deň pešo, ak by jazdil auto-
bus o 15 minút, bolo by to lepšie. Cez leto sa to 
pešo ešte dá zvládnuť, ale v zimných mesiacoch 
je to strašné. Bol by som veľmi vďačný za takúto 
pozitívnu zmenu a určite by využili autobus aj moji 
kolegovia, ktorí tiež chodia pešo.“ 
  Jozef 

Spoj o 5.40 hod. od MPC je následný po spoji zo sídl. 
Západ o 5.20 hod., ktorým zrejme cestujú pracujúci 
na 6.00 hod. Priemerné obsadenie tohto spoja za 
prvý polrok 2013 je 29,17 cestujúcich. Posunutím 
oboch spojov o 15 min. skôr by títo boli na zastávke 
MPC už o 5.25, a vyvolalo by to určite ich nespo-
kojnosť. Odporúčam požiadavku uplatniť u zástupcu 
mestskej časti sídl. Západ, aby rozhodol o opodstat-
nenosti požiadavky. 

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy  
eurobus, a. s. - dz Sp. Nová Ves

„počas teplejších dní sa v časti sídliska mier v blíz-
kosti ulíc Štúrovo nábrežie a medza (pod kauflan-
dom) zvykne kúpať v rieke Hornád rádovo niekoľko 
desiatok občanov rómskej národnosti. Zväčša ide 
o deti vo veku 3 a viac rokov zvyčajne bez dozoru 
ich rodičov. tieto deti robia značný hluk, čím obťa-
žujú obyvateľov, ktorí bývajú v blízkych bytovkách. 
po kúpaní si líhajú na cestu, kde ‚sa sušia‘ na slnku 
a teplom asfalte neberúc do úvahy prechádzajúce 
motorové vozidlá a ľudí smerujúcich na polikli-
niku. Zároveň dochádza k znečisťovaniu prostre-
dia, znižovaniu hodnoty a kvality bývania v danej 
lokalite. tieto v lete bezprízorné deti si rieku mýlia 
s aquaparkom a je len otázkou času, kedy dôjde 
na uvedenom mieste k tragédii. rovnako z uvede-
ného dôvodu sa naše deti boja vychádzať a hrať sa 
pred bytovkou. Žiadam kompetentných, aby zaujali 
stanovisko k vyššie uvedenému problému. (pevne 
verím, že odpoveď nebude, že neporušujú žiaden 
zákon a mestská polícia si s nimi nevie rady.)“ 

tomáš, odkazprestarostu.sk, 7. 8. 2013

Ďakujeme za Vaše podanie, v ktorom poukazujete 
na kúpanie v rieke Hornád a problémy s mládežou. 
Tento problém je aj nám dobre známy a aj v tomto 
roku  permanentne  hliadkujeme  v  okolí  Hornádu 
a upozorňujeme na hlučnosť a na nebezpečenstvo 
kúpania v rieke. Výsledkom našej zvýšenej hliadko-
vej činnosti je presun mládeže na letné kúpalisko, 
kde sme zaznamenali negatívne reakcie obyvateľov 
nášho mesta. Hliadka preverila stav pri Hornáde, ne-
zaznamenali sme pohyb maloletých, avšak zvýšime 
frekvenciu hliadkovej činnosti počas týchto letných 
dní. Problémy sú však aj v iných častiach mesta, kde 
musíme promptne reagovať a hliadka nemôže byť vy-
členená iba na toto miesto. Napriek tomu v prípade, 
že zaregistrujete zvýšený pohyb na týchto miestach, 
prosím o kontaktovanie stálej služby mestskej polície 
na bezplatné tel. číslo 159, aby sme mohli promptne 
zasiahnuť. 

JUdr. Michal Komara, Phd. 
náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

„to naozaj chce mesto zaplatiť také nehorázne 
‚odstupné‘ členom bývalého vedenia Hokejového 
klubu? podľa zverejnených informácií to má byť 
minimálne 250 tisíc eur, teda v starej mene 7 a pol 
milióna korún!!! preboha, za čo???“ 

tomáš, e-mail, 8. 8. 2013

Nechce a ani nezaplatí. Pojem „odstupné“ doteraz 
síce nikdy nezaznel, použili ste ho Vy po prvýkrát, 
no v podstate  je výstižný. Vami uvedená približná 
suma predstavuje deklarované záväzky, pohľadávky 
a údajné pôžičky vo vnútri HK. Väčšina našich športo-
vých klubov hospodári efektívne, racionálne a veľmi 
zodpovedne. Je nám ľúto, že práve najviac dotované 
kluby sa dostávajú do ťažkostí a vytvárajú dlhy, ktoré 
za nich mesto nemôže a nebude vyrovnávať.

Phdr. Ján Volný, Phd. 
primátor mesta Sp. Nová Ves

„prečo ranný spoj mHD č. 6, ktorý odchádza zo 
zastávky na sídl. mier J. Wolkera č. 30 o 6.56 
hod. nechodí až na sídl. Východ, ale sa otáča 
z ul. Ing. o. kožucha smerom na elektrárenskú 
ul. a as? tento spoj, ktorý premával až na sídl. 
Východ cca pred 1 - 2 rokmi, vozil študentov a pe-
dagógov do škôl: soŠ, spŠ, Hotelová akadémia, 
Cirkevné gymnázium, technická akadémia. teraz 
už druhý rok musíme chodiť spojom č. 5, ktorý od-
chádza zo zastávky ul. p. Jilemnického už o 6.35 
hod. (chodí zdĺhavo okolo kauflandu a as) a štu-
denti, ako aj pedagógovia, musia chodiť spojom 
hodinu pred vyučovaním alebo pešo, čo v zime 
nie je nič príjemné. len na soŠ je 8 zamestnan-
cov, ktorí dochádzajú zo sídl. mier! Boli by sme 
vám vďační, keby tento spoj znova premával až 
na sídl. Východ.“
 Beáta, 13. 8. 2013

Spoje linky MHD č. 6 premávali na sídl. Východ do 
roku 2008,  kedy  sa  vykonala  optimalizácia  a  re-
konštrukcia celej MHD v meste Spišská Nová Ves. 
Viaceré linky boli zásadne upravené. Ak pani Beáta 
požaduje presmerovať spoj č. 9 linky MHD č. 6, bolo 
by najlepšie, aby o to požiadala predovšetkým zá-
stupcov mestského výboru na sídlisku Mier, ktorí na 
základe toho, či za zmenu smerovania spoja bude 
viac cestujúcich alebo preváži požiadavka na sú-
časný stav, rozhodne o požiadavke. Zároveň zmenu 
musí schváliť mestské zastupiteľstvo, lebo presme-
rovaním spoja by došlo ku nárastu ubehnutých km. 
Požiadavku po schválení mestským zastupiteľstvom 
bude možné realizovať od 15. 12. 2013. Dovozu 
študentov a pedagógov do škôl, ktoré spomína pani 
Beáta, je prispôsobený spoj linky MHD č. 5 s odcho-
dom zo zastávky Tr. 1. mája, P. Jilemnického o 7.07 
hod., ktorý nepremáva okolo Kauflandu, preto po-
žiadavka pani Beáty bude s najväčšou pravdepodob-
nosťou bezpredmetná.

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy  
eurobus, a. s. - dz Sp. Nová Ves

liSTáreň

JAzyKoVá ŠKolA, JAVoRoVá 16, 
SPIŠSKá NoVá VeS

vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR 
vykonávať štátne jazykové skúšky

OTVOrenie ŠKOlSKÉHO rOKa 
2013/2014

Kurzy Pre ŽiaKOV zŠ - všetky ročníky 
2. 9. 2013 o 11.30 hod.

Kurzy Pre DOSPelýcH a ŠTuDenTOV SŠ
4. 9. 2013 o 16.30 hod.
1. ročníky - všetky jazyky 

5. 9. 2013 o 16.30 hod.
2. - 7. ročníky a konverzačné kurzy 

Zoznamy poslucháčov zaradených do kurzov a časový  
rozvrh kurzov budú prístupné vo vestibule školy.  
Na zozname každého kurzu bude uvedený termín  
prvej hodiny, ktorý je záväzný. Prípadné zmeny  
v kurzoch sa budú riešiť na prvej hodine. 

Vyučovanie v kurzoch sa začne od 9. 9. 2013. 

nOVÍ POSlucHáČi Sa MOŽu zaPÍSaŤ  
DO 11. 9. 2013.

Ponúkame ešte voľné miesta v celoročných  
kurzoch ANglIcKéHo, NeMecKéHo,  

ŠPANIelSKeHo, FRANcúzSKeHo,  
tAlIANSKeHo A RUSKéHo jazyka pre deti  

od 11 rokov, študentov a dospelých,  
od začiatočníkov po pokročilých. 
Viac informácií na www.jssnv.sk.

Študent Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi Ven-
delín Holubčík  reprezentoval  Slovensko  na  najväčšej 
Čínskej národnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti 
mládeže - CASTIC. Súťaž prebiehala od 1. do 7. augusta 
2013 v meste Nanjing. 
Zúčastnilo sa  jej 500 najšikovnejších študentov z Číny 
a 68 študentov z 9 európskych a 5 mimoeurópskych kra-
jín. Účastníci prezentovali celkove 360 projektov. 
Vendelín Holubčík postúpil do Číny ako víťaz Celoštátnej 
súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stred-
ných škôl - Scientia Pro Futuro. Skonštruoval miniatúrnu 
verziu teslovho transformátora. Zariadenie bezdrôtovo 
prenáša elektrickú energiu a dokáže vytvárať nielen elek-
trické výboje, ale napríklad rozsvietiť neónovú trubicu na 
väčšiu vzdialenosť.
Náš stredoškolák svojim projektom zaujal porotu nielen 
v Bratislave, ale aj v ďalekej Číne a v kategórii technika 
a technológie sa umiestnil na výbornom 3. mieste. Ven-
delínovi blahoželáme a prajeme veľa nadšenia do ďalších 
objavov.  

úSPecH ŠtUdeNtA 
tecHNIcKeJ 
AKAdéMIe V ČÍNe

Vyhlásenia víťazov. Vľavo Vendelín Holubčík.
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ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci september 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. výro-
čiu príchodu solúnskych vierozvestcov.
IkONy - originálne historické ikony zo zbierok Zem-
plínskeho 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 

dEŇ EURÓPSkEHO kULTÚRNEHO  
dEdIČSTvA 2013  
14. 9. 2013 / 17.00 - 21.00
• prehliadky aktuálnych výstav / 17.00 - 21.00 /
vstupné: 1 € 
• orbis pictus - magické tóny - zbor villa Saxo-
rum / 17.00 - 18.00 / vstupné: 1 €
• orbis pictus - Divadelné umenie / monodráma - 
nenávidím / 19.00 - 20.00 / vstupné: 1 €
• ikony - Tvorivá dielňa pre deti a verejnosť  
/ 16.00 - 18.00 / vstupné: 1 €
vstupné celý program: 2,50 €

TvORIvé dIELNE
IkONy - 3. - 27. 9. 2013 / vstupné: 0,50 € 
kreatívna tvorivá dielňa viažuca sa k výstave 
sacral elementum II / Ikony. netradičné priestorové 
maľovanie ikon s uplatnením techniky papierovej 
krkváže a akvarelovej maľby. Cieľová skupiny: deti 
mŠ, žiaci ZŠ

ŽENy ON LINE - 27. 9. 2013 / 16.00 - 19.00  
umelecké spracovanie skla / vstupné: 1 € 
nový vzdelávací projekt určený nezamestnaným 
ženám z regiónu spiš. pod vedením výtvarníčky 
a učiteľky výtv. výchovy mgr. J. nahálkovej. leptanie 
vytvorených a predkreslených obrazcov do tabule 
zo skla vo formáte a4. 

EdUkAČNé PROGRAmy
mASTAk / 25. 9. 2013 / 14.00 - 15.00 / 
vstupné: 0,50 €. tanečné vystúpenie bieloruského 
detského ľudovo-umeleckého súboru z minska. 
podujatie je určené pre žiakov ZŠ.

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

bLIŽŠIE INFORmÁCIE / kONTAkT
Facebook: Gus Galéria umelcov spiša  
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk  
Tel.: 0910 873 046, 053/446 47 10
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... spev drahej mamičky ti nesmie zamrieť v sluchu, by krok tvoj nezblúdil, kde pre nás miesta niet, bo radšej  
zriem si ťa na márach v bielom rúchu, ó radšej - hoci dnes, ak mal bys‘ zhavranieť!... (m. rázus)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a dS Hviezdoslav
pozývajú

na STreTnuTie S POÉziOu 
MarTina rázuSa

30. 9. 2013 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.
Pri príležitosti 125. výročia narodenia autora. 

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

„ako sa z matky ťahá kozliatko, tak láskavo sa musí vyberať zo zeme zemiak.
Zvoľna, hlboko putuje ruka do tmavého hniezda...“ (m. rúfus)

dom a Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na

GruĽOVy / KaPuSTOVy Dzeň na ŠPiŠu.
Zaspomíname, keď gruľky aj kapusta boli na Spiši najdôležitejším pestovateľským artiklom 
a sprítomníme si ich vôňu aj chuť 20. 9. 2013 od 10.00 do 18.00 hod. v dome MS. 

V programe vystúpia folklórne súbory a pre deti sú pripravené tvorivé dielne.
Realizované s finančným prispením Mesta SNV a Matice slovenskej.

mgr. j. prochotská, predseda mo mS mgr. R. zacher, phD., riaditeľ Domu mS

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

15. 9. (nedeľa) o 15.00 hod. 

Milan Žitný: „DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

18. 9. (streda) o 19.00 hod., hosť v Sd SNv vSTUPNé: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
dJgt zvolen

RaY COOneY:
„POPlaCH V HOteli WeStMinSteR 2“
Vynikajúca komédia plná zmien identity, gagov a nekonvenčných režijných nápadov.

20. 9. (piatok) o 19.00 hod.  PREmIéRA
21. 9. (sobota) o 19.00 hod.  II. PREmIéRA
26. 9. (štvrtok) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov mesta SNv a okolia
JOZef GReGOR taJOVSKý:
„ŽenSKý ZÁKOn“ (po špiski)
Klasika v spišskom nárečí.

22. 9. (nedeľa) o 15.00 hod. 40. REPRÍZA 

MaRtin BaRČÍK: „BaltaZÁR BanÁn“
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti. 

25. 9. (streda) o 10.00 hod. 

Milan Žitný: „DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý“ 
 Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

29. 9. (nedeľa) o 15.00 hod. 

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

25. 9. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd SNv 

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

divadlo, ktoré musíš vidieť. divadlo  
s ambicióznym repertoárom. divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. Hry, ktoré môžeš vidieť 
len u nás. Jediné na Spiši, ktoré získalo dosky 
2007 objav sezóny. V dome Matice slovenskej 

na zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi. 

9., 10. a 11. september, 19.00 hod.
conor McPherson: 

ruM a VODKa
Hra, ktorá šokuje. Hra, ktorá rozosmeje. Pravda v pria-
mom prenose. Šialený víkend, v ktorom sa môže prihodiť 
všetko! Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drin-
kov. Svoje mamy a svokry radšej nechajte doma! 
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.

12. a 13. september, 19.00 hod.
William Shakespeare: 

MacBeTH 
Najnovšia  premiéra.  Predstavenie  inšpirované  učením 
Eckharta  Tolleho.  Reinterpretácia  jednej  z  najnapína-
vejších  tragédií dramatika  všetkých čias. Strhujúca hra 
a realizácia. Adaptácia a réžia: K. Rozhin.

18. september, 18.30 hod.
S. Mallatratt - S. Hill

Žena V ČiernOM
Tento titul sa hrá v Londýne na West Ende každý deň už 
23 rokov a patrí medzi najväčšie divadelné hity všetkých 
čias.  Brilantný  viktoriánsky  thriller  s  atmosférou,  ktorá 
hustne, až sa bude dať krájať. Anglický vidiek, tajomné 
močiare,  všadeprítomná  hmla  a  dom,  v  ktorom  by  ste 
nechceli nocovať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho 
advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého 
sídla na úhorných močariskách... Tajomný a znepokojivý 
dej vás priklincuje k sedadlám a zaručí, že vám ešte dlho 
ostane v pamäti. 
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

20., 21., 26. a 27. september, 19.00 hod.
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKácH
zaži neopakovateľný írsky večer  

so špeciálnou zľavou: len 4 € a k tomu  
drink gratis - pravá írska whiskey!

Hollywoodska  produkcia,  dookola  samé  kravy  a  írsky 
vidiek,  ktorý  tomu nášmu akoby  z  oka  vypadol.  A  keď  
Hollywood  írsky  vidiek  obsadí,  konflikt  kultúr  je  neod-
vratný a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway 
a West Endu, jedna z najlepších svetových komédií, kto-
rá  rozosmiala a dojala milióny divákov na celom svete. 
2 herci odohrajú 13 postáv!
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

28., 29. a 30. september, 19.00 hod.
Marek Koterski:
nenáViDÍM

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Výstižná kritika, šibeničný 
humor a ostrá satira. Uletene zábavná jazda o našej nie 
veľmi zábavnej každodennosti. Veď predsa to, čo je naj-
intímnejšie a najbolestivejšie je vždy najsmiešnejšie...
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Je potrebné si rezervovať miesto vopred!

Vstupné na všetky predstavenia je 5 €.
Rezervácie - denne: 0907 908 986.

26. 9. 2013 (štvrtok) o 18.00 hod., Evanjelický kostol 

43. MeDzinároDný organový  
festival ivana soKola
leo van doeSelAAR (Holandsko)
Program: 
Johann Sebastian Bach: „Der Tag, der ist so Freudenreich“, chorálová predohra z Organovej knižky, 
BWV 605 - in memoriam Ivan Sokol
Johann Sebastian Bach: Dobre temperovaný klavír I a II (úprava pre organ J. A. van Eyken)
Clarentius Barlovicus: Ludus Ragalis - skladby na témy z Dobre temperovaného klavíra
Robert Schumann: Šesť štúdií pre pedálový klavír, op. 58
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Variations Sérieuses, op. 54 (úprava pre organ R. Smits a J. A. van Eyken)
Jozef Grešák: Organová knižka pre Ivana Sokola, III: Allegro
Vstupné: dospelí - 3 €, deti do 15 r. - 2 €.

PRIPRAvUJEmE
7. 10. 2013 (pondelok) o 18.00 hod., koncertná sieň Reduty 

Halina PaWloWsKá - Banánová veľryBa
Hosť: Michal Červienka - akordeón. Vstupné: 13 €

23. 10. 2013 (streda) o 19.00 hod., koncertná sieň Reduty 

riCHarD Müller a fragile
Vstupné: 27 €

MUsiCa noBilis 2013
XVIII. ročník, medzinárodný hudobný festival 

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

september 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

28. 9. 2013 o 14.00 hod.
Košiarny briežok Spišská Nová Ves

NárodNá cyklistická súťaž
Regionálne kolo národnej cyklistickej súťaže  

pre deti a mládež. Podujatie sa uskutoční 
v spolupráci s MKC, ZOO a CVČ.

20. - 22. 9. 2013, Poráč Park
Workshop  

ŠariŠ-Gemer-spiŠ-abov 
Projekt je zameraný na rozvoj  

amatérskej filmovej tvorby pod vedením 
odborného garanta.

23. - 27. 9. 2013 od 8.00 hod.
Spišské osvetové stredisko - nádvorie, foyer

solúNski bratia
Pripomenutie 1150. výročia príchodu  

Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy formou 
besied a dialógov s odborníkmi, predstavenie 

graffiti umelcov, ktorí budú striekať tzv. Solun Wall 
s motívmi Solúnskych bratov a výjavov spojených 

s touto históriou.

26. 9. 2013 o 19.00 hod.
Kaviareň eLAra Spišská Nová Ves

literale
Literárny festival, ktorý predstaví autorskú 

tvorbu súčasnej mladej generácie s prepojením 
a v spolupráci s literárnym klubom. Súčasťou bude 

aj sprievodný hudobný program.

VýSTaVy
do 18. 9. 2013, SOS v SNV, foyer 

tiesňová liNka 112
Výstava výtvarných prác žiakov základných škôl 

Košického kraja k téme Tiesňová linka 112.

9. 9. 2013 o 15.30 hod., Kaštieľ Smižany
JaNa a klára oGurčákové

Vernisáž výtvarných prác. 
 

PreDnáŠKy
23. - 27. 9. 2013, SOS v SNV, foyer 

solúNski bratia
Cyklus prednášok pri príležitosti 1150. výročia 

príchodu Sv. Cyrila a Metoda. 
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CENTRÁLNA bUdOvA, LETNÁ ULICA 28

PRE dETI  

Róbert bEUTELHAUSER: barbarskí Slovania. 
prečo sa ľudia báli perúna? čo nám na našom území 
zanechali hrozní avari? V knihe nájdete odpovede a veľa 
ďalších zaujímavostí o slovanských dejinách.
Francesca SImON: Grázlik Gabo a upírska zom-
bia. V školskej jedálni pripravujú vitamínovú revolúciu 
a nebol by to Gabo, keby učiteľkám neskrížil plány. 
Holly WEbb: Rose a čarodejníkova maska. Z krá-
ľovského paláca sa stratí kúzelná maska, ktorá v sebe 
ukrýva veľkú moc. 

PRE dOSPELýCH - bELETRIA  

Nora Roberts: Nataša a michail. príbeh ukrajinskej 
rodiny, ktorá na ceste za slobodou zakotvila v amerike. 
Štyri deti, štyri príbehy a jedna rodina.
Nora Roberts: Rachel a Alex. na príbeh súroden-
cov nataše a michaila nadväzuje druhá kniha o rachel 
a alexovi.
Fred vargas: Zúrivá armáda. Jedna stredoveká le-
genda hovorí o zúrivých jazdcoch, ktorí občas berú spra-
vodlivosť do vlastných rúk. legenda ožíva aj v 21. storočí 
v malom mestečku v normandii.

PRE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Zuzana HUbINkOvÁ: Psychologie a sociologie 
ekonomického chování. publikácia predstavuje od-
lišný uhol pohľadu na relatívne známe témy ekonómie, 
za ktorými stojí mnoho podnetných psychologických, 
sociologických i filozofických otázok.
Lenka HULANOvÁ: Internetová kriminalita pá-
chaná na dětech. Internet je pre deti úžasný svet  
neobmedzených možností, a to v dobrom, ale aj v zlom 
slova zmysle. na internete sa môžu veľa naučiť, ale aj 
veľa stratiť.
Horst bELZ: klíčové kompetence a jejich rozví-
jení. autori sa sústredili na kompetencie – komunikáciu 
a spoluprácu, riešenie problémov a tvorivosť, samostat-
nosť, zodpovednosť, myslenie a učenie. 

PObOČkA mIER, ŠAFÁRIkOvO NÁmESTIE 7

PRE dETI  

Zajačik počíta. milé leporelko s pískacím zajačikom, 
ktorý deti naučí počítať. Je to ľahké: motýľ je jeden, sli-
máčiky dva, lienky tri...

PRE dOSPELýCH - bELETRIA  

AĽA RACHmANOvOvÁ: Študenti, láska, Čeka 
a smrť. Denník ruskej študentky z rokov 1916 - 1920 je 
pravdivým a šokujúcim svedectvom o posledných mesia-
coch cárskeho ruska a začiatkoch červeného teroru.

PRE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

keith LAIdLER: Hlava boha. pri skúmaní záhad taj-
ných obradov rádu templárov sa dostaneme až do sta-
rého egypta, palestíny i na Britské ostrovy.

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  

posledného významného majstra  
spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne  

v Spišskej Novej Vsi Jána Wagnera (1513 - 2013). 

PrVá HODina DeJePiSu  
V Múzeu

• tvorivé poznávanie histórie stredovekého 
zvonolejárskeho remesla prostredníctvom zaujímavého 

príbehu Majstra Konráda zo Spišskej Novej Vsi 
• medzipredmetové vzdelávanie spojené s tvorivými 

výtvarnými dielňami 
• zážitková prehliadka výstavy „zvony a zvonice“ 

s využitím IKT technológie
Príležitosť využiť ponuku trvá do 30. 9. 2013 a je možné ju 

rezervovať na tel. č. 053/442 37 57,  
lektorky@muzeumspisa.com.

Počas výstavy múzeum ponúka vedomostný kvíz  
na web stránke www.muzeumspisa.com.

Vstupné: 2 €, zľavnené 1 € (možnosť platby kultúrnymi 
poukazmi). Objednávky a informácie  

na tel. č. 053/442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com.

DVOrnÉ DialóGy
renesančné zvonice na Spiši

termín: 11. 9. 2013 o 16.00 hod.
Hosť: Mgr. Michaela Haviarová a Mgr. art. Tomáš Haviar

Hudobní hostia: Ivan Akimov, Michal Smetanka

140. VýrOČie zalOŽenia 
DOBrOVOĽnÉHO  

HaSiČSKÉHO zBOru
4. 9. - 31. 10. 2013 

Múzeum Spiša a Dobrovoľný hasičský zbor  
v Spišskej Novej Vsi vás pozývajú na výstavu  

venovanú histórii Hasičského zboru, jeho pôsobnosti  
od roku 1873 v našom meste.  

Vernisáž: 4. 9. 2013 o 16.00 hod. 

Národopisné múzeum, Krátka 5, Smižany

SPOMienKy na zaMBiu
do 18. 9. 2013

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

150. VýrOČie MaTice 
SlOVenSKeJ

25. 9. 2013 o 15.00 hod.
Prednášky: 1. K počiatkom Matice slovenskej 2. Matica 
slovenská v Spišskej Novej Vsi v kontexte matičného vývoja 
prvej polovice 20. storočia Prednášajúci: Mgr. Vojtech 

Kárpáty, PhD. a Mgr. Rastislav Molda, PhD.

KráSa V DreVe uKryTá
22. 9. - 31. 12. 2013

Výstava venovaná spišským rezbárom. 
Vernisáž výstavy 22. 9. 2013 o 15.00 hod.

reMeSlO Má zlaTÉ DnO
24. - 27. 9. 2013

ReMeSelNÍcKy týždeň: vzdelávací aj zábavný 
program pre deti i dospelých sprostredkuje informácie 
o pôvodných spišských remeslách. Súčasťou bude 

predvádzanie tradičných remesiel výrobcami, s možnosťou 
vyskúšať si niektoré remeselné techniky. podujatie 

venované Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

letohrádok dardanely, Markušovce
22. 9. 2013 o 18.00 hod. 

KOncerT 
v rámci Xii. ročníka festivalu ars antiqua 

europae in Via Gothica 2013, 
ktorý je zároveň podujatím ku Dňom európskeho 
kultúrneho dedičstva. Festival prezentuje historickú 

hudbu európskych regiónov s medzinárodnou účasťou 
interpretov. Hlavný usporiadateľ GOS Rožňava.

SePTeMBer 2013

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

STM - VySunuTá eXPOzÍcia: HiSTória BanÍcTVa na SPiŠi
Banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves výstavy

JOHanneS GuTenBerG
zakladateľ kníhtlačiarenského umenia ... a staršie tlače vo fondoch Slovenského technického múzea

a KnÍHTlaČiarne na SPiŠi
Výstavy predĺžené do 30. 9. 2013, po - pi od 9.00 do 15.00 hod. Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, 

žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €. Akceptujeme kultúrne poukazy!
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 hod. - voľný vstup!

TVOriVÉ Dielne
Tlač písmen a obrázkov tak, ako to robili tlačiari v minulosti. Tešíme sa na vašu návštevu!

• • •
10. 9. 2013 (utorok) o 16.00 hod. 

Prednáška v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Prednášajúci: Ing. Jozef Slavkovský, CSc.: Smolník - jeho sláva a súčasná realita 

Ing. Ján Fritsch: História mincovníctva v Smolníku. Voľný vstup!

Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37, 053/429 75 46, 0902 201 861, 0911 849 131.

Zmena výpožičných hodín  
počas školského roka
Sídlo centrály - letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: 8.00 - 12.00 hod.
pobočka mieR - šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod. 
streda 10.00 - 16.00 hod., sobota zatvorené



15Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2013

KulTúra

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

5. 9. 2013 JOBS
USA, 2d, dráma

5. 9. 2013 One DirecTiOn: THiS iS uS
USA, 3d, 2d, hudobný

5. 9. 2013 riDDicK
USA, 2d, akčný, sci-fi

19. 9. 2013 Diana
gBR, USA, SWe, 2d, dráma

19. 9. 2013 OGGy a ŠVáBy
FRA, 2d, detský

19. 9. 2013 inSiDiOuS: KaPiTOla 2
USA, 2d, horor, thriller

26. 9. 2013 Hra na Hrane
USA, 2d, thriller

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
1. - 2. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 
pondelok 2. 9. zľava vstupné: 3 € 

lieTaDlá 
usa, 90 min., 2D.

1. - 2. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

lÍBanKy 
čr, dráma, 87 min., mp-15.

FilMOVý KluB 
3. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

eXiT MuSiK VOl. 3 
premietanie 3 koncertných filmov - folkového 
umelca erika enockssona, hudobného sklada-
teľa nilsa Frahma a hudobnej skupiny 65day-
sofstatic. Švéd., Franc., angl., 75 min., mp-12.

4. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, študenti, 
dôchodcovia: 3 €, 2D 

JaSMÍnine Slzy
usa, dráma, české titulky, 98 min., mp-15.

5. - 6. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2D

One DirecTiOn: THiS iS uS 

5. - 6. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

JOBS
usa, životopisná dráma, české titulky, 
122 min., mp-12, 2D. 

7. - 8. 9. o 19.00
9. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 5,30 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

One DirecTiOn: THiS iS uS 
usa, 104 min., titulky, mp-12.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
7. - 8. 9. o 17.00, vstupné: 3 €

ŠMOlKOVia 2
usa, 105 min.

9. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €,
študenti, dôchodcovia: 3 € 

JOBS 

PrOJeKT 100 – 2013 
filmová prehliadka, ktorá kultivuje 
diváka od septembra do októbra

Už 18. ročník edukatívnej putovnej fil-
movej prehliadky prinesie ďalší výber 

desiatich kinematografických diel, ktoré 
formujú dejiny svetového filmu. 

FilMOVý KluB - PrOJeKT 100 
10. 9. o 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

zázraK
sr, čr, r. 2013, 78 min., mp-15.

11. - 12. 9. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 € 

V zaJaTÍ DÉMOnOV
usa, 115 min., slovenské titulky, mp-15.

13. - 14. 9. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 € 

riDDicK
usa, akč., sci-fi, čes. tit., 119 min., mp-15, 2D. 

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
14. - 16. 9. o 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,30 € 

lieTaDlá 

15. - 16. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

cOlleTe
čr/sr, vojnová dráma, česká verzia, 126 min., 
mp-15.

FilMOVý KluB - PrOJeKT 100 
17. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

BiG leBOWSKi 
usa, V. Británia, 1998, 117 min., tit., mp-15.

18. 9. o 19.00, vstupné: 3 € 
 lÍBanKy

19. - 21. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

Diana
VB, usa, Švédsko, české titulky, 120 min.,  
mp-12, 2D.

rODinná rOzPráVKa
21. - 23. 9. o 17.00, vst.: 3 €, 2D 

OGGy a ŠVáBi 
Franc., anim., detský bez slov, 80 min., mp.

22. - 23. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

DOSPeláci 2
usa, komédia, slov. titulky, 101 min., mp-12.

FilMOVý KluB - PrOJeKT 100 
24. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

VTeDy na záPaDe
taliansko, usa, 1968, far., 166 min., mp-15.

25. - 26. 9. o 19.00
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 €
27. 9. piatok o 17.00

inSiDiOuS: KaPiTOla 2
usa, horor, slov. titulky, 100 min., mp-15.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
28. a 30. 9. o 17.00, vstupné: 3 €, 2D

lieTaDlá 

kino mieR mkC 
a Brazílske centrum  
portugalského 
inštitútu vás pozývajú 
na festival brazílskeho filmu 
Brazil ViSual 

27. 9. o 8.00 a 10.30, 
predstavenie pre školy, vstupné: 1 €
27. 9. o 19.00, vstupné: 1 €
5 X FaVela, Teraz V naŠOM PODanÍ 

päť krátkometrážnych filmov bolo nakrúte-
ných v chudobných štvrtiach rio de Janeira. 
komédia, dráma, 103 min., r. 2010, slovenské 
titulky, mp-15.

27. 9. o 14.00, predstavenie pre školské 
kluby, vstupné: 1 € 

Tainá 2 
príbeh dievčaťa, ktoré sa stalo ochrancom 
pralesa a zvieratiek. Dobrodružný film pre deti 
a mládež, 76 min., r. 2005, slovenský dabing. 

28. 9. o 19.00, vstupné: 1 € 
Klaun

komédia, dráma, 90 min., r. 2011, slovenské 
titulky, mp-15. 

29. 9. o 17.00, vstupné: 1 € 
Tainá 2

29. - 30. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

Hra na Hranie
usa, dráma, thriller, slovenské titulky, 109 min., 
mp-15, 2D. 

FilMOVý KluB - PrOJeKT 100 
1. 10. utorok o 19.00,
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

SunSeT BOuleVarD
usa, 115 min., české titulky, mp-15.

  facebook.com/kino.mier.Snv

9. 9. 2013 (pondelok)  
o 15.30 hod., Kaštieľ 

„JaNa verzus klára“ 
- verNisáž vÝstavy 
Autorské výtvarné práce  

- Jana a Klára Ogurčákové,  
ART KLUB neprofesionálnych  

výtvarníkov.  

Výstava bude sprístupnená  
do 10. 10. 2013. 

26. 9. 2013 (štvrtok)  
o 14.00 hod.,  

Klub dôchodcov KD
vplyv prÍrodNého  

kvaseNia Na zdravie  
orGaNizmu

Beseda pre seniorov. 
Prednáša: M. Vlčáková, 

RÚVZ Sp. Nová Ves

Pripravujeme  
na október 2013

Xviii. medziNárodNÝ 
hudobNÝ festival

musica Nobilis 
Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

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

september 2013

SPeVácKA SKUPINA lIPA HľAdá 
HARMoNIKáRA - doBRoVoľNÍKA 

Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čísle:  
+421 911 968 950 alebo osobne priamo  

v Klube dôchodcov, Fabiniho 7, SNV, v pondelok  
alebo v piatok od 14.00 do 17.00 hod.
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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. septem-
bra na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v októbrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: V auguste veľké 
rosy zvestujú pekné časy. Výherkyňou sa stáva Veronika chromčová cuníková zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KrÍŽOVKa

TiP na VýleT

Romantickými zákutiami Hnileckej doliny sa bude vinúť zaujímavá trasa nášho putovania. Začí-
name v Lesnom športovom areáli Grajnár a pokračujeme po žltej turistickej značke. Pri upra-
venej horskej studničke sa napojíme na novooznačenú modrú cyklotrasu. Vystúpime ňou na 
poľanu Pod Javorom, odkiaľ začína zostup do údolia Hnilca. V otvorených lesných úsekoch 
sa nám vynárajú pohľady do doliny i na blízke a vzdialené kopce. Vstupujeme do rázovitej, pô-
vodne baníckej, obce Hnilec. Slnečné kúpele, iste by sme takto mohli nazvať lúčnaté úbočia 
esovito stočenej doliny obklopenej mohutnými hrebeňmi Grajnára a Babinej. V tomto hornatom 
kraji sa usadili spišskí Slováci v 13. stor. v čase začínajúceho sa rozvoja baníctva a hutníctva. 
Obec administratívne patrila do chotára Spišskej Novej Vsi, jej pravobrežná časť zase gemer-
ským panstvám. Novoveské rudné rajóny sa rozprestierali najmä v oblasti Knoly, pod Grajná-
rom, na Holičkách, Halničke, Ferdinandke, kde boli postavené aj drevené rodinné domy pre 
baníkov. Žilné ložiská v Hnilci sa pomerne rýchlo vyčerpali a koncom 19. storočia boli už opus-
tené. Vydobyté železné rudy boli spracovávané v hámroch a mašiach, drevené uhlie sa pálilo 
v tunajších lesoch. V roku 1926 už spolu gemerská a spišská časť Hnilca patrili k Sp. Novej 
Vsi a v roku 1954 sa Hnilec osamostatnil. Na križovatke odbočíme doľava na červeno značenú 
Hnileckú cyklomagistrálu, ktorou sa popri rieke dostaneme na Nižnú Delavu a podchodom pod 
železničnú trať prídeme na rázcestie Nad Pekliskom. Odbočíme doprava na modrú cyklotrasu, 
ktorá vedie po penetrovanej lesnej ceste plynulým stúpaním do sedla Súľová. Ak sa vydáme 
na túru ráno, slniečko nám bude príjemne zohrievať chrbát počas celého výstupu. Posledné 
vrcholové zákruty zdoláme po cestnej komunikácii. V sedle odbočíme doprava a stúpame 
úpätím Babinej, pozorujeme krásu a pokoj okolitej prírody a postupne začíname zostupovať do 
Rakovca. Za podjazdom odbočíme doprava opäť na cyklomagistrálu. Okolo železničnej trate 
sa dostaneme do osady Sykavka. Zabočíme doprava popod trať a strmší výstup si spestríme 
občerstvením pri prameni. Lesnou zvážnicou zídeme opäť do Hnilca, miesta dlhoročného 
pôsobenia Štefana Mišíka (1843 - 1919), kňaza, vedca, zberateľa, historika, prekladateľa, 
učiteľa a zápalistého národného buditeľa. Pochádzal z Liptova a po niekoľkých pôsobiskách 
sa dostal v roku 1874 na faru do Hnilca. Bol vo svojej dobe jedným z najvýznamnejších publi-
kujúcich Slovákov. V jednom zo svojich výskumoch dospel k zaujímavému presvedčeniu, že 
slovenský ľud vložil do názvov potokov, hájov, lúk a vŕškov kúsok svojej minulosti a treba len 

bystrého čitateľa, aby v nich túto minulosť vylúštil. Ovládal veľa jazykov, ktoré s obľubou študoval 
na prechádzkach v okolí Hnilca. S finančnou pomocou Min. financií SR a Mesta Sp. Nová Ves 
postavil v Hnilci terajší novogotický kostol s vysokou štíhlou vežou, novými oltármi a organom, 
opravil faru a školu. Na Grajnár sa vrátime po cestnej komunikácii. V záverečnej časti stúpania 
sa pozastavíme pri pamätnej tabuli na Belavej skale s chytľavým obsahom: „na týchto výšinách 
rád hovieval Štefan mišík, národovec, učenec a kňaz. miloval vrúcne ľud i kraj. kto čítaš, 
vďačne spomínaj.“ A veru miestni na neho s úctou spomínali ako na nebojácneho Slováka, 
na človeka pracovitého, spravodlivého, láskavého a učeného. Do cieľa nám už zostáva len 
kúsok cesty. Pokochali sme sa príjemnými hnileckými zátišiami a ani sme si neuvedomili, že 
sme v sedle bicykla zvládli 43 km a 1 500 m prevýšenia. 

lívia Brovková, foto: ivan Brovko

cyklo turistika – trasa: Grajnár – Hnilec – Delava – Súľová – rakovec – Hnilec – Grajnár
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BeH: Prešovská horská pätnástka (7. 7.): 1. Sa-
hajda  –  Košice  (50:14  min.),  3.  Tomáš  Kamas 
(57:17 min.). C: 5. Milan Hrušovský (61:01 min.). 
Hámornícky polmaratón  (13.  7.):  1.  Hapák 
–  Bardejov  (1:12:21  hod.),  7.  Tomáš  Kamas 
(1:22:31 hod.). Malý Štrbský maratón (31,8 km): 
1.  Ashenafi  –  Benedek  Team  (1:45:29  hod.), 
38.  Andrej Osvald  (2:36:01  hod.).  B:  22.  Peter 
Hus  (2:31:12  hod.),  36. Marián  Bigoš  (2:46:19 
hod.). Ženy: B: 3. Slavomira Varechová (2:28:03 
hod.). C:  5.  Eva Berniková  (2:45:36  hod.). Me-
moriál Jána Stilla  (20.  7.,  9  570 m):  1.  Vanko 
–  Martin  (40:10  min.).  A:  17.  Marek  Sumerling 
(49:31  min.),  31.  Roman  Škerlik  (59:24  min.). 
B: 4. Štefan Sumerling (44:04 min.). C: 5. Milan 
Hrušovský  (50:01 min.).  F: 8.  Zuzana Kartusko-
vá (67:40 min.). G: 3. Eva Berníková (60:20 min.). 
extrem Maratón  (27. 6.): 1. Bogár – Maďarsko 
(3:01:21 hod.). B: 9. Peter Hus (3:59:15 hod.). D: 
4. Július Smolár (4:43:42 hod.). F: 3. Eva Berníko-
vá (4:02:39 hod.), 4. Eva Hatalová (4:11:03 hod.). 
Malý Kavečanský maratón  (4.  8.):  1.  Hapák 
–  Bardejov  (1:16:14  hod.),  4.  Tomáš  Kamas 
(1:25:49 hod.). C: 5. Milan Hrušovský  (1:32:30 
hod.). Ž: 3. Slavomira Varechová (1:42:49 hod.). 
Rajecký maratón (10. 8.): 1. Ashenafi – Benedek 
Team (2:26:35 hod.). B: 25. Peter Hus (3:33:19 
hod.). C:  13.  Vladimír  Šmída  (3:26:12  hod.).  D: 
17. Július Smolár (4:19:37 hod.). Ž: 10. Eva Ha-
talová  (3:58:54  hod.). Beh údolím Idy  (11.  8., 
10 km): 1. Vitko – Bardejov  (32:14 min.), 8. To-
máš Kamas (36:30 min.).
TurnaJ V PláŽOVOM VOleJBale: V  po-
sledný júlový víkend sa na pieskových kurtoch na 
kúpalisku v SNV konal už 15. ročník Spišskonovo-
veského  turnaja v plážovom volejbale dvojíc. Zú-
častnilo  sa  ho  16 mužských  a  8  ženských  dvo-
jíc, čo je značný nárast oproti poslednému roční-
ku. Výsledky: Muži: 1. M. Roško, M. Vartovník – 
SNV, 2. L. Mihálik, Š. Križák – SNV, 3. S. Vartov-
ník, M. Čmel – SNV. Ženy: 1. M. Hnátová, L. Var-
tovníková  –  Stará  Ľubovňa/SNV,  2.  P.  Klimová, 
D. Ružbaská – Košice/Prešov, 3. B. Bajtošová, 
V. Mecková – SNV. Mix: 1. S. Vartovník, L. Vartov-
níková – SNV, 2. P. Klimová, L. Javorský – Koši-
ce, 3. Z. Harčárová, M. Lábik – Prešov.
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Pätica jej účastníkov Good Angels Košice, MBK Ružom-
berok, ŠBK Šamorín, ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves 
a Piešťanské Čajky bude hrať aj v novovytvorenej Stredo-
európskej lige, ktorej účastníkmi sú aj maďarské tímy Work 
Force DVTK Miškovec, HAT-Agro Uni Györ, PINKK Pécsi 
424, PEAC Pécs a Uniqa Euroleasing Šopron a chorvát-
ski Novi Záhreb.
Výsledky vzájomných zápasov slovenskej pätice sa budú 
započítavať aj do tabuľky extraligy, v rámci ktorej budú 
účinkovať aj BK SOUŽ Cassovia Košice, Slovan Bratislava, 
BKŽ Levice a BK Petržalka.
okrem víkendu budú hracími dňami extraligy aj 
stredy. K prvej repríze posledného finále medzi Good An-
gels Košice a MBK Ružomberok príde 9. novembra. Hrať 
sa bude v športovej hale Koniareň pod Čebraťom.
Program úvodných hracích dní
Slovenská extraliga: 

Sobota 28. septembra: BK SOUŽ Cassovia Košice – 
ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves 
Nedeľa 29. septembra: MBK Ružomberok – BK Slovan 
Bratislava, ŠKBd Rücon Spišská Nová Ves – Piešťanské 
Čajky (aj v rámci MEL) 
Streda 2. októbra: ŠBK Šamorín – ŠKBD Rücon Spiš-
ská Nová Ves, Good Angels Košice – BK SOUŽ Casso-
via Košice 
Sobota 5. októbra: BKŽ Levice – Slovan Bratislava 
Nedeľa 6. októbra: Slovan Bratislava – BK Petržalka
Stredoeurópska liga: 
Sobota 28. septembra: Work Force DVTK Miškovec – 
MBK Ružomberok, Novi Záhreb – Hat-Agro Uni Györ, 
Pinkk Pécsi 424 – Good Angels Košice, PEAC Pécs – 
ŠBK Šamorín 
Nedeľa 29. septembra: ŠKBd Rücon Spišská Nová 
Ves – Piešťanské Čajky (aj v rámci extraligy).   (pat)

„pre dobré výsledky v priebehu súťaže a splnenie 
stanovených cieľov v extralige je potrebná kvalitná 
príprava, ale i dobré zloženie družstva,“ povedal tré-
ner extraligových Spišiačok ondrej Spišák. 
V tomto mu dal za pravdu výbor i realizačný tím, pre-
tože Spišiačky začali prípravu v pondelok 5. 8. 2013 
spoločným stretnutím, pričom v tento týždeň boli na 
programe okrem testov aj hala, posilňovňa, plaváreň, 
pieskové ihriská i ľahkoatletický štadión.
Ženy boli aj na 6-dňovom sústredení v horách Slo-
venského  raja,  kde mali  -  podľa  trénera  -  nepre-
berné možnosti zdokonalenia sa psychicky, herne 
i kondične. „pre spoznanie sa je dôležitý spoločný 
pobyt v rade niekoľkých dní za sebou,“ dodal 
O. Spišák. 
Následne prídu na rad turnaje doma či vonku, pri-
čom  veľmi  dobrý  je domáci extraligový turnaj, 
ktorý sa bude konať v Spišskej Novej Vsi v dňoch 
14. - 15. 9. 2013 – „o Pohár primátora SNV“, kde 
je už tradične výborné obsadenie a diváci sa majú 
na čo tešiť.

V družstve žien došlo k výrazným zmenám, pre-
tože pre sezónu 2013/2014:
-  z klubu odišli: Kubová  (hosťovanie)  –  Frýdek-
Místek, Harčárová a Becková – Kežmarok, Böhme-
rová – Senica, V. Hnátová – Prešov, 
- do klubu (zatiaľ) prišli: Povrazníková (hosťovanie) 
– Pezinok, Kwasowska – Poľsko (na foto v hornom 
rade druhá zľava), Jordanska – Bulharsko (na foto 
v hornom rade prvá sprava)
- v klube zostali: Sandtnerová, Mikušová, Olejní-
ková, Bodáková, Nováková, Zaťková, Urbanová, Ze-
leňáková,
- Jakábová a Vartovníková – zatiaľ ukončili činnosť, 
nenastúpili do prípravy.

Podľa vyjadrenia členov výboru VK SNV to ešte nie je 
všetko. Čakáme príchod ešte minimálne jednej za-
hraničnej hráčky, takže diváci v Spišskej Novej Vsi 
sa budú môcť v túto sezónu prísť pozrieť na skutočne 
kvalitný volejbal.
  igor murko, foto: autor

Nový ročník najvyššej slovenskej basketbalovej ženskej súťaže sa začne 28. septembra. 

Nonstop pretek určený pre nadšencov horskej (MTB) 
cyklistiky, ktorí boli odhodlaní zabojovať na bicykli s prí-
rodou Spiša aj na hranici svojich možností organizovala 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Spiš. Na pretek 
sa prihlásili aj tri odvážne ženy. Riaditeľ pretekov Pavol 
Bečarik potvrdil, že dve z nich nastúpili na štart: „trať 
bola dlhá 333 kilometrov, prevýšenie bolo 5 600 met-
rov. účastníci pretekov vo veľkej horúčave mali čo 
robiť, aby došli do cieľa.“ 
Štartovalo sa z Poráčskej doliny v piatok 2. augusta ráno 
o deviatej hodine. Dôjsť na bicykli do cieľa mali cyklisti 
za úlohu do 48 hodín. 
Niektorí ani nespali, na bicykli strávili aj celú noc z piatka 
na sobotu. Tak to bolo aj v prípade víťazov Juraja Čuch-
rana a Stanislava Pavlíka. Tí preťali ako víťazi spo-
ločne cieľovú pásku.
Výsledky: 1.  Juraj  Čuchran  -  Spišská  Nová  Ves 
(23:08 hod.), 1. Stanislav Pavlik - Spišská Nová Ves 
(23:08  hod.),  3.  Stanislav Majer  -  Strelníky  (24:51 
hod.), 4. Andrej Berta - Košice (25:09 hod.), 5. Daniel 
Zavacký - Spišská Nová Ves (25:30 hod.), 6. Tomáš 
Bell – Košice (25:47 hod.), 7. Martin Roško - Spišská 
Nová Ves (26:39 hod.), 8. Marián Neupauer - Spiš-
ská Nová Ves (30:23 hod.), 9. Miroslav Spišák - Spiš-
ská Nová Ves (30:29 hod.), 10. Jakub Kačír – Hnilčík 
(31:35 hod.).

Spišiačky začali prípravu na nový ligový ročník 2013/2014 druhý augustový týždeň. do 
prípravy sa zapojili nielen extraligistky, ale aj juniorky a kadetky. do extraligového žen-
ského volejbalového družstva prišli prvé tohtoročné zahraničné posily. V klube privítali 
zatiaľ Poľku i Bulharku.

SPIŠIAČKy V StRedoeURóPSKeJ lIge

SPIŠSKýcH 
333 eXtReMe 

PRÍPRAVA NA eXtRAlIgoVú SezóNU

Horný rad zľava: Ivana povrazníková, michalina kwasowska, katarína olejníková, lucia Zeleňáková,  
kristína stojlova Jordanska. Dolný rad zľava: nina sandtnerová, natália Bodáková, Veronika nováková,  
Bibiána urbanová, kamila Zaťková a tréner ondrej spišák. na foto chýba: Jana mikušová.
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ziMný ŠTaDión T.: 053/446 10 86 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
11. 9. streda 17.00 Snv - prievidza, i. liga seniori
14. 9. sobota 14.00 Snv - Žilina, extraliga juniorov
15. 9. nedeľa 10.30 Snv - Trenčín, extraliga juniorov
15. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
18. 9. streda 17.00 Snv - Topoľčany, i. liga seniori
20. 9. piatok 17.00 Snv - Bardejov, i. liga seniori
21. 9. sobota 14.00 Snv - Žilina, extraliga dorast
22. 9. nedeľa 10.30 Snv - Trenčín, extraliga dorast
25. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
27. 9. piatok 17.00 Snv - Senica, i. liga seniori
28. 9. sobota 14.00 Snv - Žilina, extraliga juniorov
29. 9. nedeľa 10.30 Snv - Trenčín, extraliga juniorov

leTnÉ KúPaliSKO T.: 053/416 63 62
otvorené do 1. 9. 2013 (nedeľa) 9.00 - 19.00 hod.

Medzi športovcami na univerziáde boli aj športovci zo 
Spišskej Novej Vsi - lukáš daniel, ktorý reprezentoval 
Slovensko v rýchlopalnej pištoli a volejbalistka Paula Ku-
bová z Volejbalového klubu Spišská Nová Ves ako uni-
verzitná hráčka volejbalovej reprezentácie Slovenska.
Slovenská republika získala na univerziáde šesť ko-
vov - jednu zlatú medailu získal Martin Kučera v behu na 

400 metrov, tri strieborné medaily v behu na 800 met-
rov - Jozef Repčík, hod kladivom Marcel lomnický 
a  kanoisti  v  K2 Miroslav zaťko  a  ľubomír Beňo. 
Dve bronzové medaily získali strelci, v športovej puške 
Jana Hyblerová a kolektív strelcov dudo, Slamka 
a Stanko.
lukáš daniel  vo  svojej  kategórii  rýchlopalnej  piš-

tole 3 x 20 bojoval v kolektíve 25 pretekárov a obsadil 
15. miesto, keď nastrieľal 563 bodov. Volejbalový ko-
lektív Slovenska sa do bojov o medailu nedostal.
Potešilo nás, že do reprezentácie Slovenska na Svetovú 
univerziádu 2013 v Kazani sa dostali aj Spišiaci. Je to pre 
naše mesto a športové kluby veľké ocenenie a morálna 
podpora pre našu mladú športovú generáciu. 

Padli  2  rekordy  podujatia  v  podaní  Steeple 
Poprad. Úsek v dĺžke 1 km zabehol za 2:40 
min. Miroslav Jančik, čím prekonal Adama 
Vadela o 32 s.
Družstvo zabehlo  trať štafety za 26:28 min. 
Prekonalo Gladiátorov z Levoče o 36 s.
Najvyšší súčet rokov dosiahli Rýchle nohy – 
263 rokov. Najnižší súčet rokov bol 106 rokov 
– Popradčania.

Výsledky
do 199 rokov:  1.  Steeple  Poprad  (26:28 
min.), 2. Rohals  Team – Nov. Huta  (30:46 
min.), 3. Blesk – Nov. Huta (31:47 min.).
Nad 200 rokov: 1. Rýchle Nohy – Nov. Huta/
SNV (30:23 min.), 2. Chalupári – SNV (31:44 
min.).
Do videnia o rok na 6. ročníku.

Rudo mikolaj, foto: autor

7. až 12. júla 2013 sa v Kazani (Rusko) konala Svetová letná univerziáda 2013, ktorej sa zúčastnilo 10 500 športovcov zo 175 krajín, z toho 
72 športovcov zo Slovenska, ktorí súťažili v 17 športoch.

občianske združenie Novoveská Huta zorganizovalo 5. ročník pretekov na po-
česť 630. výročia prvej písomnej zmienky o Novoveskej Hute.

SVetoVá letNá UNIVeRzIádA 2013 V KAzANI

ŠtAFetoVý BeH SPIŠIAKoV

KryTá PlaVáreň T.: 053/416 63 53
otvorená do 1. 9. 2013 (nedeľa) 9.00 - 19.00 hod.
krytá plaváreň od 2. 9. 2013 otvorená podľa rozpisu

Ranné plávanie Školy verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

krytá plaváreň zatvorená od 9. 9. 2013 (pondelok) do 13. 9. 2013 (piatok) - sani-
tárny týždeň.

Sauna T.: 053/416 63 54
Sauna otvorená 1. 9. 2013 (nedeľa) od 13.00 do 18.00 hod. 
mUŽi / SaUna 1 / ŽenY / SaUna 2
Sauna otvorená od 2. 9. 2013 (pondelok) podľa rozpisu.

Sauna 1 Sauna 2
pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 mUŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
streda 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 mUŽi
štvrtok 14.00 - 20.00 mUŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
piatok 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 mUŽi

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

mUŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
mUŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

mUŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
mUŽi

Sauna od 9. 9. 2013 (pondelok) do 13. 9. 2013 (piatok) zatvorená - sanitárny týždeň.

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

ceraGeM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54
CeRaGem - otvorený počas otvorenia sauny.

piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

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

ŠPOrTOVá Hala T.: 053/416 63 35, 416 63 38 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 9. nedeľa  8.00 - 14.00 Basketbalový turnaj juniorov

12. 9. štvrtok 18.00 RüCon - miškolC, 
priateľský basketbalový zápas ženy

14. 9. sobota 9.00 - 20.00 volejbalový turnaj extraliga

15. 9. nedeľa 08.00 - 15.00 volejbalový turnaj extraliga 

20. 9. piatok 16.00 a 18.00 RüCon, basketbalový turnaj veľká cena Spiša

21. 9. sobota 14.00 a 16.00 RüCon, basketbalový turnaj veľká cena Spiša

22. 9. nedeľa 10.00 a 12.00 RüCon, basketbalový turnaj veľká cena Spiša

28. 9. sobota 12.00 FBk koméTa - pRUSké, florbal extraliga ženy

28. 9. sobota 18.00 vk - Cop niTRa, volejbal extraliga

29. 9. nedeľa 10.00 FBk koméTa - niTRa, florbal extraliga ženy

29. 9. nedeľa 16.00 RüCon - piešŤanY, mel basketbal ženy
začiatky zápasov budú podľa nasadenia družstiev basketbalovej extraligy mužov 
a žien a volejbalovej extraligy žien do plaY-oFF.FuTBalOVý ŠTaDión T.: 053/416 63 35

Umelá TRáva - Cenník prenájmu:
hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik Brezovaj - 0903 405 466 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 

 7. 9. Sobota 10.00/12.15 Fk Snv - čaňa, ii. dorastenecká liga
 8. 9. nedeľa 10.00/12.00 Fk Snv - Snina, i. liga starších žiakov
14. 9. Sobota 15.30 Fk Snv - vyšné opátske, iv. liga dospelí
14. 9. Sobota 10.00/12.15 Fk Snv - Snina, ii. dorastenecká liga
22. 9. nedeľa 10.00/12.00 Fk Snv - Trebišov, i. liga starších žiakov
28. 9. Sobota 10.00/12.15 Fk Snv - Ľubotice
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ŠPOrT

zŠ nad Medzou * ika Kovalčíková
Pondelok: 18.00 - 19.00 aerobik, body form
Streda  18.30 - 19.30 pillates
zŠ Hutnícka ul. * Marietta Sopková
Pondelok: 18.30 - 19.30 aerobik, body form
Štvrtok:  18.30 - 19.30 stepaerobik, body form
zŠ z. nejedlého * Števa zajacová
Utorok:  18.30 - 19.30 cvičenie vo vode - akvaaerobik
Štvrtok:  18.30 - 19.30 aerobik, body form
zŠ ing. O. Kožucha * eva Murgáčová 
Pondelok: 18.30 - 19.30 fitlopty, overbally
Štvrtok:  18.30 - 19.30 fitlopty, overbally 
Gymnázium, Školská * Kamila Vargová
Utorok:  18.00 - 19.00 aerobik 
Štvrtok:  18.00 - 19.00 body form, strečing 

telocvičňa zŠ Nad Medzou
zápis záujemcov začína 2. 9. 2013 v telocvični

Pondelok:  17.00 - 18.00 hod. / deti od 5 do 7 r.
Streda:   16.30 - 18.30 / mládež od 8 r. 
trénerky:  Ika Kovalčíková, Jana Hromadová, 
  Saša Puhalová, Patrícia Šefčíková

KluB rTVŠ MiX 
cViČenie Pre Ženy 

GyMnaSTiKa Pre DeTi

BdSK je tANeČNé ceNtRUM pre deti, mládež a dospelých, ktoré už 6 rokov 
reprezentuje mesto Spišská Nová Ves na Slovensku i v zahraničí. Máme za sebou 
nespočetne veľa tréningov, súťaží, vystúpení, sústredení, tanečných workshopov, 
battlov. Sedem dní v týždni sa venujeme tomu, čo nás napĺňa, baví a teší. úspechy 
z Majstrovstiev Slovenska pre rok 2013: deti - sólo dievčatá: Tereza Repaská 
- 2. miesto, Laura Dizdar - 5. miesto, Dominika Smyková - 6. miesto. deti - sólo 
chlapci: Jakub Hoza - 4. miesto. deti - duo: Viktória Litecká a Lívia Mašlárová 
- 7. miesto. deti - skupina: POSLEDNÍ DUFÍCI - 2. miesto. Juniori - sólo diev-
čatá: Nataša Kucirková - 4. miesto. Juniori - sólo chlapci: Viktor Kuzl - 5. miesto, 
Adam Bartoš - 8. miesto. Juniori - skupina: SKÚŠKA - 8. miesto. Juniori - for-
mácia: BEK TU D FJUCR - 9. miesto. HVK - duo: Alexandra Dugasová a Laura 
Kurucová - 10. miesto. HVK - skupina: RYCHLOFKA - 2. miesto. HVK - formácia: 
FOREVER VE DVOU - 10. miesto. HVK II. - formácia: PRE RADOSŤ - 1. miesto. 
BAttle dUo - celkoví víťazi Martin Kapusta a Marcel Komarňanský. Za úspechmi 
stoja mladí a šikovní tréneri: Laura Kurucová, Saška Dugasová, Majka Dudžáková, 
Martin Kapi Kapusta a manažérka Maťa Dugasová. BDSK ako prvé na Slovensku 
malo súťažnú skupinu žien nad 31 rokov a teraz ako jediný na Slovensku tancujú 
s hendikepovanými deťmi. V súčasnosti má BDSK 133 členov.

Máte radi hip-hop, break dance, scénický tanec? 
tak príďte na zápis od 2. 9. do 6. 9.2013 v čase medzi 15.00 - 18.00 hod. 

Adresa: zimná 97, 052 01 Spišská Nová Ves

Na MS v tureckom Saray od 14. 7. do 
18. 7. 2013 čakalo na leteckých mode-
lárov v kategórii F3J 14 kvalifikačných kôl 
a súperi z 18 krajín. Z nášho letecko-mo-
delárskeho klubu Spišská Nová Ves nás 
v kategórii juniorov reprezentoval Juraj 
Bartek ml. V kvalifikačných kolách skon-
čil na 6. mieste, čím si zabezpečil účasť 
vo  finálovej  časti,  do  ktorej  postúpilo 
9 najlepších pilotov Európy. Finále sa lie-
talo vo veľmi náročných podmienkach, 
keď vietor dosahoval  rýchlosť 12 m/s 
a v nárazoch až 16  m/s. Po 3 finálových 

letoch skončil Juraj Bartek na 8. mieste.
  lmk Sp. nová ves

MS V letecKoM ModeláRStVe  
V KAtegóRII F3J

cykloklub Spišská nová Ves  
v spolupráci s Mestom Spišská nová Ves 

organizuje  7. a 8. 9. 2013.

Dni cyKliSTiKy 
Časovka do vrchu: 

7. 9. 2013 (sobota) od 14.00 do 17.30 hod. na úseku štátnej cesty Novoveská Huta 
– Grajnár – Hnilčík. Upozorňujeme motoristov, ktorí sa budú v tom čase pohybovať na 

spomínanej komunikácii, na zvýšenú pozornosť. 
Časovka na okruhu letná a zimná ulica: 

8. 9. 2013 (nedeľa) od 9.00 do 13.00 hod. Komunikácie budú uzatvorené. 
Majstrovstvá Slovenska v in-line korčuľovaní:

Na okruhu Letná a Zimná ulica 8. 9. 2013 (nedeľa) od 13.00 do 17.00 hod.
• • •

Organizátori pozývajú neorganizovaných cyklistov, žiakov základných škôl,  
na pretek pre neorganizovaných cyklistov (žiakov základných škôl),  

ktorý sa bude konať 8. 9. 2013 (nedeľa) o 9.30 hod. 
trať: okruh okolo námestia so štartom na Radničnom námestí medzi Redutou  

a Gymnáziom Š. Mišíka, Letná ulica, obrátka na Zimnú ulicu pri soche  
gen. J. Nálepku, Zimná ulica, spojovacia cesta za Redutou na Letnú ulicu. 

Registrácia sa uskutoční 8. 9. 2013 od 9.00 hod. pri mieste štartu.
Tešíme sa na vašu účasť. 

V sobotu 3. 8. 2013 sa uskutočnil XVI. ročník jedného z naj-
ťažších pretekov na Slovensku - kvadratlonu. Organizoval ho 
horolezecký oddiel James klub Spiš v spolupráci s Horskou 
službou na Slovensku, oblasť Slovenský raj, v duchu filozofie 
zakladateľov - žiadne štartovné, malá odmena a guláš pre kaž-
dého. Vďaka dobrovoľnému nasadeniu šikovných ľudí a hoci 
čoraz ťažšej podpore sponzorov sa to dá dokázať aj v dnešnej 
dobe. Počas preteku sa „zničilo“ 24 pretekárov a 4 štafety z ce-
lého Slovenska a Čiech vo fantastickom počasí, ktoré všetkým 
vynahradilo predošlý rok.
Pretek, určený hlavne pre horolezcov, skialpinistov, horských 
bežcov a cyklistov, triatlonistov i iných extrémne nadupaných 
ľudí, začal plávaním naprieč priehradou Palcmanská maša na 
Dedinkách - najstudenšej vodnej nádrži na Slovensku. Teplota 
vody bola netradične  teplá. Po 800 m vyplával prvý Marek 
Stanko v novom rekorde 10:10 minút. 
Po výbehu z vody na pretekárov čakalo 36 km horského bicykla 
v kopcoch Slovenského raja so štyrmi stúpaniami s celkovým 
prevýšením okolo 1 200 m. Trasa Dedinky - Chotárna dolka - 
sedlo Pukanec - Vojtechova samota - okruh Malý Muráň - Vojte-
chova samota - Čertova dolina - Flajšer - sedlo Medvedia hlava 
- Košiarny briežok - Bikšova lúka - Čingov preverila sily štartu-
júcich a naskytla aj scenérické výhľady pre tých, ktorí sa stačili 
pozerať a udržať na cestách zničených divokou ťažbou dreva. 
V teréne, kde rekreační športovci tlačia bicykel do kopca, sa 
najrýchlejším stal Ján Halík. 
Z Čingova pretekári bežali ťažkých asi 20 km s 800 m prevý-
šením. Trasa viedla Tomášovskou Belou k tvrdému stúpaniu od 
ústia Kyseľa na Kláštorisko. Pokračovala cez roklinu Malý Kyseľ 
na Malú Poľanu, Vtáčí hrb opäť cez Kláštorisko, Čertovú sihoť 
na Tomášovský výhľad. V náročných klesaniach a stúpaniach 

bol najrýchlejší triatlonista Miro Kovalík.
Dostatočne vyčerpaní mohli pretekári predviesť svoje lezecké 
kvality na skale Tomášovského výhľadu. Čakali na nich tri cesty 
klasifikácie IV., V. a VI. Je úžasné vidieť, ako niektorí pretekári 
po kríze na trati dokážu zmobilizovať zvyšné sily a fantasticky 
odliezť aj tieto „prekážky“. Najrýchlejším lezcom sa stal Ro-
man Novák.
V celkovom hodnotení sa víťazom - po vyčerpávajúcich, 
pre iných až 10 hodinách športového výkonu - stal Miro-
slav Kovalík z Martina pred Matúšom Antolíkom z Popradu 
a domácim Romanom Novákom z James klubu Spiš. 
Preteku sa zúčastnili aj dve ženy (mimo štafiet) a najrýchlejšou 
bola Sabina Smejkalová z Chaty pod Rysmi.
Podrobnejšie výsledky a fotografie z priebehu preteku môžete 
nájsť na www.kvadratlon.szm.sk. Poďakovanie patrí Správe 
NP Slov. raj a Krajskému úradu životného prostredia, ktorí vyšli 
v ústrety organizátorom, všetkým pomocníkom na vode, v te-
réne i v cieli (20 ľudí) a tiež sponzorom, bez ktorých by bol pre-
tek veľmi ťažko zrealizovateľný.
Pretek podporili: Benesport  Sp.  Tomášovce,  Stavebniny 
GIZI SNV, Rudolf - Gastroslužby SNV, Geodis Slovakia, s. r. o., 
B. Bystrica, Geodet Ing. Kostelník a Ing. Kandrík SNV, TZB 
komplet, s. r. o., SNV, Limba consulting SNV, Geokan SNV, 
Rastislav Javorský, Geodet Ing. Mackovjak SNV, Železiarstvo 
Nezábudka SNV, Autoškola Ing. Oskar Gonda SNV, EXES Hun-
covce, Reštaurácia Rumanka Podlesok, Ululu outdoor Poprad, 
predajňa Valach SNV, Cyklo - Špak II. SNV, Tököly - požičovňa 
lodí Dedinky, Horská Služba na Slovensku oblasť Slovenský raj, 
Copy BM centrum, Fero Kuľa - SNV, Ján Baron - Novoveská 
Huta, Fero & Miro, Conet servis SNV, Galéria M a Podtatranské 
noviny Poprad.  m.h.

16. RoČNÍK KVAdRAtloNU 
V SloVeNSKoM RAJI 
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SPOlOČenSKá KrOniKa

tíško si zaspala, bolesť nás trápi, no spomienky nám dávajú silu a nedo-
volia zabudnúť...
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spo-
lupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 7. 2013 s na-
šou milovanou sestrou, švagrinou, tetou a príbuznou Vierou AlIJeVIČ, rod. 
Masarykovou.
Úprimné poďakovanie za odborný a zároveň ľudský prístup vyjadrujeme kolek-
tívu lekárov a sestier OAIM pod vedením primára MUDr. Š. Zeleného, kolektívu 
interného odd. pod vedením primára MUDr. M. Hudáka a zvlášť vyjadrujeme 
poďakovanie MUDr. J. Fecikovi a kolektívu sestier JIS interného odd. NsP 
v SNV.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ - J. Kučin-
skému za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou všetkým smútiaca rodina. 

S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli  rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším ot-
com, starým otcom, bratom, švagrom ladislavom MAceJáKoM, ktorý nás 
14. 7. 2013 opustil vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, synovia Milan, Ľuboš, Bohuš s man-
želkami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Zavrela si oči, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada mala. 
odišla si, už nie si medzi nami, ale stále žiješ v srdciach nás, ktorí sme 
Ťa milovali.
S veľkou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
18. 7. 2013 prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou, babkou, svokrou, ses-
trou, tetou Veronikou zoŠáKoVoU, ktorá nás po ťažkej chorobe opustila 
vo veku 77 rokov. 
Zároveň ďakujeme primárovi OAIM NsP v SNV MUDr. Š. Zelenému a celému 
zdravotnému personálu  za  starostlivosť, Rím.-kat.  farskému úradu  v SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú dcéry Stanka, Marcela s Hansom, vnučky 
Lucka a Dominika, syn Michal s rodinou, sestra Agnesa a ostatná smútiaca 
rodina. 

lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už 
nemôžem dať. srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa 
s každým, kto ma mal rád...
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým  príbuzným,  priateľom,  kolegom,  susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším otcom, starým 
a prastarým otcom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným 
Ing. Jánom KAPUŠANSKýM, ktorý nás 31. 7. 2013 
opustil vo veku 86 rokov.
S  láskou  a  úctou  spomína  dcéra  Janka, Mária,  syn 
Ivan s manželkou, sestra Magda, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina.
13. 8. 2013 uplynulo 5 rokov, odkedy nás opustila naša 
drahá mamka Anna KAPUŠANSKá.
Odišli od nás, ale v našich srdciach ostanú.

Život je občas krutý, nevráti čo nám vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci 
žiaľ.
4. 8. 2013 nás opustil otec, svokor, dedko, švagor, ale predovšetkým človek 
s veľkým srdcom Ján SlANINKA vo veku 74 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa zúčast-
nili poslednej rozlúčky s naším otcom. 
Zároveň ďakujem pracovníkom dialyzačného strediska Spišská Nová Ves 
a Pohrebnej službe za starostlivosť.
S láskou a úctou synovia Vladimír a Ľubomír s rodinami.

nezabúdame, spomíname. tí, ktorí ste ich po-
znali a mali radi, venujte im tichú spomienku spolu 
s nami.
11. 7. 2013 uplynuli 2 roky, čo nás bez rozlúčky navždy 
opustila starostlivá mamka, babka a prababka Magda 
SoKoloVá, rod. Bednáriková.
20. 11. 2013 uplynie už 25 rokov, čo nám navždy odišiel 
otec, dedo a pradedo Jozef SoKol.
Zároveň  sme  si  u  oboch  pripomenuli  ich  nedožité  
80. výročie narodenín (mama 7. 7., otec 26. 5.). V júni 
by boli oslávili 60. výročie svadby.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľuba s rodinou.

SPoMIeNKy A PoĎAKoVANIA

VItAJte MedzI NAMI VýzNAMNé žIVotNé JUBIleá V JúlI oSláVIlI
96 rokov
Jakub Frankovič
93 rokov
Viera Vyšná
91 rokov
arpád Gömöry
mVDr. oliver Baradlai
90 rokov
anna marasová
85 rokov
Bernardína Dobošová
alžbeta Jahodníková
mária Franková
magdaléna močiliaková
ladislav Bednárik
mária Hozzová
katarína kyrcová
anna repková
80 rokov
Imrich Dlugoš
karol Hrebeňár
anna Baraniová
otília sovová

anna Vikartovská
Štefan krebs
melánia repaská
Jakub Hromčo
anna Hozzová
František Hronovský
František Jantošovitš
marta tomajková
teodezia maľáková
75 rokov
anna Javorská
mária Barillová
Ing. alexander kafka
František Dulák
anna čonková
katarína Jamnická
magda petruščáková
Ing. miloš slováček
michal tomaľa
anna Benčová
marta plichtová
Štefan melikant
terézia surovcová

marta Bačenková
Jozef Jánošík
Viera pencáková
eduard smik
70 rokov
mária mitterová
anna Hanáková
anna Žilková
mária Vikartovská
Ing. mária Hricová
emília timková
anna Fabiánová
alžbeta slopeková
pavol kalafut
anna michaleková
katarína matejovie
mária tichá

Filip Barilla
mária pravlíková
Ján Bilpuch
petronela Grešová
anna antonyová
Helena kalinková
magdaléna Joppová
Valéria Bujňáková
Jozef enderle
anna skokanová
Jarmila Hovancová
anna Vikiszályová
ladislav tichý
Ján Bodziony
katarína majchrovičová
augustín Valkošák
agnesa Jeremiášová

alexej lajčák
simona kiniková
leona Gregová
richard Horváth
alex Hodák
laura Vantrobová
artur pribula
matej kašper
nella rusnáková
erik pacák
Gréta urbančíková
noemi Jurčáková
erik Giňa
tobias kotlár
nela Brejčáková
sára Šarišská
tamara novotná
michaela Jánošová
simeon Frančák

tomáš mitrík
Júlia Bukšárová
Zara suchá
roman Vrabeľ
natália Forgáčová
Jakub čirč
katarína Cvengrošová
matej kolesár
liliana Žigová
michal čarnogurský
nella kacvinská
Šimon peter Humený
mathias sakáloš
martina Ferencová
nikolas tomaško
samuel polhoš
Izabela sabolová
martin Berko

V JúlI NáS NAVždy oPUStIlI

ladislav maceják 1927
Ing. Ján kapušanský 1927
Štefan sokolský 1930
Helena olosová 1930
Irena tökölyová 1932
Jozef kyrc 1932

alžbeta murdžáková 1933
anna Vitikáčová 1933
Viktor krull 1934
Veronika Zošáková 1936
Zděnka szigetyová 1937
eva königová 1940

anna kráľová 1940
alžbeta rišová 1941
oľga matejová 1943
michal kaproncay 1946
Dušan Vadel 1946
matej Faltin 1950

Viera alijevič 1951
michal pacák 1951
ondrej Freund 1952
Vladimír Gurčik 1958
Gabriela Vlasatá 1959
eva tomaščíková 1959

marta čechová 1963
ladislav tauber 1975

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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nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už 
nie ste medzi nami.
5. 9. 2013 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy 
opustila naša mamka a babka emília oNdReJČÍKoVá 
a 10. 10. 2013 si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho 
otca a dedka Stanislava oNdReJČÍKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami. 

utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. odišla si 
navždy, hoc túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si nás tak ne-
čakane a navždy opustiť. 
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále 
s nami. už len kytičku kvetov na hrob môžeme ti dať a s láskou na teba 
spomínať.
So žiaľom v srdci sme si 12. 9. 2013 pripomenuli smutné 1. výročie úmr-
tia našej milovanej manželky, matky, dcéry, sestry, švagrinej, nevesty dariny  
RIcHVeISoVeJ zo Smižian.
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. kto Ťa poznal, ten pozná našu 
bolesť, ten vie, čo sme stratili. 
18. 9. 2013 uplynú 2 roky od úmrtia milovaného manžela a otca Mariána 
SAlAJA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a ostatná smútiaca rodina.

18. 9. 2013 uplynie rok od úmrtia našej mamky, babky, prababky Márie  
JAcKoVIČoVeJ.
S láskou aj po roku spomíname.
dcéry Zdenka s rodinou, Janka s rodinou a syn Silvester s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina

21. 9. 2013 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás náhle a navždy opustil syn, 
manžel, otec a dedko Slavo leŠtIANSKy.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, mama a synovia s rodinami.

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
23. 9. 2013 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Milan gARČáR.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
manželka Gabriela, syn Štefan, dcéra Zuzana s rodinou, dcéra Gabriela s ro-
dinou a pravnučka Mirka

25. 9. 2013 uplynie už 20 smutných rokov od úmrtia môjho milovaného syna 
a nášho brata Mariana RUSNáKA, ktorý tragicky zahynul vo veku 22 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
mama, bratia Milan, Silvo a sestra Zuzana s rodinami

čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spo-
mienky v srdciach zostávajú nám.
25. 9. 2013 si pripomíname 5. výročie úmrtia mamky 
a babky Anny PetRoVIČoVeJ a 20. 10. 2013 si pripo-
menieme 6. výročie úmrtia brata Jozefa PetRoVIČA.
Tí,  ktorí  ste  ich poznali,  venujte  im  tichú  spomienku 
a krátku modlitbu.
Spomína rodina Petrovičová. 

Zavrel oči a odišiel po veľkom trápení, ale žije v srdciach tých, ktorí ho 
milovali.
26. 9. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil Štefan 
RežNIcKý vo veku nedožitých 70 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Žofia a deti s rodinami.

čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
14. 8. 2013 uplynie už 30 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a sta-
rého otca Františka KVASNIČKU. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Žofia, deti Jarka, Igor, Janka a Danka 
s rodinami.

20.  augusta  2013  uplynul  rok,  odkedy  nás  navždy  opustil  Peter  
cHRAPČIAK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra, vnučky Lenka a Katka

23. 8. 2013 si s hlbokým žiaľom v srdci pripomenieme smutné 10. výročie 
od náhleho úmrtia našej milovanej mamky a babky Márie AleXyoVeJ, rod. 
Bendíkovej. 
Všetci tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S úctou, vďakou a nekonečnou láskou na Teba, mamka a babka, spomína 
manžel, dcéry, vnučka a príbuzní. Tvoje zlaté srdce, mamička, zostane navždy 
s nami, bude nám žehnať na ceste, ktorou kráčame teraz už len sami. 

„Tichá spomienka za dcérku, sestričku našu, ktorú tak ľúbili sme, ľúbiť bu-
deme. S pokorou najhlbšou prijať sme museli, že odišla si mimo nášho času. 
Päť rokov ubehlo, ale navždy zostane pre nás Tvoja láskavosť a dobrota, pre 
Teba, Barborka, naša modlitba.“

Uplynuli 3 roky od chvíle, kedy sme sa rozlúčili s naším synom, bratom a ujom 
Ing. Miroslavom VARecHoM, ktorý nás opustil vo veku 44 rokov.
S láskou a úctou spomína mamka, sestra, synovci a priatelia.

1. 9. 2013 si pripomíname 2. výročie, odkedy nás opus-
tila Justína dReVKoVá. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku a modlitbu.
Zároveň si pripomíname výročie nedožitých 93. narode-
nín ondreja dReVKA.
S  láskou a úctou  spomínajú  synovia  a dcéry  s  rodi-
nami.

Dobrý človek zostane navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
2. 9. 2013 uplynie rok, odkedy nás náhle opustil manžel, milovaný otec, dedko 
Ivan deMoČKo vo veku 60 rokov.
S úctou a láskou v srdiečkach na Teba spomínajú manželka Marta, dcéra 
Danka s partnerom Milanom a vnučka Vivien a syn Ivan s manželkou Ankou.

Zavolal si našich zosnulých tam, kde niet smrti, do 
neba; z tohto sveta odišli, nech žijú večne pre teba...
5. 9. 2013 si pripomenieme nedožité 93. narodeniny 
našej  drahej  a  láskavej  mamičky,  babky,  prababky 
a praprababičky Júlie MItRÍKoVeJ, ktorá tíško odišla 
do večnosti 28. mája 2013.
12. 9. 2013 uplynie neuveriteľných 30 rokov od úmr-
tia nášho milovaného a starostlivého otecka Štefana  
MItRÍKA, dlhoročného učiteľa, r. kat. kantora a vče-
lára.
S láskou, vďakou, úctou a v modlitbách spomínajú deti, 
vnúčatá a pravnúčatá a široká rodina.
Zároveň vyjadrujeme hlboké a úprimné poďakovanie za 
príkladnú starostlivosť o našu mamičku riaditeľovi NsP 
a primárovi oddelenia ARO MUDr. Š. Zelenému a pri-
márovi chirurgického oddelenia MUDr. Š. Kötelešovi 
a ich personálu. 

13. 9. 2013 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, náš otec a dedko 
MUdr. Ján KoBlÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a dcéry s rodinami

SPOlOČenSKá KrOniKa

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 9. 7. 2013 prišli rozlúčiť s naším mi-
lovaným synom Mgr. daliborom ŠUlgANoM. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary.
smútiaci rodičia
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Klub dôchodcov lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

4. 9. 2013
Vychádzka na Košiarny briežok 

spojená s opekačkou z vlastných zdrojov.
Zraz pri býv. octárni o 9.00 hod. 

13. 9. 2013
Kultúrne podujatie s výjazdom  
na Farmársky dvor v Nov. Hute.

Prihlásiť sa do 9. 9. v klube. Poplatok 3 € 
(2 € občerstvenie + 1 € prekvapenie).  

Vítané oblečenie v kroji.  
Odchod MHD č. 3 o 9.00 hod.  
zo zastávky Štefánikovo nám.

20. 9. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

26. 9. 2013
divadelné predstavenie „ženský zákon 

v spišskom nárečí“ v Sp. divadle. 
Vstupné 2 €. 

Prihlásiť sa v klube do 23. 9.

Kurzy JOGy v sezóne 2011/ 2012SPoMIeNKy A PoĎAKoVANIA

SPOlOČenSKá KrOniKa, 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

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. 9. 2013
Slávka, Chrapčiakova 1, SNV, tel.: 053/416 61 22

2. - 8. 9. 2013
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, SNV

Tel.: 053/321 99 16

9. - 15. 9. 2013
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1, SNV

Tel.: 053/429 96 10

16. - 22. 9. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/1, SNV

Tel.: 053/321 99 20

23. - 29. 9. 2013
TESCO, Medza 15, SNV, tel.: 053/417 68 84

30. 9. 2013
BONUS, Nám. SNP 2, SNV, tel.: 053/446 47 67

1. 9. 2013 (nedeľa) o 18.00 hod. Rozlúčka s le-
tom vernisážou amatérskeho fotografa Jakuba Ful-
lu. V príjemnom prostredí s dobrou hudbou a malým 
občerstvením  vám pohladia  oko  jeho  diela,  ktoré  si 
môžete zakúpiť počas celého mesiaca.
2. - 8. 9. 2013 súťaž v spoločenskej hre carcas-
sonne. Prihlásiť sa môžete do večera 30. 8. 2013. 
Štartovné  2  €,  prví  traja  dostanú  zaujímavé  ceny. 
Najlepší sa v boji o prvenstvo stretnú v nedeľu 8. 9. 
Hláste  sa  osobne  alebo  mailom  cajovnaalchymka@
gmail.com. 
5. 9. 2013 (štvrtok) o 19.00 hod. Škandiná-
via  -  krajina  Trolov,  Laponcov  a  očarujúcej  prírody. 
40 dní a 6 000 km stopom po najkrajších miestach 
Fínska, Nórska a Švédska.
22. 9. 2013 (nedeľa) o 17.00 hod. S  vtipom 
a veselo rozpráva o Japonsku anna Majerechová. 
Spoznáte  japonské  kuriozity  a  ochutnáte  japonské 
čajové sladkosti. 

Letná 63, SNV

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 
31. júla 2013 prišli rozlúčiť s našou drahou sestrou, švagrinou, tetou a príbuznou evou KÖNIgoVoU 
na jej poslednej ceste. Zvlášť ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou sestra Alžbeta, brat Peter a ostatná smútiaca rodina.

odišli ste, nie ste medzi nami, ale v našich srdciach žijete spomienkami.
3. 9. 2013 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej mamičky, babičky a prababičky pani Heleny 
VeSeKoVeJ a 50. výročie nášho drahého otecka pána gabriela VeSeKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ich poznali.
S láskou a úctou dcéra a synovia s rodinami.

KluB DôcHODcOV KOMenSKý
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 16. 9. 2013  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
v SNV. Tešíme sa na vás.

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

4. 9. 2013 (streda)
Poznávanie nášho regiónu.

Návšteva Múzea a štôlne Ľudmila v Hnilčíku. Nenáročná vychádzka  
spojená s posedením v prírode. Odchod z AS o 8.00 hod.

11. 9. 2013 (streda)
Autobusový zájazd: ochtinská aragonitová jaskyňa, Štítnik, Číž - kúpele.

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

Služba vždy v utorok od 9.00 do 12.00 hod.

25. 9. 2013 (streda)
turistická vychádzka Kojšov - Kojšovská hoľa a späť.

Trasa patrí medzi náročné. Približná dĺžka trasy je 16 km, prevýšenie 775 m.
Odchod vlakom smer Margecany o 6.51 hod.
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Spišské výmenné stretnutie starožitností a kuriozít

28. 9. 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

VOJenSKý KluB 
pri príležitosti 69. výročia bojov pozýva svojich 

členov a sympatizantov na 

auTOBuSOVý  
záJazD na DuKlu 

5. 10. 2013. 
Odchod autobusu 5. 10. o 6.00 hod. z parkoviska 

pri Dome kultúry. Zaplatiť je nutné v dňoch  
17. - 24. 9. 2013 od 10.00 do 11.00 hod. 
v klube Jednoty dôchodcov na Levočskej ul. 

Cena zájazdu 10 € pre jednu osobu.

MeStSKá PolÍcIA V SNV

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

STraTy a nálezy
24. 7. 2013 o 15.40 hod. bola na Gorazdovej ulici 
nájdená finančná hotovosť 25 € (IC 1198/2013).
26. 7. 2013 o 10.50 hod. bol na Ul. Medza nájde-
ný  zväzok  kľúčov  (9  ks)  s  jedným  čidlom  (IC 
1212/2013).
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OznaMy, POzVánKy

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

w
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49. STRETNUTIE POdPORNEJ 
SkUPINy dOJČIACICH  
mATIEk A TEHULIEk 
pondelok 9. 9. o 9.00 hod.
skupina je otvorená pre nové maminy.
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba
INdIvIdUÁLNE  
PORAdENSTvO v dOJČENÍ
štvrtok 12. a 26. 9. od 9.00 do 10.00 hod.
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba
I. kURZ NOSENIA A vIAZANIA 
ŠATIEk NA NOSENIE dETÍ (zákl. kurz) 
12. 9. o 9.00 hod. 
Základy správneho nosenia, nosenie 
novorodenca a malých detí, zákl. úväzy 
dopredu, úväzy na dojčenie. 
II. kURZ vIAZANIA ŠATIEk  
NA NOSENIE dETÍ 
Utorok 17. 9. o 16.00 hod. 
úväzy na bok a na chrbát pre väčšie 
bábätká (cca od 6 mes.) a batoľatá. ak ešte 
nemáte vlastnú babyšatku, požičiame, príp. 
poradíme pri výbere. pre účastníkov kurzov 
3 % zľava na babyšatky, ergonom. nosiče 
a doplnky na nosenie detí.
prihlášky: deň vopred - 0948 480 510, 

barbora.vajova@gmail.com.
lektorka: mgr. Barbora Vajová
poplatok: 5 €/osoba
ANGLICký kLUb  
pre deti vo veku od 2 rokov
prvé informatívne stretnutie
piatok 20. 9. o 16.30 hod.
informácie: majklimova@gmail.com  
alebo 0904 887 239
TvORIvÁ dIELŇA PRE ŽENy
Sobota 21. 9. o 17.00 hod.
„maľovanie na textil“
prihlášky: deň vopred - 0904 887 239, 
mc.dietka@gmail.com
poplatok: 3 €/osoba
ZdRAvé PREbAĽOvANIE 
Utorok 24. 9. o 16.00 hod. 
kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach (zdravá, 
ekologická a ekonom. náhrada jednoráz. 
plienok, šetrné k deťom i k prírode) 
a doplnkoch na prebaľovanie. poradíme pri 
zostavovaní vhodnej plienkovej výbavičky. 
pre účastníkov 3 % zľava na moderné  
látkové plienky a doplnky na prebaľovanie.
Bližšie info: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba
TvORIvÁ dIELŇA PRE ROdINy
štvrtok 26. 9. o 17.00 hod.
„hlina - obrázok - technika hand in hand“

prihlášky: deň vopred - 0904 887 239, 
mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2 €/rodina
kURZ mASÁŽÍ dETÍ A dOJČIAT
piatky o 9.30 hod.
pod vedením profesionálnej masérky 
martiny mokošovej. počas 3 stretnutí  
sa naučíte masírovať celé telíčko  
svojho dieťatka.
prihlášky a informácie o zaradení  
do skupiny na 0904 888 102.
poplatok: 3 €/matka + dieťa 
ŠkOLA dOJČENIA
začiatok kurzu podľa záujmu
kurz pre budúce mamičky. 
pozostáva z troch 1,5 hod. stretnutí.
pôrod a dojčenie, prvé dni života bábätka, 
dojčenie v ďalš. období, dojčenie a matka.
lektorka: certifikovaná poradkyňa v dojčení 
oZ mamila, a. ogurčáková.
prihlášky na: hankaogurcakova@gmail.com, 
0903 740 739.
poplatok: 7 €/tehulka (doprovod zdarma)
kLUb mOdEL PLASTIk JUNIOR  
pre deti od 7 do 15 r.
začiatok klubu podľa záujmu
prihlášky a info: klescmarek@gmail.com, 
0915 929 084

Pripravujeme: Herňa montessori, 
Logopedické poradenstvo, Podporná 
skupina rodičov autistických detí

PONUkA SLUŽIEb 
v HERNI mC dIETkA
HERŇA + SEkÁČ dIETkA 
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod. 
Streda, štvrtok: od 16.00 do 19.00 hod.
poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina
členské na 9 - 12/2013: 7 €/rodina 
(neobmedzený vstup do herne)
návštevníkov prosíme,  
aby si so sebou doniesli prezuvky!

PORAdENSTvO v dOJČENÍ 
anna ogurčáková, denne od 19.00  
do 20.00, 0903 740 739 (v prípade  
nemožného tel. spojenia zašlite sms) 

OPATROvANIE dETÍ
pre deti od 2,5 do 8 r.,  
v rozsahu 3 - 4 hod.
poplatok: 2 €/1 hod.,  
každá začatá hod./1,50 €.
prihláška deň vopred - 0904 887 239.

dETSkÁ NAROdENINOvÁ  
OSLAvA - SObOTA, NEdEĽA
objednávky: 0903 740 739.
poplatok: 7 €/2 hod. 
(možnosť doobjednania anim. aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,

Levočská 14, Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na 

auTOBuSOVý záJazD  
nOVý TarG, BuKOVina 

26. 9. 2013 (štvrtok).
odchod o 6.30 hod. z parkoviska za dK.

Poplatok: členovia 5 €, nečlenovia 6 €.

Miestny odbor Matice slovenskej v SnV 
pripravuje 

7. ročník súťaže 

naŠe MeSTO 
pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl mesta  

pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky  
o meste Spišská Nová Ves.

K príprave žiakov odporúčame Míľniky histórie mesta  
Sp. Nová Ves, PhDr. R. Kormošovej, PhD.  

Školské kolá, prosíme, uskutočniť do konca októbra.

POnuKa záuJMOVeJ 
ČinnOSTi V ŠKOlSKOM 
rOKu 2012/2013

• tanečný súbor StoNožKA - 
PoKRoČIlÍ od 6 do 10 r.  
v CVČ ADAM Levočská 14

• tanečný súbor StoNožKA - 
zAČIAtoČNÍcI od 6 do 10 r.  
v CVČ ADAM Hutnícka ul.

• Karaoke - spev populárnej piesne  
- od 7 do 15 r., pre SŠ, v CVČ ADAM 
Levočská ul., v CVČ ADAM Hutnícka ul.

• SPoloČeNSKý tANec - 
zAČIAtoČNÍcI - od 6 do 10 r.  
v CVČ ADAM Hutnícka ul.

 Kontakty: 
  Klaudia Bigošová - 0914 176 083,
  Katarína Štrauchová - 0904 306 520.

• BRUŠNé tANce - v CVČ ADAM 
Levočská 14, v CVČ ADAM Hutnícka ul.

  Kontakt:  
Veronika Kaľavská - 0905 681 543.

• HIP - HoP - V CVČ ADAM Levočská 14,  
v CVČ ADAM Hutnícka ul.

  Kontakt:  
Vanda Wallachová - 0948 048 582.

• cyklistika, športová príprava, 
minivolejbal, streľba zo vzduchovky 
v CVČ ADAM Levočská 14, v CVČ ADAM, 
Hutnícka ul.

  Kontakt: Eva Fabianová - 0907 690 394.

• FUtSAl, FloRBAl, MIX VoleJBAl, 
MINIHeRňA, StePAeRoBIK, 
PoSIlňoVANIe - pre chlapcov 
a dievčatá od 5 do 15 r. v CVČ ADAM 
Levočská 14, v CVČ ADAM Hutnícka ul.

  Kontakt: Zuzana Košová - 0911 307 468.

• RelAXAČNé PláVANIe  
od 6 do 12 r. v ZŠ Z. Nejedlého

• PoSIlňoVANIe - od 12 do 15 r.  
v CVČ ADAM Levočská 14

• FloRBAl - od 12 do 15 r. v CVČ ADAM 
Levočská 14, v CVČ ADAM Hutnícka ul.

• tURIStIcKý, cyKlotURIStIcKý  
- od 12 do 15 r. v CVČ ADAM Hutnícka ul.

  Kontakt: Miloš Pitko - 0907 958 082.
 PriHláŠKy Si VyzDViHniTe  

2. 9. 2013 v cVČ aDaM levočská 14,  
v cVČ aDaM Hutnícka ul. 

centrum voľného času Adam, levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk

únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 

organizuje od 25. 9. 2013 
verejnú zbierku

Biela PaSTelKa, 
ktorej výnos je určený na pomoc ľuďom  
s ťažkým zrakovým postihnutím. Vďaka jej  
výťažku nevidiacim a slabozrakým klientom 
sú poskytované bezplatne sociálne služby  
a poradenstvo pri návrate do bežného života.
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Fotografický 
portál 

okfoto 
pripravuje
kurzy 

fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk

inzercia

www.solitera.sk

BYTY • DOMY
nové - úsporné - vlastné

STVORÍME VÁM
VLASTNÉ BÝVANIE
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POzVánKa, DrOBná inzercia

   PreDáM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0908 256 367.
 Od 1. 9. 2013 dám do prenájmu zariadený 1-izb. byt na sídl., 

Tarča. Volať po 19.00 hod. na tel. č.: 053/446 69 11 alebo 
0944 187 238.
 Prenajmem 3-izb. byt na Ul. E. M. Šoltésovej v SNV, 3. posch. 

Cena dohodou. T.: 0918 818 704. 
 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 44 000 €. 
T.: 0903 630 089.
 Predám 5-izb. nadštandardný byt s loggiou v panelovom byt. 

dome na sídl. Tarča, po kompletnej rekoštrukcii. Cena dohodou. 
RK nevolať. T.: 0908 984 066.
 Predám pekný, moderný rodinný dom s podkrovím v SNV, v ti-

chej, lukratívnej časti blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, zá-
hradný domček s krbom, atď. Cena 148 000 €. 
T.: 0903 630 089.
 Predám slnečný, dvojpodlažný dom (5-izb., 2 kúpeľne, 2 bal-

kóny, garáž) vo Ferčekovciach. Rozloha pozemku 912 m2. Na 
pozemku dostavaná pivnica, basket mini ihrisko, suchá sauna. 
Súčasťou záhrady sú rodiace ovocné stromy a bio záhradka. Ne-
hnuteľnosť je 100 m od lesa, za pozemkom potok. Cena doho-
dou. T.: 0911 617 866.
 Predám rodinný dom v oblasti Hrabušice - Majer, vhodný na 

chalupu alebo bývanie. Cena dohodou. T.: 0905 212 424.
 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na chatu aj celoročné 

bývanie. Dom je podpivničený, 2. posch., 4 izby, kuchyňa, 2 x 
WC, kúpeľňa. V blízkosti sa nachádza rekreačné stredisko Poráč 
Park, 2 lyžiarske vleky, krásne cykloturistické a turistické trasy. 
Príp. vymením za 2-izb. byt, prerobený s balkónom na sídl. Mier. 
Cena dohodou. T.: 0908 984 065.
 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. Garáž 
a ústredné kúrenie. Vonku hojdačka, ohnisko, detské ihrisko, ja-
zierko. 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 12 500 €. 
T.: 0904 119 605.

 Spoločnosť ASt - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o., ponúka 
na predaj novostavbu bytov v Smižanoch. Malá bytovka 
sa nachádza v blízkosti Supermarketu teSco. Nadštan-
dardné 2-izb. a 3-izb. byty sú zhotovené z najkvalitnejších 
stavebných materiálov zaručujúcich nízke režijné náklady. 
Pri kúpe týchto bytov je možné čerpať zvýhodnené hypo-
tekárne úvery. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 
0903 101 407 alebo 0903 624 121.
 Predám prevádzkový areál vhodný na prevádzku výroby alebo 

skladu. Areál sa nachádza v blízkosti Madarasu. 
T.: 0903 637 003.
 Predám alebo prenajmem zabehnutý salón (pedikúra, nech-

tový dizajn) v „Centre zdravia a krásy“ na sídl. Západ I, v SNV, 
v malej budove ZŠ. T.: 0903 735 518.
 Dám do podnájmu garáž na sídl. Tarča oproti PNS (Brezová ul. 

/ Javorová ul.). T.: 053/446 83 02, 0911 911 737.
 Predám kryptu pre 1 osobu aj s vybetónovaným chodníkom, 

zaplatené miesto na 20 rokov na novom cintoríne v Novoveskej 
Hute. Cena 402 €. T.: 0902 419 594. 
 Odstúpim hrobové miesto - jednohrob v sekcii SC IX, hrob. 

číslo 853. T.: 053/441 11 86, 0907 910 483.
 Predám spredu plnenú automatickú práčku zn. WHIRLPOOL 

AWOC 7113, energ. trieda A++, 6. zmysel, kapacita 7 kg, spot-
reba energie 0,91 kWh, objem bubna 52 l, hlučnosť 59 dB. Ešte 
v záruke, kupovaná v SNV. Cena 250 €. T.: 0905 425 661.
 Predám motorovú pílu DOLMAR 6400 HS-45 profi. Veľmi málo 

používaná, ako nová. Cena 300 €. T.: 0944 343 049.
 Predám novú Biolampu Wellness Energie - žlté, modré a čer-

vené svetlo, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom 
kufri. Cena 150 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0903 189 429.
 Predám úplne novú Dr. Magnet pulser - pulznú magnetotera-

piu - podložka na celé telo + naviac malý aplikátor, vrátane ná-
vodu - pomoc na cca 60 chorôb. Výroba Nemecko. Cena 280 €  
(www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.
 Predám staticu do vencov * kotol na tuhé palivo, originál zaba-

lený * klasickú váhu a pokladňu. T.: 053/442 73 72.

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

   KúPiM/HĽaDáM

 Kúpim motorku Babeta v zachovalom stave. 
T.: 0904 459 109.
 Hľadám pani na invalidnom dôchodku na zástup v čase od 

6.00 do 8.00 h. Bližšie informácie v novinovom stánku - Štefáni-
kovo nám. 1 (budova MsÚ).
 Hľadám 1-izb. byt podnájom v centre mesta alebo sídl. Mier 

od 1. 10. 2013. T.: 0907 413 667.

   Práca

 Hľadám kuchára/ku do bavorskej reštaurácie v Nemecku. Ne-
mecký jazyk potrebný. Čistý plat 1 000 €/mesačne. Ubytovanie, 
strava, zdravotné a sociálne poistenie hradí zamestnávateľ. 
T.: 00421 944 020 868, 0049 912 365 70 - volať po 21 hod.
 Prijmeme skladníka do skladu na dohodu alebo polovičný pra-

covný úväzok. Vhodné pre výsluhových dôchodcov, príp. sta-
robných dôchodcov - mužov. T.: 0905 607 857. 

 Hľadáte prácu? garantovaný príjem 600 €. 
t.: 0948 040 208.
 Rada sa postarám o vaše detičky, kým vy budete v práci. Som 

mamička na MD. T.: 0904 380 033.

   rôzne

 Darujem prítulnú, veľmi peknú ročnú mačičku do rodinného 
domu. Zn. do dobrých rúk. T.: 0903 485 131.

 MASéRKA MAťKA MoKoŠoVá, Plaváreň / sauna, SNV 
oznamuje cteným starým aj novým zákazníkom, že po 3-roč. 
pauze nastúpi späť do masérskej rovnošaty. teším sa na 
vás. Pre prvých 50 zákazníkov bonus. Novinka / tip na je-
senný relax - 60 min. masáž zameraná na chrbticu a ner-
vové zakončenia - to najlepšie z najlepšieho al. niečo pre 
fajnšmekrov. Vhodné aj ako darček. objednávky na tel. č.: 
0904 325 343. 

 PÔžIČKy - úrok od 1,69 % p. a. Refinancovanie nevýchod-
ných pôžičiek. t.: 0918 638 240.
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 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.

 dámske, detské a pánske KAdeRNÍctVo ANNA, Šafári-
kovo nám. 3, budova zdravotného strediska na sídl. Mier 
pozýva ctených zákazníkov využiť ponúkané služby. teším 
sa na vás. Anna ogurčáková – 0903 740 739. 

 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. 

 Vyučujem a doučujem anglický jazyk všetky vekové kate-
górie od najmladších po najstarších. Pripravujem na matu-
ritu individuálne alebo vo dvojiciach. t.: 0907 585 817.

 Ponúkam profesionálny servis Pc a kancelárskej tech-
niky aj u vás doma. Vytvorenie domácej aj firemnej Pc siete. 
Pomôžem, vysvetlím a zdokonalím vašu prácu s Pc. Pora-
denstvo ohľadom Pc sietí a kanc. techniky zdarma. Najniž-
šie ceny! Volajte nonstop na t. č.: 0949 622 170.

 KUcHyNSKé ŠtúdIo S-Style ponúka * kvalitné kuchyn-
ské linky a nábytok vlastnej výroby. Kuch. linky moderné 
a klasické * vstavané skrine a šatníky * interiérový náby-
tok na mieru. Realizácia od návrhu po montáž. 3d návrh 
zdarma. Ďalej ponúka kuch. spotrebiče * drezy * batérie 
* kuch. doplnky * príborníky * závesný program * výsuvné 
koše * úchytky * led pásky * vešiaky a mnoho praktic. vecí 
do domácnosti. Najnižšie ceny v okolí. Starosaská 17, SNV 
(oproti Metropolu). t.: 0944 187 251.

 „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.

 Servis počítačov, periférií, domácich sietí, pripojenia na 
internet a riešenia softvérových problémov 7 dní v týždni za 
rozumnú cenu t.: 0903 426 191, 
e-mail: kubsoft@azet.sk

 Srdečne pozývame na vystúpenie hud. skupiny PRog-
ReS, ktorá predstaví svoje nové cd. Príbehmi Andera z Ko-
šíc vás zabaví Peter Sopko. 24. 10. 2013 v mestskom kine 
levoča o 19.00 h. Vstupné 6 €. Predpredaj vstupeniek - po-

kladňa mestského kina levoča. 
Viac informácií: 053/451 22 08. 

 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.

 Novootvorená predajňa PAPIeRoVý MIX ponúka na pre-
daj: školské a kanc. potreby * sviečky * darčeky * drogé-
riu * hyg. potreby * sladkosti * náušnice, gumky, sponky * 
kopírovanie. Predajňu navštívte na sídl. západ I - Kolárska 
4, SNV.

 HĹBKoVé tePoVANIe - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. odstraňovanie žuvačiek. PRIeMySelNé ČISteNIe - 
jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479.

 Čistenie kanalizácie a monitoring. Vyčistíme a odpcháme 
Wc, pisoáre, sifóny, kanalizácie - všetko, čo máte upchaté. 
zmonitorujeme vašu kanalizáciu a pripravíme dVd záznam. 
t.: 0915 216 398.

 VIzáž MARtINA gáloVá. Rada ťa nalíčim na rôzne prí-
ležitosti (denné, svadobné, večerné, foto make-up). ob-
jednávky prijímam telefonicky na tel. čísle 0902 221 639. 
Nájdete ma na Ulici odborárov12, SNV (pri Reštaurácii 
tatra). 

 Prekladám neúradne z/do ANglIcKéHo a NeMecKéHo 
JAzyKA. tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokroči-
lých - všetky vekové kategórie. t.: 0918 041 145, e-mail: 
ivana.broskova@gmail.com, Smižany.

 KozMetIcKé ŠtúdIo Marilyn (Hutnícka 10, západ I, 
SNV) ponúka: * NoVé - liftingová relaxačná masáž Kobido 
* NoVé - lymfatická pleťová masáž * NoVé - minikurz líčenia 
* Pleťové ošetrenia podľa typu pleti; ošetrenie profesionál-
nou žehličkou na pleť; líčenia na rôzne príležitosti; Japon-
ská manikúra, masáž a parafínové zábaly rúk; Formovanie 
postavy a odstránenie celulitídy bandážami Arosha; depi-
lácie; Minikurz líčenia a ďalšie služby. AKcIe - každý mesiac 
zľavy na vybrané pleťové ošetrenia! t.: 0905 388 917.

 Naučím a doučím RUSKý a ANglIcKý JAzyK - malé deti, 
žiakov zŠ aj maturantov a dospelých. Individuálne a aj v ma-
lých skupinách za prijateľnú cenu. t.: 0918 247 131.

 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.

 dovezieme bezplatne betónovú suť do základov sta-
vieb alebo na spevnenie zemnej plochy v okolí SNV. In-
formácie: 0903 403 812, 0903 604 239, 0907 930 651, 
0908 478 269.

 Predajňa HoBBy KReAtÍV, zimná 65, SNV pozýva na 
tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 hod.: * 10. 9. - Vre-
cúško na bylinky / servítková technika * 13. 9. - Foto na 
dreve (transfer foto) * 16. 9. - Quilling na fotorámčeku * 
24. 9. Náhrdelník z textilnej priadze Hooked. Bližšie infor-
mácie: www.hobby-kreativ.sk alebo v predajni, príp. tel. č.: 
0918 994 867.

 Predajňa HoBBy KReAtÍV, zimná 65, SNV pozýva na 
tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 hod.: * 1. 10. - Imitá-
cia minerálov (polodrahokamov) z fima * 7. 10 - Maľovaný 
porcelán * 16. 10. - Jesenný veniec (nešitý patchwork) * 
30. 10. - Plastická dekupáž (servítková technika). Bližšie 
informácie: www.hobby-kreativ.sk alebo v predajni, príp. 
tel. č.: 0918 994 867.

 lingvistická spoločnosť IlUMINAtA SNV vám v nových 
priestoroch na duklianskej 1 (oproti Hotelu Metropol) po-
núka služby v oblasti úradných a bežných prekladov (od Au-
todokladov až po zmluvy), tlmočenia, výučby jazykov šité na 
mieru, ako aj prípravu na cambridge a city and guilds certi-
fikáty – tie vám nahradia maturitu z AJ, certifikáty göetheho 
inštitútu, certifikáty dele inštitútu cervantes. * www.ilumi-
nata.sk * t.: 0915 964 533.

 oČNá oPtIKA BlIR - oPtIK, odborárov 18 (pri žel. sta-
nici) si pre vás a vaše deti pripravila novú farebnú kolekciu 
rámov. Ponúkame odborné poradenstvo a zhotovovanie 
kvalitných okuliarov za rozumné ceny. od októbra pripra-
vujeme vyšetrenia na objednávky po osobnej konzultácii 
podľa stanovených podmienok. tešíme sa na vašu náv-
števu.

 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 čis-
tičkou vzduchu, čím sa odstránia všetky nežiaduce pachy 
(cigaretové, zvieracie a iné). t.: 0949 353 731. 

 cHcete StAVAť, PReStAVoVAť, ModeRNIzoVAť? Po-
núkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových jadier 
* keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy * omietky 
* maliarske práce * voda a elektroinštalácia * autodoprava * 
vyklápač. Naše služby, vaše ceny. t.: 0904 974 481, e-mail: 
kupelnemikolaj@centrum.sk

 PRoFeSIoNálNy UPRAtoVAcÍ SeRVIS praje školákom 
veľa úspechov v školskom roku a rodičom dostatok času 
na rodinu. Nechajte si upratať a svojim milým sa môžete ve-
novať. Čistenie kobercov, sedačiek, strojové čistenie a im-
pregnácia PVc i keramických podláh. t.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.

 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

 zAložÍMe S. R. o. zA VáS - do konca septembra vyu-
žite možnosť založiť s. r. o. bez nutnosti zloženia základ-
ného imania 5 000 €. zakladanie obch. spoločností s. r. o. 
na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., zápis fyzických 
osôb do obchodného registra (dopravcov a pod.), predaj 
s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko elektronickým 
podpisom za zvýhodnený poplatok. Bezplatné poraden-
stvo pri založení s. r. o. letNá AKcIA - Kompletné založe-
nie s. r. o. platí do 30. 9. 2013. tIMId, s. r. o., Štefánikovo 
nám. 5 (prízemie za tatrabankou), SNV. t.: 0905 772 016, 
0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 Nefunguje vám počítač? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Ponúkam profesionálny servis Pc a kancelárskej 
techniky i u vás doma. Návrh a montáže domácich WiFi 
(bezdrôtových) sietí! opravy notebookov! Možnosť obno-
venia vašich stratených dát! Nastavenie internet. pripojenia. 
SeRVISNá PReHlIAdKA U VáS zA 1 €! WiFi router s profe-
sion. montážou len za 39 €. Pre informácie volajte nonstop: 
0904 318 235. Konzultácia zdarma! 
e-mail: doktorpc@outlook.com

 Pôrodná asistentka s licenciou poskytuje: predpôrodnú 
prípravu + gymnastika, tehotenské poradne, masáž teh. 
a detí, konzultácie, kurzy, prednášky, potreby k pôrodu 
matka/dieťa. www.porodnaasistencia.sk.
t.: 0907 025 298.

 VýRoBA KľúČoV, BRúSeNIe & záHRAdKáR - septem-
ber 2013 zľava 10 % pri kúpe vis. zámku + 10 kľúčov alebo 
výroba kľúčov nad 15 ks, zelené hnojivo - repka, horčica, 
facélia. Štefánikovo nám. 21 (bývalá banícka škola), letná 
46. t.: 0907 259 489. 

DrOBná inzercia, inzercia
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AMANI Restaurant
Radničné námestie 7 (budova Radnice), Spišská Nová Ves, tel. 0905 240 738, 

amani@amani.sk, www.amani.sk

Vás pozývajú na ochutnávku
toho najlepšieho z talianska
(domáce cestoviny, steaky, šaláty, dezerty,

vína a pravé talianske espresso)

23. - 29. 9. 2013
host šéfkuchár

BohuŠ  šMatlák

T A L I A N S K E  D N I

MANI Icko rekl1.indd   1 15. 8. 2013   11:37:10

MEDICIÁLNA PEDIKÚRA- poskytovaná profesionálnym podologickým prístrojom
• profesionálne ošetrenie plôšky chodidla a nechtov
• bezbolestné a bezkrvné ošetrenie (alt. lokálna anestézia)
• gelovanie nechtov • nail Art lakovanie a zdobenie nechtov, leštenie nechtov...
• odborné konzultácie, poradenstvo
• konzultácie a spolupráca s lekármi a odborníkmi z rehabilitácie, obuvníctva, chirurgie a výživy...
• predaj špičkových prípravkov k starostlivosti o nohy a nechty

MOKRÁ PEDIKÚRA
KOMBINOVANÁ PEDIKÚRA
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PODIATRIE
• Komplexná diagnostika nôh, analýza osového skeletu:
    – achillova šľacha priečne plochá noha, nestabilita členku, vyvrtnutie členku
   ostroha pätnej kosti, zarastajúce nechty, diabetická noha, metarsalgia, 
   plantárna fascitída, kurie oká, mozole, bradavice a mnoho ďalších...
• Vyšetrenie nôh na PODOcame (prístroj pre diagnostiku ortopedických vád nôh)
• Zhotovovanie termoplastických zdravotných vložiek do obuvi zn. SCHEIN na mieru
  - (pre diabetes, normálnu, spoločenskú aj športovú obuv)
• Ortonyxia - zhotovenie špony na zarastajúce nechty Ross Fraser a ich fixácia
• Nechtová protetika - náhrada nechtových platničiek (následkom úrazu,
  nakopnutie, tlak topánky...)
• Cryo terapia - terapia chladom a kompresiou
• Zhotovovanie individuálnych korektorov podľa potrieb a stavu nohy klienta 
   (pri vybočených palcoch, kladivkových prstoch, dajú sa však nimi  chrániť i exponované miesta na nohe)
• Starostlivosť o diabetikov, diabetická obuv...
• Podiatrické poradenstvo a liečba z odborov:
 - DERMATOLÓGIE: onychomykózy, dermatomykózy, bradavice, nadmerná potivosť, 
                 deformácia a zmeny na nechtoch a pokožke...
 - ORTOPÉDIE: deformácia nožnej klenby, hallux valgus, kladivkové prstce, otlaky,
          pätné ostrohy, metatarsalgia... 
 - DIABETOLÓGIE: starostlivosť o diabetickú nohu a ponuka 
               špeciálnych prípravkov k domácemu ošetreniu...
 - PEDIATRIE: problémy s vývojom detskej nohy, správne obúvanie, prevencia...
 - CHIRURGIE: konzultácia možných chirurgických výkonov, príprava na operácie...

NECHTOVÝ DIZAJN
• Acrylové nechty • Gélové nechty • Klasická manikúra • Japonská manikúra • Nail art - zdobenie
DEPILÁCIA- komplet

PodiaterCentrum
Centrum „ZDRAVÁ NOHA”

& Nails dizajn

Zimná 50 (medzi Slovenskou sporiteľňou a Papierníctvom Dominom)
052 01 Spišská Nová Ves Tel.: 0902 891 534

inzercia

OC MADARAS SNV

Nová atrakciapri kinách

CELOROČNÉ 

KORČUĽOVANIE 

na umelom povrchu

v obchodnom centre Madaras 

(umelé klzisko o rozmere 9 x18 m)

DENNÉ 
MENU 
V OC MADARAS 

STODOLA 

GOLF PUB 

KAMENNÁ 
ZÁHRADA

Denné skupinové cvičenia
Racevalker
Jumping
Zumba
Bokwa
Pilates

Skupinové objednávky: 
servis@ocmadaras.sk

www.m-gym.sk
e-mail: mgym� tness@ocmadaras.sk
mobil:0911936761



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. 

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

NOVINKA

NOVINKA

NISSAN X-TRAIL
už od 21.900 €

Inteligencia predvídať nepredvídateľné

NISSAN QASHQAI
už od 13.750 €
Unikátny mestský crossover

NISSAN MICRA
už od 8.490 € 

Ako stvorený pre vás! 
Technológie, štýl a efektivita.

s novým Nissanom MICRA prežijete 
každý deň na maximum.

NISSAN NOTE
už od 10.490 €
Nissan Note s pokročilými funkciami 
pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu jazdu

AAAAAAAUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS. SSSSEERVIS. KVALIT
AUTOSALÓN NISSAN AUTOVES s.r.o.

NOVINKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

N

s n

pre jednoduchšiu a bezpečnejšiiu jazdu

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU
0911 645 111


