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BARBORA 
MIŠENDOVÁ 
MAJSTERKOU 
EURÓPY
Slovenská plavecká reprezentantka, rodáčka zo Spiš-
skej Novej Vsi, Barbora Mišendová získala v nedeľu 
13. júla zlatú medailu na 50 metrov motýlik na junior-
ských majstrovstvách Európy v Dordrechte v dlhom 
bazéne. Časom 26,84 sekundy tiež vytvorila nový 
národný juniorský rekord. „Mám neopísateľné po-
city. Splnil sa mi môj sen,“ uviedla po získaní titulu 
B. Mišendová.
Pre mladú Spišiačku je to na šampionáte už druhý 
cenný kov. V sobotu 12. júla získala bronzovú me-
dailu aj na 100 m motýlik. Odchovankyňa trénera 
Ivana Mireka ml. a následne aj Ivana Mireka st. vo fi-
nále na 100 metrov vytvorila nový národný juniorský 
rekord 1:00,00 minúty. 
Barbora už vo štvrtok 10. júla obsadila vo finále na 
100 metrov voľný spôsob s ďalším slovenským 
juniorským rekordom 56,51 štvrté miesto.
Na vyhodnotení najlepších športovcov mesta Spišská 
Nová Ves za rok 2013 bola Barbora Mišendová oce-
nená za výborné výsledky a reprezentáciu osobitnou 
Cenou primátora. (pat)

DEŇ OBJATÍ AJ 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Akcia s názvom HUG DAY Spišská Nová Ves mala 
obrovský úspech. Vďaka 25 dobrovoľníkom sa za 
6 hodín v meste vyobjímalo 3 200 Spišskonovo-
vešťanov. Skupina mladých ľudí, zvolila netradičné 
otvorenie, a to z kostolnej veže s výškou 87 metrov, 
kde prvé objatie dostal primátor mesta Spišská Nová 
Ves PhDr. Ján Volný, PhD., od organizátora akcie Ma-
túša Sedláka. 
Po otvorení akcie sa skupiny mladých rozpŕchli do ulíc 
mesta, aby objatím potešili každého. Počas dopolud-
ňajších hodín si organizátori pripravili pestrý program 
vrátane hromadného objatia a „street“ programu. 
Hromadného objatia sa zúčastnilo takmer 200 detí 
z MŠ a 50 študentov ZŠ a SŠ. Snahou bolo objať rad-
nicu mesta, čo sa aj podarilo (foto). Počas „street“ 
programu sa predstavili rôzne hudobné a jedno ta-

nečné číslo. Ako prvý vystúpil Ján Pramuk s krát-
kou ukážkou zo svojej tvorby a program otvoril hymnou 
s názvom „Objatie“. Ten pokračoval vystúpením taneč-
níkov z BDSK-y, potom sa predstavili bratia Čujovci 
s krátkym výberom skladieb od Nirvany a program uza-
tvoril komorný orchester ZUŠ SNV. 
Skupina dobrovoľníkov sa následne presunula k bráne 
spoločnosti Embraco, aby potešila objatím aj pracovní-
kov firmy. Vybrala sa aj do nemocnice s poliklinikou na 
detské oddelenie, aby svojím objatím uzdravila srdcia 
chorých detí. Myslelo sa aj na starších, ktorých sku-
pina navštívila v domove dôchodcov, kde po návšteve 
zavládla radostná atmosféra. 
HUG DAY Spišská Nová Ves dopadol nad očakávania 
a o rok sa objímame znovu.

Matúš Sedlák, foto: Edita Sýkorová

Počas 3. ročníka akcie HUG DAY - Deň objatí, ktorý sa konal v 38 miestach na Slo-
vensku a taktiež aj v Spišskej Novej Vsi, sa rozdalo takmer 3 200 objatí! Tvorila sa 
živá reťaz, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 detí z MŠ a 50 študentov zo ZŠ a SŠ. Ob-
jatia sa rozdávali aj v spoločnosti Embraco, nemocnici s poliklinikou - detské odd. 
a aj domove dôchodcov. Akciu HUG DAY Spišská Nová Ves otvoril primátor mesta 
z najvyššej kostolnej veže na Slovensku s výškou 87 m.



NA VLASTNÝ DOM SI UŽ
NEMUSÍTE DONEKONEČNA ŠETRIŤ.

TERAZ SI HO BUDETE MÔCŤ DOVOLIŤ

UŽ OD 399 € MESAČNE!

VYMEŇTE SVOJ BYT ZA NOVÝ DOM

Domček so záhradkou, kde sa nebojíte nechať svoje deti 
samé. Zeleň pri dome, starostlivosť o ktorú vám nezaberie 
tak veľa času. Zároveň ale váš vlastný priestor, kde si 
môžete dopestovať bylinky, zeleninu, alebo sa len tak
z radosti obklopiť farebnosťou kvetov. Kto by netúžil po 
takomto domove?
Pri hľadaní vlastného bývania sa najskôr rozhodujeme 
medzi bytom a domom. To najpodstatnejšie, prečo si
v mnohých prípadoch vyberáme byty, je cena. Ak túto 
otázku riešite práve teraz, cena už nemusí byť prekážkou 
v ceste za vaším vlastným domčekom.
V lokalite Pod Modrým vrchom v Sp. N. Vsi sa pripravuje 
výstavba novej obytnej štvrte, kde vyrastie 48 nízkoener-
getických rodinných domov. Cena domčeka neprevýši 
cenu rovnako veľkého bytu v novostavbe. Druhou pred-
nosťou je výborná poloha. Blízkosť centra mesta, škôl či 
polikliniky je veľkou výhodou. 
Spojenie skvelej ceny a lokality je odpoveďou, prečo svoj 
nový domov môžete nájsť práve Pod Modrým vrchom. 

www.PodModrymVrchom.sk
Bližšie informácie o projekte Pod Modrým vrchom získate na: info@podmodrymvrchom.sk alebo na t. č. 0903 464 602. 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
INZERCIA, POZVÁNKA

INFORMÁTOR – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09 • ISSN 1339 – 049X • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský 
úrad, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves. IČO: 00 329 614. August 2014, 24. ročník. Vedúca redakčnej rady: Ing. Andrea Jančíková. Redakčná rada: Ing. Marcela Baluchová, Edita Sýkorová,  
Patrik Petruška, Miloslav Bdžoch, Michaela Kráľová. Adresa redakcie: MsÚ, Radničné nám. 7, Sp. Nová Ves, e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, marcela.baluchova@mestosnv.sk,  
edita.sykorova@mestosnv.sk, t. č. 053/417 66 13, 417 66 27, 417 66 22. Redakčná uzávierka 15. deň v kalendárnom mesiaci. Náklad: 13 700 výtlačkov. Sadzba, graf. úprava: Roland Endrész. 
Výroba, grafika, tlač: PRO GRUP, s. r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť.

KULTÚRNE LETO 2014 
LETNÉ KINO PRED REDUTOU

3. 8. 2014 o 16.00 h
LOMIDREVO, rozprávka
Divadlo na hojdačke Žilina 

3. 8. 2014 o 17.00 h
TIMID – country skupina Spišská Nová Ves 

10. 8. 2014 o 16.00 h
O KOZLIATKACH POSLUŠNÝCH 
A NEPOSLUŠNÝCH, rozprávka
Divadlo TUŠ Poprad

10. 8. 2014 o 17.00 h
Dychová hudba POPRADČANKA  
z Popradu

17. 8. 2014 o 16.00 h
MLYNČEK, rozprávka
Divadlo CILILING Prešov

17. 8. 2014 o 17.00 h 
Hudobná skupina TREND 
zo Spišskej Novej Vsi

24. 8. 2014 o 16.00 h
MECHÚRIK A KOŠČÚRIK, rozprávka
Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves

24. 8. 2014 o 17.00 h
Dychová hudba ŽELEZNIČIAR  
Spišská Nová Ves

3. 8. 2014 o 17.00 h

Sídlisko Západ 

– pred materskou školou

LOMIDREVO, rozprávka

Divadlo na hojdačke Žilina 

17. 8. 2014 o 17.00 h

Novoveská Huta,

priestor pred Pohostinstvom Poľovník 

MLYNČEK, rozprávka

Divadlo CILILING Prešov

PROMENÁDNE PODUJATIA 
PÓDIUM PRED REDUTOU SÍDLISKÁ MESTA 

16. 8. (sobota) o 21.15 h 

LÍBAŠ JAKO ĎÁBEL
Dva roky po diváckom hite Líbaš jako Bůh posiela autorka 
a režisérka Marie Poledňáková kvarteto hlavných hrdinov 
do nových životných situácií. V úchvatných exteriéroch 
exotického Maroka sa odohráva ďalší príbeh plný humoru, 
romantiky a lásky a tento krát i trochu napätia. K hlavnej štvo-
rici hercov naviac pribudnú i nové postavy v podaní Jiřího 
Langmajera a Terezy Kostkovej... 

Komédia, ČR, r. 2012, MP-12, 113 min. Réžia: Marie Po-
ledňáková. Hudba: Petr Malásek. Hrajú: Kamila Magálová, 
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová…

23. 8. (sobota) o 21.15 h

MAMMA MIA
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá 
matka, traja potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Diva-
delnú muzikálovú show Mamma Mia videlo v ôsmich jazy-
kových verziách viac ako 30 miliónov ľudí. Ich rady teraz  

geometricky na-
rastú, pretože tvor-
covia pôvodného 
muzikálu sa „svoje 
dieťa“ rozhodli pojať 
ako celovečerný film. 
A aby Mamma Mia na 
striebornom plátne dostala punc mimoriadnosti, obsadili do 
hlavných úloh Meryl Streepovú a Pierce Brosnana. 
Muzikál, 108 min., MP-12.

začiatok vždy 

o 21.15 hod.
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Nový IC 1501 Šarišan je vlak najvyššej kvality, ktorý vyše 
500 kilometrovú trasu prejde za šesť a pol hodiny. Dote-
raz táto cesta trvala sedem až osem a pol hodín, pričom 
cestujúci musel počítať s jedným alebo dvoma prestupmi. 
Ide teda o najrýchlejšie spojenie regiónu Humenska 
s hlavným mestom. „V prieskumoch zaznamenávame 
rastúci záujem o priamu a rýchlu dopravu zo vzdiale-
nejších miest východného Slovenska na západ krajiny  
a naopak. Preto sme upravili systém IC vlakov. Cieľom 
je dosiahnuť rast počtu cestujúcich, vyššiu vyťaženosť 
a zlepšenie služieb,“ vysvetlil Jozef Schmidt, riaditeľ 
úseku obchodu ZSSK.
Uvedený vlak má spolu 12 zastavení, pričom zastavuje 
aj v stanici Spišská Nová Ves. Prevádzkovaný je v ne-

deľu na trase Humenné – Strážske – Vranov nad Topľou 
– Hanušovce nad Topľou mesto – Prešov – Spišská Nová 
Ves – Poprad-Tatry – Liptovský Mikuláš – Žilina – Trenčín 
– Trnava – Bratislava hlavná stanica. Na opačnej trase 
jazdí v piatok. Uvádzacia cena jedného lístka za cestu zo 
Sp. Novej Vsi do Bratislavy je v predpredaji 60 až 9 dní 
pred odchodom 16 €, 8 až 1 deň pred odchodom 18 € 
a v deň odchodu vlaku 20 € v druhej triede (26 €, 28 € 
a 30 € v prvej triede).
Nový vlak IC Šarišan okrem toho zaručuje pohodlie a kom-
fort. Je zostavený z vozňa 1. triedy, reštauračného vozňa 
a modernizovaných klimatizovaných vozňov 2. triedy so 
zásuvkami pre počítače. Vo vlaku je dostupné WiFi pri-
pojenie k internetu a v cene lístka v 1. triede je aj nápoj, 

denná tlač či reštauračné služby.
Vlak ide v piatok ako IC 1501 na trase:
Bratislava 15:37 h - Trnava 16:05 h - Trenčín 16:45 h - 
Žilina 17:52 h - Liptovský Mikuláš 18:52 h – Poprad-Tatry 
19:33 h - Spišská Nová Ves 19:52 h - Prešov 20:55 h - 
Hanušovce n. Topľou mesto 21:21 h - Vranov n. Topľou 
21:42 h - Strážske 22:00 h - Humenné 22:10 h.
Vlak ide v nedeľu ako IC 1502 na trase:
Humenné 13:46 h - Strážske 13:55 h - Vranov n. Topľou 
14:13 h - Hanušovce n. Topľou mesto 14:39 h - Prešov 
15:19 h - Spišská Nová Ves 16:11 h – Poprad-Tatry 16:30 
h - Liptovský Mikuláš 17:10 h - Žilina 18:11 h - Trenčín 
19:17 h - Trnava 19:58 h - Bratislava hl. st. 20:23 h.

Eda

Američania z partnerského mesta Youngstown sa i na-
priek veľkej vzdialenosti do nášho mesta každoročne 
radi vracajú. Mnohí z jeho obyvateľov majú totiž korene 
práve v spišskom regióne. „Toto je už naša štrnásta 
návšteva. Máme radi Slovensko a Spišskú Novú Ves. 
Dúfame, že toto naše spojenie bude pokračovať,“ 
uviedol viceprezident Združenia Youngstown – Spišská 
Nová Ves Sister Cities Program, Inc., James Bench. 
Pravidelne počas návštev ho sprevádza aj jeho man-
želka Kay Bench: „Máme to tu veľmi radi. Stále ho-

vorím, že toto je moja posledná návšteva, ale potom 
prídem znova.“
Minulý rok počas návštevy delegácia priniesla šek v hod-
note 3 000 dolárov. Použité boli na nákup piana v ob-
radnej sieni Radnice. Tento rok finančný dar v rovnakej 
výške J. Bench odovzdal počas slávnostného prijatia pri-
mátorovi mesta Jánovi Volnému (foto). Použitý bude 
na pokrytie časti nákladov v súvislosti s pripravovanou 
monografiou Dejiny Spišskej Novej Vsi.
 Eda, foto: autorka

Nový dekan pochádza z horného Spiša zo Slovenskej 
Vsi. „Prichádzam tu ako nový farár a dekan. Je to pre 
mňa určitá výzva, keďže život katolíckej farnosti je 
veľmi dôležitou vecou. Je to v prvom rade služba pre 
ľudí, pre duchovné dobro farníkov a takisto aj komu-
nity mesta ako takého. Spišská Nová Ves je pekné mo-
derné mesto s bohatou históriou. Teším sa, že môžem 
byť súčasťou života tohto spoločenstva,“ uviedol v tejto 
súvislosti vdp. S. Gallik.
Pri tejto príležitosti sa 16. júla na radnici s novým de-
kanom stretol primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 
Stretnutia sa zúčastnila aj viceprimátorka Mgr. Lea 

Grečková, prednostka mestského úradu Ing. Jela 
Bednárová, vedúca kancelárie primátora Ing. An-
drea Jančíková, riaditeľ tunajšieho domova dôchod-
cov Ing. Štefan Šiška a riaditeľ Mestského kultúrneho 
centra Ing. Emil Labaj. Počas stretnutia hovorili o mož-
nostiach vzájomnej spolupráce. Jedným z návrhov bolo, 
napr. aj sprístupnenie kostola pre turistov a pre organizo-
vanie koncertov vážnej hudby. „Rímskokatolícka cirkev 
ako najväčšie cirkevné spoločenstvo v meste, čo sa 
týka počtu obyvateľov aj zázemia, ktoré tu má, je jeho 
dôležitou súčasťou. Považujem teda za dôležité, aby 
sme mali s pánom primátorom aj s mestom ako ta-

kým korektné vzťahy. Budem sa snažiť z mojej strany 
urobiť všetko pre to, aby to fungovalo,“ informoval vdp. 
S. Gallik. Eda, foto: autorka

Situácia s parkovaním pred tunajšou nemocnicou sa 
už dlhší čas javila ako problematická. Ako sme už in-

formovali v júnovom Ičku, z iniciatívy primátora mesta 
PhDr. Jána Volného, PhD., sa preto v máji uskutoč-
nilo stretnutie s novým riaditeľom nemocnice MUDr. 
Antonom Hanušinom a zástupcami spoločnosti Svet 
zdravia. Počas neho sa dohodli na prijateľnom riešení 
s cieľom v čo najkratšom čase zvýšiť počet parkova-
cích miest.
Nemocnica vo svojom areáli vytvorila novú plochu 
s kapacitou 98 miest, ktorá je vyhradená iba pre autá 
zamestnancov. Parkovisko pre verejnosť pred ne-
mocnicou sa tak odľahčilo a v súčasnosti má k dis-
pozícii vyše 200 parkovacích miest. „Sme radi, že 
pacientom môžeme konečne poskytnúť pohodlné 
parkovanie pred našou nemocnicou. Už prvé dni 
ukázali, že aj v ranných hodinách nie je problém 

nájsť voľné parkovacie miesto. Keďže návštevníci 
už nemusia parkovať na nevyhovujúcich miestach 
so zákazom, nová organizácia výrazne zvýšila cel-
kovú bezpečnosť. Rovnako sa zlepšil prístup autom 
k pracoviskám dialýzy, röntgenu a k nemocničnej le-
kárni,“ informoval v tejto súvislosti riaditeľ nemocnice 
Svet zdravia Sp. Nová Ves MUDr. A. Hanušin.
Nemocnica do dopravného značenia a do opráv výtl-
kov na komunikáciách investovala 15 tis. €. 
Okrem zavedenia novej organizácie parkovania bol tiež 
opravený chodník vedúci k nemocnici na Ul. J. Ján-
skeho. Mesto Spišská Nová Ves na jeho rekonštruk-
ciu vynaložilo finančné prostriedky v celkovej výške 
16 tis. €.

Eda

NOVÉ ICEČKO MÁ ZASTÁVKU AJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

NÁVŠTEVA AMERICKEJ DELEGÁCIE

NOVÝ DEKAN V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

PROBLÉM S PARKOVANÍM 
PRI NEMOCNICI JE VYRIEŠENÝ

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 15. júna zaviedla nový InterCity vlak, ktorý môžu využívať ako priamy spoj s hlavným 
mestom bez prestupu aj obyvatelia Spišskej Novej Vsi a okolia.

Po roku do nášho mesta opäť zavítala delegácia z amerického partnerského mesta  
Youngstown. Pri tejto príležitosti sa v obradnej sieni Radnice 14. júla uskutočnilo sláv-
nostné prijatie primátorom mesta Jánom Volným. Počas neho mu delegácia odovzdala 
finančný dar vo výške 3 000 dolárov.

S účinnosťou od 8. júla spišský diecézny biskup Štefan Sečka zmenil doterajšie pôso-
bisko vdp. farárovi Antonovi Mišekovi. Na jeho miesto za farára a dekana Spišskonovo-
veského dekanátu vymenoval vdp. Slavomíra Gallika. 

Od júla nemocnica Svet zdravia v Sp. Novej Vsi zaviedla vo svojom areáli novú organizáciu parkovania. Vďaka nej tu pribudlo 98 no-
vých parkovacích miest.
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Predstavitelia mesta Šanghaj do Sp. Novej Vsi zaví-
tali z časti Jing’an (staré mesto). Na Slovensku boli 
prvýkrát a všetkým sa u nás veľmi páčilo. „Po ceste 
z Bratislavy a aj tu v Spišskej Novej Vsi sme vi-
deli mnoho historických budov. Videli sme veľmi 
pekné lesy. Bolo úžasné počasie. Je tu vynika-
júca klíma, dobrý vzduch, modrá obloha. To sa 
nám veľmi páčilo,“ uviedol Han Qiang, predseda 
CPPCC Shanghai Jing´an District Committee. 
Cieľom návštevy delegácie bolo rozšírenie a nad-
viazanie vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi 
Spišskou Novou Vsou a Čínskou ľudovou republi-
kou. „Prišli sme do Spišskej Novej Vsi, aby sme 
na vlastné oči videli, aké sú tu možnosti rozvoja 
turizmu, ekonomické možnosti a prípadne riešili 
aj ďalšie otázky s pánom primátorom,“ informoval 
H. Qiang.
Mestská časť Jing’an sa nachádza v centre Šan-
ghaja. S rozlohou 7,62 km2 a počtom približne 
250 tis. obyvateľov patrí medzi najhustejšie obývané 
štvrte. Zhruba jednu tretinu pritom tvoria ľudia v dô-
chodkovom veku, ktorí radi cestujú. A práve v ob-

lasti turizmu sa črtá možnosť vzájomnej spolupráce. 
„Najväčší potenciál ďalšieho rozvoja vidím v roz-
voji turizmu, lebo je tu čistá voda, čistý vzduch, sú 
tu historické pamiatky, ktoré ľudia môžu vidieť. Ďa-
lej vidím potenciál v rozvoji vzájomného spozná-
vania, lebo mnoho ľudí v Číne nevie o Slovensku 
nič, nemajú sa ako dopočuť o tom, že Slovensko 
vôbec existuje, že sú tu takéto mestá ako Spišská 
Nová Ves. Na druhej strane zas v Spišskej Novej 
Vsi možno nie sú zvyknutí na čínskych turistov 
a nemajú pre nich vytvorené podmienky. Čiže to 
vzájomné doladenie turizmu má veľký potenciál. 
Je ešte čo budovať,“ vysvetlil ďalej H. Qiang.
V rámci programu návštevy hostí najprv slávnostne 
prijal v obradnej sieni Radnice primátor mesta PhDr. 

J. Volný, PhD. a v krátkosti im predstavil naše mesto. 
Potom nasledovalo stretnutie s predstaviteľmi sa-
mosprávy a prehliadka Spišskej Novej Vsi so sprie-
vodcom. V rámci nej absolvovali výstup na vežu 
Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny 
Márie a navštívili tiež Miesto prianí - Pocta Majstrovi 
Konrádovi. Potom sa už presunuli do Spišského 
Podhradia. Na Spišskom salaši ochutnali naše tra-
dičné regionálne špeciality a na záver si pozreli aj 
Spišský hrad.
Na záver návštevy primátor Ján Volný potvrdil 
záujem veľkého ćínskeho investora o náš re-
gión. V tejto súvislosti naše mesto navštívi aj 
veľvyslanec ČĽR na Slovensku.

Eda, foto: autorka 

Novootvorené Konzultačné pracovisko v Spiš-
skej Novej Vsi organizačne patrí pod kanceláriu 
Centra právnej pomoci v Košiciach. Konzultačné 
hodiny bude mať raz za dva týždne, kedy zamest-
nanci centra budú poskytovať osobné konzultácie 
v rozsahu zákona č. 327/2005 Z. z. v závislosti 
od toho, aký bude problém klienta a jeho najvhod-
nejšie riešenie.
Konzultačné dni v Konzultačnom pracovisku 
Spišská Nová Ves v mesiaci august budú:
8. 8. 2014 od 9.00 do 14.45 hod. 
22. 8. 2014 od 9.00 do 14.45 hod.
Ďalšie konzultačné dni budú priebežne ozna-
mované na internetovej stránke www.centrum-
pravnejpomoci.sk v sekcii Kedy a kde nás 
nájdete.
Centrum právnej pomoci poskytuje právnu po-
moc fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej 
materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby 
na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv. 
Právnu pomoc poskytuje v občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a ro-
dinnoprávnych veciach, v konaní pred súdom 
v správnom súdnictve a v týchto konaniach aj pred 
Ústavným súdom Slovenskej republiky. Právnu 

pomoc v oblasti trestného práva neposkytuje. 
„Na centrum sa najčastejšie obracajú osoby, 
ktoré majú problém, napr. zo zmlúv o pôžičke, 
s výživným, s rozvodom, spor so zamestnáva-
teľom a podobne,“ vysvetlila vedúca kancelárie 
Centra právnej pomoci v Košiciach JUDr. Mo-
nika Šmídtová Miháľová.
Centrum poskytuje právnu pomoc na základe 
žiadosti o poskytnutie právnej pomoci dolože-
nej potrebnými dokladmi. Okrem toho poskytuje 
aj predbežné konzultácie. Na poskytnutie práv-
nej pomoci má osoba nárok, ak spĺňa tieto pod-
mienky: 
- ak je v materiálnej núdzi, t. j., ak príjem 

osoby nepresahuje 1,4-násobok sumy život-
ného minima a nemôže si využívanie právnych 
služieb zabezpečiť svojím majetkom (v danom 
prípade má nárok na poskytnutie právnej po-
moci bez finančnej účasti);

- ak príjem osoby presahuje 1,4-násobok 
sumy životného minima a súčasne nepre-
sahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže 
si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím 
majetkom (v danom prípade má nárok na po-
skytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou);

- ak nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (ide 
najmä o prípady, ak právo v dôsledku času za-
nikne, premlčí sa, alebo ak žiadateľ nevie ozna-
čiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení);

- ak sa dá hodnota sporu vyčísliť, musí prevy-
šovať hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej na 
352 €.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci je po-
trebné podať písomne, a to na formulári, ktorý 
je k dispozícii na internetovej stránke www.cen-
trumpravnejpomoci.sk. V prípade, že osoba 
spĺňa podmienky stanovené zákonom, centrum 
rozhodne o priznaní právnej pomoci a určí na jej 
poskytovanie advokáta, príp. právnika centra. 
V opačnom prípade nárok neprizná.
 Eda

NÁVŠTEVA ZO ŠANGHAJA

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI OTVORILI KONZULTAČNÉ 
PRACOVISKO CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Spišskú Novú Ves 21. júla navštívila delegácia z ďalekého Šanghaja (Čína). Pri tejto príležitosti sa v obradnej sieni Radnice uskutoč-
nilo slávnostné prijatie primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.

Z iniciatívy vedenia mesta bolo 30. júla v Spišskej Novej Vsi otvorené Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci. Právnu pomoc 
bude poskytovať dvakrát mesačne osobám v hmotnej núdzi v budove mestského úradu na 2. poschodí.
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Cestovať po svete bolo jeho snom už od detstva. Najprv za-
čal kresliť všade lietadlá a planétu Zem. V štrnástich rokoch 
si urobil zoznam všetkého, čo by chcel v živote spraviť. V zo-
zname mal napísané, okrem iného, naučiť sa cudzie jazyky, 
navštíviť všetky krajiny sveta či skutočne zmeniť svet. Keď 
mal 15 rokov, začal cestovať. V súčasnosti má 29 a Sloven-
sko bolo 111. krajinou sveta, ktorú navštívil. 
Jeho cieľom pritom nie je získať len pečiatku do pasu. 
Chce byť prvým človekom, ktorý s vlajkou svojej krajiny 

navštívi všetky štáty sveta. Jeho odkazom pritom je slo-
boda, šťastie a mier. 
Pripravuje tiež príbehy o krajinách, ktoré navštívil. Prostred-
níctvom vlastnej televíznej šou, facebooku, videí na You-
Tube a prednášok sa mu tak skutočne darí zmeniť to, ako 
si množstvo ľudí predstavuje iné krajiny. V minulom roku 
bola jeho šou najsledovanejším cestovateľským televíznym 
programom na Blízkom východe. „Nech ich ľudia vidia. 
Vidieť znamená veriť. Ak by niekto počul niečo zlé na-
príklad o Slovensku, tak keď uvidí realitu, uverí v ňu,“ 
vysvetlil A. Haggagovic. 
Z návštevy Slovenska má veľmi pozitívne dojmy. Momen-
tálne v Egypte zakladá cestovnú kanceláriu, v ktorej chce 
ľuďom ponúkať dobrodružné zážitky na nezvyčajných 
miestach. Medzi ne bude patriť aj naše mesto. „Spišská 
Nová Ves či niektoré miesta na slovenských hraniciach 
budú patriť medzi naše najlepšie destinácie. Mali by sme 
začať v lete. Tiež dávame dokopy organizáciu Haggago-
vic for Youth. Chceme mať kontakty aj so Slovenskom, 
robiť výmenné pobyty,“ prezradil A. Haggagovic.

Eda, foto: archív Ahmeda Haggagovica
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Obvinení D. G. a G. K., obaja zo SNV, v dobe od 
polovice mesiaca november 2013 do 16. 6. 2014 
vždy na tom istom mieste, v ôsmich prípadoch 
v mesačných intervaloch vydierali M. V., invalid-
ného dôchodcu, bezdomovca zo SNV. Poškode-
ného pod hrozbou násilia - bitky, nútili, aby im pro-
ti svojej vôli vydával sumy v siedmich prípadoch 
po 20 € a v jednom prípade, a to 16. 6. 2014, 
sumu 30 €. Poškodený v strachu pred splnením 
vyhrážok o zbití obvineným každý mesiac vždy 
okolo šestnásteho, teda v dátumoch vyplácania 
dôchodkov, tieto sumy aj vyplácal a takto spolu 
obvineným vydal 170 €. Pri skutku poškodené-
mu nebolo ublížené na zdraví. Vyšetrovateľ PZ 
po vykonaní potrebných procesných úkonov 
16. 6. 2014 začal a zároveň vzniesol obom meno-
vaným obvinenie pre zločin vydieranie.

Obvinený M. Č. zo SNV 1. 1. 2014 v čase okolo 
1.00 hod. na Letnej ul., teda na mieste verejnosti 
prístupnom, po predchádzajúcej slovnej hádke 
a fyzickom napádaní, napadol poškodeného ml. 
R. M., trvale bytom SNV, keď kráčal smerom na 
sídlisko Východ v spoločnosti svojej priateľky. 
Odzadu ho udrel prázdnou sklenenou fľašou do 
hlavy, čím mu spôsobil tržnozhmoždenú ranu 
hlavy v temennej oblasti s dobou práceneschop-
nosti a obmedzenia v obvyklom spôsobe života 
10 - 12 dní. Obvinený je stíhaný na slobode za 
prečiny ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom 
výtržníctvo. 

Obvinený Ľ. Č. z Popradu v presne nezistenej 
dobe niekedy od roku 2010 z firmy Správa po-
vodia Hornádu a Bodvy, závod SNV, postupne 
ukradol 22 ks dubových foršní dlhých 2,5 m 
v hodnote 244,20 € a 8 ks polovegetačné dielce 
v hodnote 133,26 €. Následne všetko predal za 
280 €. Pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p., Odštepný závod Košice, spôsobil škodu vo 
výške 377,46 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
ho stíha na slobode pre prečin krádeže.

20. 6. 2014 poverený policajt OO PZ v SNV na 
základe šetrenia OKP OR PZ SNV z prečinu krá-
deže obvinil K. L. zo SNV, ktorá v novembri 2013 
počas vykonávania upratovacích prác v dome na 
Dunajskej ul. zo šperkovničky ukradla 2 ks graví-
rované obrúčky, 1 ks retiazku s príveskom v tvare 
kríža zo žltého kovu. Poškodenej tým spôsobila 
škodu vo výške 542,19 €. Poverený príslušník 
OO PZ SNV menovanej vzniesol obvinenie za 
prečin krádež. 

Bližšie nestotožnení štyria páchatelia mužského 
pohlavia 21. 6. 2014 v prechode pri malom ka-
tolíckom kostole medzi ulicami Levočská a Ko-
ceľova lúpežne prepadli poškodeného L. P., byt. 
Rudňany. Počas rozhovoru s ním ho naraz všetci 
štyria zhodili na trávnik, následne mu dvaja počas 
toho ako ležal na chrbte držali ruky a prehľadávali 
vrecká, ktoré mu aj potrhali a z pravého mu vy-
brali čiernu koženú peňaženku, z ktorej mu ulúpili 
10 € bankovku a dve eurá v minciach. Peňaženku 
následne hodili na zem a z miesta činu ušli sme-
rom na Koceľovu ul. Pri skutku poškodený neutr-
pel poranenie, ktoré by si vyžiadalo lekárske 
ošetrenie. Spôsobená mu však bola škoda 12 € 
na ulúpených peniazoch a cca 15 € na poško-
dených nohaviciach. Vyšetrovateľ 25. 6. 2014 
vzniesol obvinenie ml. J. M., ml. M. Ž. a ml. L. Š. 
pre zločin lúpež a prečin výtržníctvo - skutky spá-
chané spolupáchateľstvom. 

Na základe podnetu policajnej hliadky Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru v SNV vo veci 
podozrenia z prečinu Ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky, preštudovaním a doplnením spi-
sového materiálu vzniesol policajt ODI SNV ob-
vinenie M. G., bytom Švedlár, ktorá 24. 6. 2014 
viedla po Gorkého ul. osobné motorové vozidlo 
značky Opel Astra, kde bola zastavená hliadkou 

SPRAVODAJSTVO

Workshop realizovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolu-
práci s Mikroregiónom Slovenský raj ako jednu z aktivít 
projektu „Integrovaná propagácia infraštruktúry ces-
tovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikrore-
giónu Slovenský raj“. Vychádzali pritom zo skúseností 
z predošlého januárového workshopu „Zima v Slovenskom 
raji“, z ktorého už zaznamenali aj prvé výsledky. „Deväť  
touroperátorov zaradilo Slovenský raj ako novú destiná-
ciu do svojich ponúk. V máji tu boli dve skupiny z Poľska 
a individuálni turisti z Maďarska práve na základe infor-
mácií a kontaktov získaných na zimnom workshope,“ 
informovala vedúca referátu cestovného ruchu a zahranič-
ných vzťahov Ing. Darina Paveleková.
Tak ako zimný, i letný workshop bol spojený s infoces-
tou, konferenciou a sprievodným programom. Cieľom 
bolo predstaviť ponuku Slovenského raja v rámci letnej 
turistickej sezóny. Zúčastnilo sa ho 5 českých (Praha, 
Litomyšl, Bruntál, Ostrava), 5 poľských (Warszawa, 
Krakow, Tomaszów Lubelski, Gdansk), 5 maďarských 
touroperátorov (Budapest, Miskolc) a 10 zástupcov 
cestovných kancelárií zo Slovenska (Bratislava, Nitra, 
Banská Bystrica, Žilina, Bardejov, Košice, Poprad, Štrb-
ské Pleso). „Sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na 
tento workshop, ktorý nám umožní čerpať aktuálne in-
formácie pre našich zákazníkov,“ uviedol Petr Krč z čes-
kej Cestovnej kancelárie ATIS.
Program začal 12. júna v Spišskej Novej Vsi konferenciou 
v Dome bezhraničného priateľstva v Multicentre. Jej súčas-
ťou bola i prezentácia poskytovateľov ubytovacích služieb. 
Po konferencii touroperátori v rámci prehliadky mesta so 
sprievodcom navštívili plaváreň, kúpalisko, ZOO, lanový 
park Monkeyland i minigolfový park Golf Adventure Mada-
ras. V obradnej sieni Radnice ich slávnostne prijal pri-
mátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Zavítali i do Múzea 
Spiša a na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska.
Počas ďalšieho dňa spoznávali juh Slovenského raja. 
Po návšteve Dobšinskej ľadovej jaskyne im Ranč pod 
Ostrou skalou predstavil svoju ponuku hipo- a agroturis-
tiky. Zážitkom pre nich bola plavba člnmi a vodnými bicyk-
lami zo Stratenskej píly na Dedinky po Palcmanskej Maši 

a prechod s horským sprievodcom cez Zejmarskú roklinu 
na Geravy a vyhliadku Gačovská skala. Podvečer navštívili 
Novoveskú Hutu.
Posledný deň bol venovaný severnej strane Sloven-
ského raja, kde mali touroperátori možnosť vystúpiť zo 
strediska Čingov na Tomášovský výhľad, či pozrieť si krásy 
Spiša počas vyhliadkového letu. Tí najodvážnejší na na-
šom letisku absolvovali tandemový parašutistický zoskok. 
Na záver navštívili stredisko Podlesok v Hrabušiciach.
Bližšie informácie o projekte nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - modrá sekcia SNV - Projekty - Implemen-
tované projekty.
Projekt „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestov-
ného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu 
Slovenský raj“ je spolufinancovaný Európskou úniou 
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. Podporený je v rámci Regionálneho operač-
ného programu, Výzvy ROP-3.2b-2010/01.

Eda a Referát CRaZV, MsÚ

SLOVENSKÝ RAJ OPÄŤ  
NAVŠTÍVILI TOUROPERÁTORI
Po zimnom workshope do Slovenského raja opäť zavítalo 25 touroperátorov zo Sloven-
ska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. V rámci 3-dňového workshopu s názvom „Leto 
v Slovenskom raji“ spoznávali národný park v letnej sezóne.

ZAUJÍMAVÁ NÁVŠTEVA 
Spišskú Novú Ves navštívil mladý cestovateľ z Egypta Ahmed Haggagovic. V našom meste 
sa mu veľmi páčilo. Chce ho preto zaradiť do ponuky cestovnej kancelárie, ktorú v Egypte 
momentálne zakladá, medzi najlepšie destinácie.
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la, aby sa podrobila dychovej skúške na zistenie 
prítomnosti alkoholu v dychu. Vodička sa odmiet-
la podrobiť dychovej skúške a aj odberu krvi, čiže 
je podozrivá zo spáchania prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky.

Z činnosti MsP v SNV
Na základe telefonického oznámenia hliadka 
18. 6. 2014 o 20.30 hod. preverila oznam o usa-
dení sa včelieho roja na Zimnej ul. Následne ces-
tou stálej služby MsP bol k roju zavolaný včelár, 
ktorý ho z časti odchytil a zostatok roja odchytil 
v nasledujúci deň ráno.

Na základe hliadkovej činnosti na Markušovskej 
ceste hliadka MsP 18. 6. 2014 o 22.10 hod. za-
registrovala hučiaci poplašný alarm na objekte 
telocvične Hotelovej akadémie. Následne objekt 
prekontrolovala, narušenie zistené nebolo. Tele-
fonicky bol vyrozumený školník, ktorý po prícho-
de objekt skontroloval, narušenie nezistil a objekt 
uzamkol.

Na základe požiadania zdravotníckeho personálu 
chirurgickej pohotovostnej ambulancie v NsP na 
Jánskeho ulici hliadka 19. 6. 2014 o 22.55 hod. 
zakročila a zjednala nápravu s ošetrovanou pa-
cientkou, ktorá verbálne a aj fyzicky napádala 
zdravotníkov počas ošetrenia. Jednalo sa o Z. B. 
zo Smižian. Menovaná opakovanú výzvu hliad-
ky MsP uposlúchla, od protiprávneho konania 
upustila a po ošetrení zdravotnícke zariadenie 
opustila. Po zjednaní nápravy zdravotnícky per-
sonál podať oznámenie odmietol. Vec ukončená 
servisom.

Na útvar MsP sa 20. 6. 2014 o 14.50 hod. do-
stavil R. K. zo SNV, ktorý uviedol, že 7. 6. 2014 
bol poškriabaný na ruke mačkou v chatovej osa-
de Pod Tepličkou. Nakoľko sa mu rana zapálila, 
bol 18. 6. 2014 ošetrený na NsP v Poprade, kde 
mu bola následne podaná vakcína proti besnote. 
Údajne majiteľom mačky je J. D. zo SNV. Na útva-
re bola s menovaným vykonaná servisná činnosť 
a následne bol hliadkou prevezený na Regionál-
nu veterinárnu a potravinovú správu v SNV, kde 
chcel vec oznámiť, nakoľko mačka sa bude mu-
sieť podrobiť veterinárnej kontrole.

Hliadka MsP 23. 6. 2014 o 10.25 hod. počas 
hliadkovej činnosti na Gorazdovej ulici poskytla 
prvú pomoc a následne cestou stálej služby MsP 
na miesto privolala RZP k poškodenej D. V. zo 
SNV. Menovaná na ulici dostala epileptický zá-
chvat, po poskytnutí prvej pomoci bola vozidlom 
RZP prevezená na ošetrenie do NsP.

Na výstave boli prezentované 
práce hendikepovaných umel-
cov Slovenskej republiky. 
„Naša organizácia sa v plnej 
miere snaží, aby hendike-
povaní umelci získali väčší 
priestor v rámci umenia. Touto 
cestou chceme poďakovať 
Nadácii Jána Korca z Trnavy, 
ktorá nám pomohla, aby sme 
mohli prezentovať umenie 
mentálne postihnutých umel-
cov a chceme v tomto meste 
pokračovať ešte dvomi samo-
statnými výstavami,“ uviedol 
počas vernisáže predseda Slo-
venskej agentúry na podporu 
zdravotne postihnutých obča-
nov Slovenskej republiky Ar-
pád Beník.
Výstava prebiehala v priestoroch Remeselnej dielne na Letnej ul. 49 (v podchode medzi reštauráciou Nostalgie 
a TIC) a bola zároveň krstom jej galérie. „Je to dva v jednom, pretože keď tu nie sú výstavy, je to remeselná 
dielňa, kde chodia klienti z jednotlivých domovov sociálnych služieb a vyrábajú výrobky, ktoré ich posúvajú 
dopredu. Pri otvorení týchto priestorov sme plánovali zriadiť aj netradičnú galériu umení, kde chceme ukázať, 

že aj klienti so zdravotným a iným postihnutím dokážu 
svet vidieť svojimi očami,“ informoval riaditeľ Domova so-
ciálnych služieb Domovina, n. o., Hodkovce Juraj Beňa.
Návštevníci tu mohli obdivovať diela rôzneho druhu, od 
umeleckej fotografie, cez maľby, kresby či drobné plas-
tiky a darčekové predmety. Ukážkou prác sa po prvýkrát 
prezentovala Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska. Svoje diela tu však mali vystavené aj klienti domovov  
sociálnych služieb DOMKA z Košíc, Náš dom zo Sp. No-
vej Vsi a Domovina z Hodkoviec. Keďže výstava bola pre-
dajná, kúpou týchto prác mohol každý záujemca podporiť 
hendikepovaných umelcov.
 Eda, foto: autorka

VÝSTAVA PRÁC 
HENDIKEPOVANÝCH UMELCOV
Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky 
a Remeselná dielňa v Sp. Novej Vsi 20. júna usporiadali vernisáž Národnej prezentácie 
prác postihnutých umelcov.

V snahe priblížiť umenie bežným ľuďom, 
prišiel Tomáš Halkovič so skvelým ná-
padom vystavovať umelecké diela vo vý-
kladoch obchodných prevádzok. Nápad 
sa stretol s pozitívnym ohlasom a to už 
bol len krôčik k samotnej realizácii. Tej 
sa nakoniec ujali Martin Kacvinský a To-
máš Melikant, tento rok v spolupráci už 
aj s OZ Koreň. 
Vo výkladoch obchodov tak vznikol zau-
jímavý kontrast vystavovaných komerč-
ných produktov a výtvarných diel. Cieľom 
projektu je poskytnúť mladým umelcom 
priestor na prezentáciu svojej tvorby. 
Minulý rok sa weKLADY konali prvýkrát 
a v rámci nich boli vystavené diela od šty-

roch umelcov, tento rok od piatich, konkrétne od Simony Kubicovej, Kristíny Bukovčákovej, Lukáša Pažitku, 
Miloša Grežďu a Adama Macka. Spolu 19 predajných obrazov v 13 obchodných výkladoch. 
„Doteraz dostali priestor len študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici, no neskôr chceme zapojiť študentov 
umeleckých odborov aj z iných škôl. Takisto chceme rozšíriť výstavu v iných mestách Slovenska. Za priaznivých 
okolností plánujeme Zimný špeciál weKLADY, ktorého súčasťou budú aj iné formy umenia, napr. audiovizuálne 
či performance,“ uviedol Tomáš Melikant. 
Výstavu otvorila vernisáž, ktorá sa 4. 7. 2014 konala v Čajovni Alchýmka. Hostia sa tam mohli dozvedieť viac nie-
len o výstave, ale i samotných umelcoch. Záver večera osviežilo vystúpenie bubeníckeho zoskupenia FreeTone. 
Martin Kacvinský na záver doplnil: „Hodnotíme kladne spoluprácu zo strany majiteľov obchodných prevádzok, 
ktorí prejavili ochotu oživiť niečím novým a netradičným nielen svoje výklady, ale zároveň celé námestie, za čo 
sa chceme im aj sponzorom poďakovať.“
A my im držíme palce a tešíme sa na ďalší ročník.  Mgr. Mária Dutková, foto: Edita Sýkorová

WEKLADY POST-GALLERY
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Y Vo výstavných priestoroch Spišského osveto-
vého strediska 4. 6. odštartovala vernisážou 
výstava Spišská paleta 2014. V rámci nej 
bola prezentovaná tvorba 11 autorov ART klu-
bu neprofesionálnych výtvarníkov. Najčastej-
ším námetom ich diel bola krajina.

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v rámci 
Roka M. R. Štefánika, v ktorom si pripomína-
me 95. výročie jeho tragickej smrti a 135. vý-
ročie narodenia, prostredníctvom študentov 
Gymnázia na Školskej ulici a svojich členov 
priblížili žiakom základných škôl život tejto 
osobnosti a príslušníkov jeho rodiny, ktorí žili 
na Spiši.

11. 6. MO JDS zorganizovala autobusový zá-
jazd VIII. ročník „Za krásami Slovenska“. 
Seniori si pod vedením sprievodkyne prezreli 
historické centrum Trenčína a hrad. Turisti sa 
kochali krásou Súľovských skál. Za šťastný 
návrat domov patrí vďaka vodičovi autobusu.

13. – 15. 6. sa na spišskonovoveskom letisku 
stretli desiatky profesionálnych športovcov 
a adrenalínových nadšencov na prvom tohto-



7Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
8/2014

SPRAVODAJSTVO

B
LE

S
K

O
VK

Yročnom Helicopter Boogie. V rámci neho si 
totiž mohli užiť let vrtuľníkom a zároveň absol-
vovať parašutistický zoskok z výšky 4 km so 
60-sekundovým voľným pádom. Táto akcia je 
vyhľadávaná aj za hranicami Slovenska, dô-
kazom čoho bola aj účasť Poliakov, Čechov, 
Maďarov, Angličanov či Holanďanov.

Deň plný športovania, dobrého jedla a zážit-
kov si 14. 6. pri kolkárni užilo takmer 20 detí 
z Klubu detí a mládeže, ktorý zastrešuje Slo-
venský zväz zdravotne postihnutých. Súťa-
žili v hode šípkami, zhadzovali kolky či lovili 
„ryby“. Pre všetky boli pripravené zlaté me-
daily. Dostali tiež prekvapenie v podobe voľ-
nej vstupenky do ZOO, kde strávili príjemný 
zvyšok dňa.

Kaštieľ v Hodkovciach neďaleko Spišské-
ho hradu je už tretí rok počas letnej sezóny 
prístupný pre verejnosť. Uvedený objekt je 
domovom sociálnych služieb, ale zároveň aj 
historickou pamiatkou. Jeho otvorenie pre tu-
ristov je dobrým nástrojom terapie pre klien-
tov. Kaštieľ bol kedysi sídlom Csákyovcov. 
O jeho histórii návštevníkom rozpráva jeden 
z klientov, ktorý tu v súčasnosti býva. Okrem 
interiéru je pre turistov určite lákadlom aj otvo-
rený park vtákov, výstava fresiek zapožičaná 
z maďarského inštitútu či prvé petangové ih-
risko na Spiši. Práve tu sa bude v októbri ko-
nať prvé kolo petangovej ligy.

Nový altánok v areáli detského dopravného 
ihriska sa ako prví rozhodli vyskúšať seniori 
z Klubu dôchodcov Lipa. Vo štvrtok 19. 6. 
si tu totiž usporiadali relaxačno-športový 
deň spojený s varením guláša. Počas neho si 
medzi sebou zasúťažili v rôznych športových 
hrách.

Seniori, ktorým to zdravie dovolí, veľmi radi 
chodia na turistické vychádzky. Už po piaty 
raz sa zapojili do akcie 100 jarných kilomet-
rov. 18. 6. pri chate pod Muráňom im odo-
vzdala odznaky pani M. Adamčiaková. V roku 
2014 podmienky získania odznaku splnilo 
26 seniorov.

Pojazdná ambulancia v rámci projektu Dni 
zdravých žíl 19. 6. navštívila aj Sp. Novú Ves. 
Pred budovou bývalej baníckej školy prak-
tický lekár a angiológ vyšetrovali desiatkam 
záujemcom nohy a poskytovali konzultácie. 
Po odborné rady si prichádzali najmä staršie 
vekové kategórie a ženy.

OC Madaras zorganizovalo 20. – 22. 6. pre 
svojich návštevníkov už 4. ročník Spišského 
pivného festivalu. V rámci neho bol pripra-
vený bohatý program. O zábavu sa staral mo-
derátor Štefan Skrúcaný a nechýbala dobrá 
hudba, silné motorky, jedlo a pivo. Zároveň sa 
tu už po druhýkrát konala súťaž v behu na 
vysokých opätkoch. V rámci nej sa súťažiaci 
pokúsili o prekonanie slovenského rekordu 
v behu na 50 m. Do súťaže sa prihlásilo 7 bež-
kýň a tento rok premiérovo behali aj 4 muži. 
Podmienkou bol podpätok vysoký minimálne 
8 cm. Víťazkou sa nakoniec stala Michaela 
Petrušková z Jamníka s časom 9,58 sekúnd, 
čo bolo len o 2 stotiny horšie ako zabehla vla-
ňajšia víťazka. U mužov zvíťazil Michal Vozák 
z Vernára, ktorý zabehol trať dokonca lepšie 
ako ženy s časom 8,16 sekúnd.

21. 6. sa v Spišskom Hrušove uskutočnil 
2. ročník kultúrno-športovej olympiády žien 
okresu Sp. Nová Ves pod názvom Ženy 
v akcii. Jej organizátorom bola Okresná or-
ganizácia Únie žien Slovenska v Sp. Novej 
Vsi v spolupráci s Olympijským klubom Spiš 
a Základnou organizáciou ÚŽS v Sp. Hrušo-
ve. Zúčastnilo sa ho šesť 5-členných druž-
stiev zo Sp. Hrušova, Harichoviec, Sp. Novej 

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi  
využila ďalšiu možnosť prezentovať výtvarné práce 
svojich žiakov. V kaviarni eLAra vystavujú svoje naj-
novšie práce absolventi, aj tí žiaci, ktorých čaká 
ďalší ročník ZUŠ. „Je to ďalšia z výstav, ktorou pri-
bližujeme obyvateľom mesta, aké talentované deti 
tu vyrastajú. V poradí štvrtá výstava ZUŠ-károv pri-
náša maľbu, kresbu aj fotografiu. Nemá presnú 
tému, je skôr výberom poslednej tvorby žiakov,“ 
hovorí Marcel Heldák, ktorý kaviarenské výstavy 
organizuje. 
Samotní výtvarníci prijali možnosť prázdninovej vý-
stavy veľmi ústretovo: „Je dobré, že vystavujeme 
v priestore, ktorý je prístupný širokej verejnosti, 
ktorá môže oceniť kreativitu našich žiakov a pod-
porili ich v ďalšej tvorbe. Z absolventov, ktorí 
v eLAre vystavujú, dvaja pokračujú v štúdiu s vý-
tvarným zameraním – Dominik Sečka a Bianka 
Krotká,“ hovorí Mgr. Jana Nahálková. Ako pe-
dagogička ZUŠ ocenila intímny priestor kaviarní 
v meste a možnosti, ktoré výtvarníkom poskytujú. 
V budúcnosti plánuje rozšíriť prezentáciu spišsko-

novoveských výtvarných talentov aj na obľúbené te-
rasy: „Veľmi by sme ocenili možnosť prezentovať 
inštalácie, nielen plošné práce. Táto skúsenosť 
nás inšpiruje k ďalším nápadom,“ dodala J. Na-
hálková.
Prázdninová výstava ukrýva jedno prekvapenie – 
hosťa v podobe výtvarných prác detí z Materskej 
školy Lipová ulica. „Spolupracujeme s deťmi už 
dlhšie, je to radosť, upokojenie a často vytriezve-
nie z našich profesionálnych predsudkov. Leto, 
prázdniny, to súvisí aj s vodou a oddychom. Chceli 
sme vedieť a vidieť ako si deti predstavujú well-
ness. Vyšlo to úžasne a každé z týchto detí je na-
šim novým wellness partnerom. Teší nás, že sa 
mohli stať súčasťou výstavy skúsenejších maj-
strov. Očami a úsmevom nám potvrdili, že to bola 
správna odmena. Sladké občerstvenie v kaviarni 
to všetko len podtrhlo,“ hodnotil projekt výstavy Pe-
ter Gurčík zo spoločnosti Wellness technik, ktorá 
výstavu iniciovala a zastrešila. 
Obyvatelia mesta i jeho návštevníci môžu sami zhod-
notiť dielka detí a žiakov ZUŠ, výstava potrvá do 
konca augusta tohto roku. Tomáš Repčiak

TALENTOVANÍ ZUŠ-KÁRI 
AJ PREDŠKOLÁCI VYSTAVUJÚ 
SVOJE DIELA V KAVIARNI

ZUŠ-kári zo Spišskej Novej Vsi. Zľava Dominik 
Pižem, Dagmara Tkáčová, pedagogička 
Mgr. Jana Nahálková a Dominik Sečka.

Deti z Materskej školy Lipová ulica potešili 
svojim pohľadom na wellness.

Vo štvrtok 19. júna sa vo výstavných priestoroch Mú-
zea Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo otvore-
nie výstavy Život za kláštornými múrmi. Pripravilo ju 
Podtatranské múzeum v Poprade. Samotnú výstavu 
predstavil autor jej koncepcie doc. PhDr. Michal 
Slivka, CSc., ktorý podrobne priblížil archeologické 
výskumy kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa 
(Kláštorisko) a cistercitského kláštora v Spišskom 

Štiavniku. Prítomných upozornil na unikátnu zbierku 
gotických kachlíc, ako aj ďalšie predmety, ktoré sa 
našli počas spomínaných výskumov (miniatúrne 
hracie kocky, svietnik, časti knižných väzieb, atď.). 
K výstave bol vydaný katalóg s názvom Život za kláš-
tornými múrmi a pozrieť si ju môžete do polovice 
septembra.
Počas jej prezentácie sa uskutočnili Dvorné dia-
lógy, hosťami ktorých boli historici a archeológovia 
zaoberajúci sa výskumom stredovekých kláštorov 
na Spiši. Prvé stretnutie bolo 26. júna vo výstav-
nej miestnosti. Počiatky pôsobenia benediktínov 
na Spiši priblížil Mgr. Ján Endrődi. Druhé dialógy 
sa konali 23. júla. Bádania na Kláštorisku a v Spiš-
skom Štiavniku bližšie predstavil doc. PhDr. Michal 
Slivka. Zároveň sa uskutočnila slávnostná prezentá-
cia jeho novej knihy Pohľady do stredovekých dejín 
Slovenska. 
Tretím hosťom Dvorných dialógov bude 10. septem-
bra Mgr. Matúš Hudák z Podtatranského múzea 
v Poprade, autor spomínanej výstavy. 

Miroslav Števík, foto: Monika Dobšinská

ŽIVOT ZA KLÁŠTORNÝMI MÚRMI

Otvorenie výstavy za účasti Michala Slivku (druhý 
zľava).
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Y Vsi – sídl. Mier, Iliašoviec a Kluknavy. Svoje 
sily si zmerali v kultúrnej a športovej časti. 
Prvenstvo si odnieslo družstvo zo Sp. Hrušo-
va, druhé skončilo družstvo zo Sp. Novej Vsi 
a ako tretie družstvo z Iliašoviec. Podujatie sa 
konalo pod záštitou viceprimátorky a zároveň 
poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej.

V nedeľu 22. 6. ráno bol zo spišskonovo-
veského letiska vypustený stratosférický 
balón. Skupina vedátorov zo Slovenskej or-
ganizácie pre vesmírne aktivity a hvezdárne 
vo Valašskom Meziříčí sa tu totiž rozhodla  
realizovať medzinárodný projekt Spoločne 
do stratosféry. Išlo pritom už v poradí o štvr-
tý balón, ktorý bol v rámci neho vypustený zo 
Sp. Novej Vsi. Ten letel do stratosféry spoloč-
ne so sondou a štyrmi experimentmi s drob-
nými živočíchmi. Zaujímal ich pritom vplyv 
podmienok, ako nízky tlak, nízka teplota, vy-
soké pôsobenie ultrafialového a kozmického 
žiarenia. Dráha a pohyb balóna boli detailne 
monitorované. Stratosférický balón nakoniec 
praskol vo výške 39,5 km a po polhodinovom 
páde pristála sonda s experimentmi približne 
2 km od košických železiarní. Všetky zozbie-
rané údaje, fotografie a pozostatky organiz-
mov, ktoré výlet neprežili, budú ďalej skúma-
né v brnenských laboratóriách.

Horskí záchranári museli 23. 6. v nesko-
rých večerných hodinách zasahovať v Slo-
venskom raji. O pomoc ich požiadala štvo-
rica poľských turistov, ktorá tam zablúdila. Tá 
pôvodne plánovala túru v Suchej Belej, odkiaľ 
chcela prísť na Podlesok. Dostala sa však na 
opačnú stranu. Stratení turisti boli bez svetla, 
ale záchranárom zadali aspoň približné koor-
dináty GPS, čo im čiastočne pomohlo v hľa-
daní. Nakoniec ich našli v Turnickom sedle. 
Po príchode na miesto ošetrili a zafixovali jed-
nému z turistov poranenú nohu a následne ich 
terénnym vozidlom transportovali na miesto 
ubytovania na Podlesok.

Centrum voľného času Adam usporiadalo 
24. 6. v Koncertnej sieni Reduty tradičné 
oceňovanie najúspešnejších riešiteľov 
a víťazov rôznych olympiád. Počas neho 
bolo ocenených vyše 150 jednotlivcov, 28 zá-
kladných a 10 stredných škôl.

Za účelom eliminácie krádeží vlámaním do 
osobných áut s upozornením hlavne na letné 
obdobie prebiehali od 24. do 26. 6. v Košic-
kom kraji preventívno-bezpečnostné ak-
cie. V našom meste boli kontrolované autá 
na parkovisku pred obchodnými centrami 
Tesco, Nay Elektrodom, Kaufland, Hyper-
nova a Madaras. Policajti v prípade, že našli 
v aute vec, ktorá by mohla narušiť jeho bez-
pečnosť, zakladali za stierače informačné 
letáčiky „Auto nie je výklad“, čím upozorňo-
vali vodičov na chybu. Pri osobnom kontakte 
s posádkou automobilu dôrazne upozorňovali 
na takúto skutočnosť a odovzdávali spomína-
né letáčiky.

27. 6. sa odovzdaním vysvedčení oficiálne 
skončil školský rok a začali letné prázdniny. 
Výnimkou bola len Základná škola sv. Cyrila 
a Metoda, kde sa vysvedčenia odovzdávali 
o deň skôr kvôli rekonštrukcii školy. Bližšie 
informácie o rekonštrukcii prinesieme v sep-
tembrovom Ičku.

V sobotu 28. 6. popoludní výbuch pyro-
techniky na spišskonovoveskom letisku 
vážne zranil dve deti. Došlo k nemu po tom, 
čo zapálili káble trčiace zo zeme. Explózia 
chlapcom spôsobila devastačné zranenia 
s amputáciami. Na mieste zasahovala rýchla 
zdravotná pomoc, hasiči a policajti. Jedného 
z chlapcov odviezli do prešovskej nemoc-
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Pri tejto príležitosti bol pri-
pravený bohatý program, 
ktorý začal v piatok 27. júna 
otvorením výstav na viace-
rých miestach, a to v Mú-
zeu Spiša, Redute, Galérii 
umelcov Spiša a v budove 
Radnice (foto). Tá bola tiež 
dejiskom slávnostného pri-
jatia predstaviteľov Evanje-
lickej cirkvi a. v. primátorom 
mesta PhDr. J. Volným, 
PhD. „Behom týchto troch 
dní očakávame vyše päť-
tisíc evanjelikov nielen zo 
Slovenska, ale aj zo zahra-
ničia, čo bolo dôvodom 
výberu miesta. Nakoniec 
sme sa rozhodli pre Spiš-
skú Novú Ves a neľutujeme. Po rok a polročnej príprave musím pochváliť vedenie tohto mesta, zvlášť pána 
primátora Volného, ktorý vyšiel v ústrety. To nie je záležitosť len pár týždňov alebo mesiacov a nielen v jed-
nej rovine, ale vidno, že toto mesto spolu žije aj s prípravou a aj realizáciou týchto evanjelických cirkev-
ných dní,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Večer začali vystúpenia na hlavnom pódiu pred Redutou uvítacím programom a pokračovali aj v sobotu do ne-
skorých večerných hodín. V piatok sa zároveň konali aj Otváracie služby Božie. Nasledujúci deň Hlavné služby 
Božie mohol sledovať každý prostredníctvom priameho prenosu, ktorý odvysielala RTVS – Slovenská televízia. 
Ďalší program prebiehal v Koncertnej sieni Reduty, Spišskom divadle, bývalej baníckej škole či v materskej 
evanjelickej škole. Klasickou súčasťou cirkevných dní boli tiež biblické hodinky, ktoré boli tentoraz zamerané 
na mládež, stredný vek a seniorov, ale aj diskusné fóra na aktuálne témy, tržnica duchovných možností, detská 
besiedka a koncerty pre mladých. Program vyvrcholil v nedeľu 29. júna záverečnými službami Božími, ktoré 
sa konali v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu ako zborové slávnosti k 400. výročiu Spišskopodhrad-
skej synody. Všetky spomínané programy boli prístupné aj záujemcom, ktorí nie sú členmi evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania. Eda, foto: autorka

IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zorganizovala 27. – 29. júna v Sp. 
Novej Vsi a blízkom okolí IV. evanjelické cirkevné dni. Tohtoročné stretnutie evanjelikov 
z celého Slovenska bolo venované 400. výročiu konania pamätnej Spišskopodhradskej 
synody. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja 
JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora mesta Sp. Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD.

V sobotu 19. 7. 2014 v českých Svitavách získali do-
rastenci Slovenskej republiky striebornú medailu 
v disciplíne požiarny útok. Ide o prvú historickú 
striebornú medailu pre Slovensko na Majstrov-
stvách sveta dorastencov, dorasteniek, juniorov 
a junioriek. Okrem toho ešte dorastenky a juniorky 
získali v našej najsilnejšej disciplíne požiarny útok 
bronz. Slováci sa nestratili v ostatných individuálnych 
disciplínach a aj keď to ešte na finálové umiestne-
nia nebolo, je to prísľub do budúcnosti. Za odvedenú 
snahu v tréningu patrí vďaka členom celého tímu Slo-

venska. Videli sme krásny športový sviatok. Vďaka, 
českí hasiči, za perfektnú organizáciu. Osobne sa 
chcem poďakovať všetkým odchovancom zo ZK IMA 
ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, ktorí reprezentovali 
a potvrdili svoje kvality. Marián Rerko, Róbert Fris, 
Marián Lorinc, Samuel Bučák - členovia družstva 
dorastencov, Ema Strelová - družstvo dorasteniek, 
Lenka Dominiková - družstvo junioriek, Boris Strela 
- družstvo juniorov.

Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

HASIČI STRIEBORNÍ
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Ynice, kde podstúpil urgentný operačný zá-
krok. Druhý bol hospitalizovaný na jednotke 
intenzívnej starostlivosti v košickej nemoc-
nici. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 
Okresného riaditeľstva PZ v Sp. Novej Vsi za-
čal v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin 
ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, za ktorý 
hrozí až päť rokov väzenia.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci 
s mestom Spišské Podhradie a Spišským Sa-
lašom usporiadalo 28. – 29. 6. v poradí už 
42. ročník Spišských folklórnych slávnos-
tí. Návštevníci si tu okrem folklóru mohli po-
zrieť aj uličku remesiel, ako sa vyrába ovčí syr 
či ochutnať tradičné spišské jedlá. Novinkou 
bola i výstava historických fotografií, rozpráv-
kový interaktívny svet detí či škola tanca pre 
deti a dospelých. V rámci programu sa tento 
rok predstavil rekordný počet 806 účinkujú-
cich.

30. 6. sa v zasadačke OP MS Poprad uskutoč-
nilo zasadnutie Odboru Mladej Matice Sp. 
Nová Ves pod vedením jeho predsedu Mgr. 
Rastislava Zachera, PhD. Prítomní členovia 
a hostia sa zamýšľali a hľadali najvhodnejšie 
riešenia, ako do Odboru Mladej Matice vtiah-
nuť čo najviac mladých ľudí. Z diskusie vzišli 
aj konkrétne riešenia, napr. do akcií zapojiť aj 
známych a úspešných športovcov, spoluprá-
ca s Podtatranskou knižnicou, Tatranskou ga-
lériou. Ľ. Hrehorčáková informovala o spolu-
práci so školami – jeseň 2014 – podujatie na 
hodine slovenčiny, vyvrcholenie štúrovských 
osláv v Levoči v r. 2015. Po skončení schôdze 
sa matičiari zúčastnili slávnostného otvorenia 
zrekonštruovanej Podtatranskej knižnice.

V prvý júlový deň mali návštevníci OC Ma-
daras možnosť nakúpiť tradičné slovenské 
výrobky priamo od farmárov a výrobcov. Ko-
nali sa tu totiž prvé Farmárske trhy, ktoré sa 
budú až do konca augusta každé dva týždne 
opakovať.

Múzeum Spiša 1. 7. v Národopisnom múzeu 
v Smižanoch sprístupnilo výstavu Spišiaci 
v 1. svetovej vojne. Tá je venovaná 100. vý-
ročiu tohto vojnového konfliktu. Prezentované 
sú na nej vzácne artefakty, listinné dokumenty 
a predmety zo súkromných zbierok, ktoré do-
kumentujú účasť Spišiakov v tejto vojne a zá-
roveň jej dopad na náš región. Pozrieť si ju 
môžete do konca septembra 2014.

V Košickom kraji začali veľké opravy ciest 
druhej a tretej triedy. Do konca jesene plá-
nujú opraviť 145 kilometrov ciest a 9 mostov. 
V tejto súvislosti bude na niektorých úsekoch 
čiastočne obmedzená doprava, pri opravách 
mostov budú úplné uzávierky. Župa na opravy 
získala z eurofondov 22 mil. €. Súpis opravo-
vaných ciest a informácie o uzávierkach budú 
zverejnené na internetovej stránke Správy 
ciest KSK www.scksk.sk.

V piatok 4. 7. sa česká turistka v oblasti 
Suchá Belá pošmykla a zlomila si ruku. Na 
mieste zasahovala letecká záchranná služba, 
ktorej lekár bol spustený z vrtuľníka na lane. 
Ženu na mieste ošetril a pripravil na letecký 
prevoz. V sedačke ju spolu s lekárom vrtuľník 
evakuoval z terénu, prevezená bola do po-
pradskej nemocnice.

Počas letných mesiacov Centrum voľného 
času Adam každoročne poriada týždenný 
alebo denný letný tábor. Inak to nebolo ani 
tento rok, a tak desiatky detí zo Sp. Novej Vsi 
a okolia prvý júlový týždeň strávili v rekreač-
no-športovom stredisku Mraznica v obci Hnil-
čík. Pripravené tu boli pre ne rôzne športové 
aktivity a pestrý celodenný program. Druhá 
skupina v dennom letnom tábore trávi voľný 

SPRAVODAJSTVO

Spišskonovoveské občianske združenie OZ ZIPS sa v dňoch 7. 5. až 11. 5. 2014 zú-
častnilo druhého medzinárodného stretnutia v rámci európskeho grantového pro-
jektu European Community Mentoring Partnership, ktoré sa tento krát uskutočnilo 
v rumunskom meste Alexandria – v sídle projektového partnera Teleorman Regional 
School Department. 
Za OZ ZIPS sa stretnutia zúčastnili Mgr. art. Tomáš Cetera, Ing. Martin Kočiš, Bc. Filip Kudláček. Okrem toho 
OZ ZIPS do projektu prizvalo aj detského psychológa Mgr. Martina Boroša, ktorý sa mítingu v Rumunsku zúčast-
nil v pozícii mentora. Mgr. M. Boroš profesionálne pôsobiaci v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri 
Spojenej škole v Spišskej Novej Vsi sa venuje komplexnej špeciálno-pedagogickej činnosti, poskytuje psycho-
logickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú 
činnosť deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj 
ich osobnosti a sociálnu integráciu. Svojimi odbornými príspevkami, konzultáciami a konštruktívnou polemikou 
pozitívne prispel k priblíženiu danej problematiky v rámci nášho mesta/krajiny ostatným partnerom projektu. 
Z bohatého a pestrého, profesionálne zorganizovaného programu by bolo vhodné vyzdvihnúť návštevu rómskej 
školy v obci Buzica. Nakoľko je daná problematika vysoko aktuálna aj v kontexte nášho regiónu, bolo zaujímavé 
sledovať, ako sa samotní miestni Rómovia podujali riešiť problémy svojho etnika vlastnými silami a prostriedkami. 
Za účelom intenzívnejšieho priblíženia sa k rómskej menšine ako takej, s jej subjektívnymi špecifikami, sa miestna 
škola rozhodla zamestnať pedagógov z radov samotných Rómov (viď foto). Tí svoje pedagogické schopnosti 
už dlhodobo funkčne uplatňujú práve pri práci s rómskymi deťmi, s akcentáciou na ich kultúrne dedičstvo a uve-
domenie si jedinečnosti vlastnej identity. Práve v tomto duchu sa niesol aj kultúrny program, ktorý žiaci práve pod 

vedením týchto pedagó-
gov pre návštevníkov pri-
pravili. 
Ďalšie, v poradí tretie 
stretnutie je plánované 
na september tohto 
roku a uskutoční sa 
v Turecku. Vo februári 
2015 sa predposledné 
stretnutie v rámci spo-
mínaného projektu usku-
toční v našom meste, 
kde OZ ZIPS privíta zá-
stupcov jednotlivých 
zúčastnených partner-
ských organizácií z Veľ-
kej Británie, Rumunska, 
Severného Írska a Tu-
recka. 

Martin Kočiš

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
OZ ZIPS V RUMUNSKU

S podporou Mestského kultúrneho centra bol v pr-
vom polroku 2014 zabezpečený bohatý kultúrny 
program pre nadšencov alternatívnych foriem umenia. 
Projekt Exit Musik v Kine Mier vo februári uviedol 
kultový dokumentárny film „The Song Remains the 
Same“ od legendárnej britskej skupiny Led Zeppelin 
a v apríli film „Hudba mesta“. 
Po úspešnom minuloročnom prvom ročníku projektu 
weKLADY, v marci tohto roku koncertovali under-
groundové hudobné skupiny Ničiteľ a Sedem Sup-
raphon Minút Family Strachu vo výkladoch bývalej 
drogérie v Dome služieb. Druhý ročník projektu we-
KLADY bol rozšírený a viac prevádzok vystavilo maľby 
študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici vo svo-
jich výkladoch. Bližšie informácie nájdete na str. 6.
V máji už piatykrát premietal v našom meste 
Whisky z legendárnej punkovej skupiny Slo-

bodná Európa svoje zábery z ciest z Vietnamu 
od čínskych hraníc na severe až po kambodžské 
na juhu. Obrovské metropoly Saigon a Hanoi, 
tradičné horské kmene v oblasti Sapa, osamelé 
pláže bez náznakov turizmu. 
Koordináciu týchto projektov s podporou mesta za-
bezpečil Tomáš Melikant, ktorý hovorí: „Sme nes-
mierne vďační za doterajšiu podporu mesta v rámci 
týchto projektov, chcel by som však oceniť aj prácu 
Janky a Mareka Marchinových, ktorí umožňujú fa-
núšikom alternatívnych žánrov v našom meste užiť 
si hudobné skupiny z celého sveta, tento polrok 
to boli napríklad skupiny z Poľska, Talianska a do-
konca aj z Mexika.“

Adnan Akram
predseda Komisie pre rozvoj 

kultúry pri MsZ v SNV

V priebehu mesiacov apríl – júl dobrovoľníci zo ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda zrekonštruovali kaplnku sv. Anny 
nachádzajúcu sa v smere do Sp. Novej Vsi. Udialo 
sa tak vďaka projektu „Potrebujeme aj tvoje ruky“, 
s ktorým škola tento rok uspela v 6. ročníku gran-
tového programu Cena Embraco za ekológiu. Do 

jednotlivých prác sa zapojili žiaci, učitelia, ale aj ro-
dičia a partneri a spoločnými silami upravili fasádu 
kaplnky, vybudovali prístupový chodník a vytvorili od-
dychovú zónu s novými lavičkami. Slávnostné otvo-
renie spojené so sv. omšou a posviackou kaplnky sa 
konalo 26. júla. Eda

PRVÝ POLROK ALTERNATÍVNEJ 
KULTÚRY S PODPOROU MKC

POTREBUJEME AJ TVOJE RUKY
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Y čas vychádzkami do okolia, na detskom do-

pravnom ihrisku alebo v prípade nepriaznivé-
ho počasia rôznymi aktivitami vo vnútri.

V sobotu 5. 7. v obedňajších hodinách potre-
boval pomoc horských záchranárov v Slo-
venskom raji poľský turista, ktorý si poranil 
ruku. Nachádzal sa neďaleko Kláštoriska. 
Po príchode na miesto mu záchranári ošetrili 
tržnú ranu a transportovali ho na parkovisko, 
odkiaľ pokračoval samostatne do zdravotníc-
keho zariadenia. Krátko na to šli na pomoc aj 
poľskej turistke, ktorá pri páde v rokline Veľký 
Sokol utrpela viacero zranení a pravdepo-
dobne si poranila aj chrbticu. Záchranári ju 
na mieste ošetrili a letecky transportovali do 
popradskej nemocnice.

Desaťtisíce veriacich sa i tento rok cez víkend 
5. a 6. 7. prišli pokloniť na Mariánsku horu 
k Panne Márii. Dôvodom bola tradičná púť, 
ktorá je každoročne veľkolepým duchovným 
podujatím. Tento rok sa konala v znamení 
roka sedembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska a 30. výročia povýšenia kostola na 
Levočskej hore na Baziliku minor. 

V Slovenskom raji začína nový migračný sys-
tém v požičiavaní bicyklov na cykloturistiku. 
Princíp spočíva v tom, že turista nemusí vra-
cať bicykel tam, kde si ho požičal, ale nechá 
ho v najbližšej požičovni a môže pokračovať 
ďalej pešo alebo autom, ako informoval riadi-
teľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Slovenský raj Ján Deneš.

V pondelok 7. 7. v Koncertnej sieni Reduty 
promovalo niekoľko desiatok bakalárov 
a magistrov sociálnej práce detašovaného 
pracoviska Univerzity Konštantína Filozofa 
v Sp. Novej Vsi.

V Slovenskom raji 10. 7. museli viackrát zasa-
hovať horskí záchranári. Dopoludnia pomáhali 
35-ročnému poľskému turistovi, ktorý spadol 
z výšky približne šiestich metroch a poranil si 
ruku a hlavu. Podvečer zasahovali opäť, keď 
o pomoc požiadala 57-ročná česká turist-
ka, ktorá pre bolesti v nohe nebola schopná 
samostatne pokračovať. Nachádzala sa na 
turistickom chodníku medzi Občasným pra-
meňom a Stratenou. Záchranári po príchode 
na miesto zistili, že si pravdepodobne zlým 
dostúpením poranila lýtkový sval. V rovnakom 
čase pomáhali aj slovenským manželom, kto-
rých cieľom bol Čingov, no zišli z trasy. O po-
moc požiadali, keď zistili, že sa nachádzajú 
na opačnej strane, a to v oblasti Holý kameň. 
Záchranári im poradili, ako postupovať, a po-
mohli im s navigáciou nielen v danej lokalite, 
ale aj počas návratu na Čingov.

Od 10. 7. je v Galérii umelcov Spiša sprístup-
nená dvojica výstav Jubilanti 2014 a Projekt 
sonda/Hommage to Jozef Haščák. Prvá 
výstava prezentuje výber zo 146 prác 17 ju-
bilantov zbierkového fondu galérie. Druhá je 
spomienkou na autora, výtvarníka, grafika 
a dlhoročného spolupracovníka galérie. Obi-
dve výstavy si môžete pozrieť do 13. 9.

Svet zdravia spoločne so zdravotnou po-
isťovňou Dôvera pripravil výmenu lavičiek 
v 12 nemocniciach. Celkovo pribudne takmer 
1 200 lavičiek s vyše 4 100 pohodlnými 
miestami na sedenie. Projekt nových lavičiek 
vznikol na základe iniciatívy Pekná nemoc-
nica. Pacienti v Sp. Novej Vsi sa môžu tešiť 
na 128 nových lavičiek s 394 miestami na 
sedenie. Lavičky sa budú vyznačovať dobrou 
ergonómiou sedenia, odolnosťou a jednodu-
chou hygienickou údržbou. Umiestnené budú 
prevažne v čakárňach ambulantných priesto-
rov a na oddeleniach v spoločných častiach.

Počas celého dňa prebiehal hudobno-dramatický 
festival s názvom My sme Spišská, ktorého hlavnou 
myšlienkou bolo posilniť hrdosť občanov východoslo-
venských regiónov na ich pôvod a korene. V rámci 
neho bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. 
V ňom sa predstavili naši domáci hudobníci ako Ľu-
dová hudba Romana Barabasa, Smola a hrušky, Člo-
vek Milión či country kapela Timid. Program spestrila aj 
bubnovačka FreeTone. Vyvrcholením bolo vystúpenie 
skupiny Žobráci, Katky Knechtovej a Peter Bič Projekt. 
Celým programom sprevádzal moderátor Junior z Fun 
Rádia. Súčasťou podujatia bola aj celodenná prezen-
tácia lokálnych umelcov a tvorcov produktov alebo 
služieb tzv. „Urban market“ a udeľovanie ocenení 
za výrazné prispievanie k budovaniu dobrého mena 
nášho mesta v rámci Slovenska alebo za hranicami 
nášho štátu. Tie si prevzali autori projektu ZáZeMie 
a poslanec mestského zastupiteľstva Adnan Akram. 
Samozrejme, nechýbala ani gastro zóna. Hlavným 
partnerom podujatia bol ŠARIŠ. 
Ďalším podujatím v tento deň bol dojazd pretekárov 
II. ročníka cyklistických pretekov bez podpory s ná-
zvom Spišských 333 extreme. Určené boli pre nad-
šencov horskej (MTB) cyklistiky, ktorí boli odhodlaní 
zabojovať na bicykli a v časovom limite 34 hod. zdolať 
vyznačenú cyklistickú trať v dĺžke 333 km s prevýše-
ním 5 600 m po vyznačených cykloturistických trasách 
Spiša. Štart tohto ročníka prebiehal 20. júna práve 
v Spišskej Novej Vsi za účasti 63 pretekárov z celého 
Slovenska. Extrémne podmienky nakoniec zvládlo 

49 pretekárov. Víťazom tohto ročníka sa stal Peter 
Benko z Popradu s časom 17 hodín a 20 minút. Len 
s oneskorením desiatich sekúnd prišiel za ním Daniel 
Štak z Ostravy. Tretie miesto obsadil Spišskonovo-
vešťan Daniel Zavacký s časom 20 hodín 42 minút. 
Podujatie zorganizovala Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu SPIŠ s podporou Krajskej organizácie 
cestovného ruchu Košický kraj v spolupráci s ďalšími 
organizáciami a sponzormi. Cieľom bolo spropagovať 
takouto formou Spiš ako atraktívny cyklistický a cyklo-
turistický región a športovo turistickú destináciu.
Okrem toho sa počas dňa v Spišskej Novej Vsi po 
prvýkrát uskutočnil vrchol domácej duatlonovej se-
zóny podujatím CESSI Duatlon, ktoré bolo zároveň 
Majstrovstvami Slovenska a Slovenského po-
hára v duatlone. Podujatie zorganizoval Športový 
klub Iglovia, Spišská Nová Ves v spolupráci so 
Slovenskou triatlonovou úniou. Svoje sily v behu 
a cyklistike si tu prišlo zmerať 109 pretekárov. Široká 
verejnosť ich tak mohla podporiť priamo na námestí 
v Spišskej Novej Vsi, kadiaľ prechádzala bežecká 
a cyklistická trať, alebo si mohla vyskúšať tento pretek 
spolu s profesionálmi v hobby kategórii. Absolútnymi 
víťazmi duatlonu sa stali Pavel Šimko z Popradu a Ve-
ronika Otrubová z Bratislavy. Skvelé výkony predviedli 
aj Spišskonovovešťania, keď v kategórii starších žia-
kov zvíťazil Juraj Hric a v kategórii dorasteniek Lucia 
Repková.

Edita Sýkorová
foto: Andrea Jančíková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES DEJISKOM 
TROCH VÝZNAMNÝCH PODUJATÍ
V sobotu 21. júna sa Radničné námestie v blízkosti Reduty stalo dejiskom troch význam-
ných podujatí: My sme Spišská, dojazd účastníkov Spiš 333 extreme a CESSI Duatlon.
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YV piatok 11. 7. sa stretli lídri Rómskej iniciatívy 
Slovenska, aby vyjadrili nespokojnosť s rieše-
ním rómskej problematiky v našom regióne. 
Cieľom stretnutia bolo tiež sformulovať petíciu 
na odvolanie splnomocnenca Vlády Sloven-
skej republiky pre rómske komunity Petra Pol-
láka, s ktorého doterajšou prácou Rómovia 
nie sú spokojní.

Nadácia 858 11. 7. na starom trhovisku zor-
ganizovala výstavu, na ktorej sa mali mož-
nosť prezentovať remeselníci, drobní podni-
katelia, umelci a tvorcovia. Cieľom akcie bolo 
podporiť ich v činnosti a zároveň ukázať ich 
tvorbu obyvateľstvu. Do projektu sa zapojilo 
zhruba 35 remeselníkov a drobných živnost-
níkov. Takáto výstava sa bude konať pravidel-
ne každý mesiac až do októbra druhý piatok 
v mesiaci.

Združenie rodičov a priateľov diabetických 
detí Spišiačik už po ôsmykrát zorganizovalo 
Dia leto. Akcia sa konala 11. – 16. 7. na Pod-
lesku v Slovenskom raji. Jej cieľom je integrá-
cia diabetických detí s rodinami. O program 
sa už tradične postarala Zuzana Haasová 
so spevákmi Robom Pappom a Bystríkom. 
Okrem kultúrneho programu tu prebiehali aj 
prednášky na odborné témy, napr. o stravova-
ní diabetikov či o iných aspektoch ich života.

Návštevníci si 12. 7. mohli pozrieť kaštieľ 
v Markušovciach počas večerných hodín. Ko-
nala sa tu Nočná prehliadka, ktorá bola obo-
hatená o príbehy zo života šľachty a o zaují- 
mavosti zo zbierkových fondov spojená tiež 
s hudobným programom. Lektori ju ozvláštnili 
aj historickými listinami.

ponúka v školskom roku 2014/2015 
nadstavbové štúdium: 

6403 L podnikanie v remeslách 
a službách

2-ročné štúdium pre absolventov všetkých 
trojročných učebných odborov

• kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie 
o záverečnej skúške

• prihlášku na štúdium podáva uchádzač 
riaditeľovi školy do 20. 8. 2014 

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

• štúdium ponúkame aj v externej forme 
– večernou formou, týždenne v rozsahu 
10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch 
blokoch (pravdepodobne v utorok a štvrtok)

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

• štúdium je bezplatné
Uplatnenie: Absolvent počas štúdia získa 
teoretické i praktické vedomosti o založení 
a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo 
využívať moderné marketingové techniky pri 
rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť 
účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne 
práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej 
techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní 
vlastného súkromného podniku.

Stredná odborná 
škola drevárska, 
Filinského 7,  
Spišská Nová Ves 

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

 Úspech ZŠ Lipová v celoslovenskom kole súťaže
24. júna 2014 sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo slávnostné vyhláse-

nie výsledkov 11. ročníka súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po 
predkoch.
Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem mládeže o históriu, o svoje korene, pátrať 

po svojich známych i neznámych predkoch, a tak prehĺbiť pocit hrdosti na seba, na 
svoju rodinu a vlasť, v ktorej žijeme. Víťazi súťaže si prevzali ocenenia z rúk ministra školstva Dušana Čaplo-
viča. Z takmer 1 500 žiakov z viac ako 100 škôl bola ocenená Janka Sanetriková, žiačka ZŠ na Lipovej 
ulici, ktorá sa vo svojom projekte zamerala na spôsob života svojej rodiny, ich zvyky a rodinné tradície. Pod 
vedením vyučujúcej dejepisu Mgr. I. Mackovej jej projektová práca bola ocenená ako 2. najlepšia v rámci 
kategórie základných škôl. V uvedenej súťaži Alexandra Geletová obsadila 4. miesto. 

 Gymnazisti zo Školskej ulice v Clausthal-Zellerfelde
Dvanásti študenti Gymnázia na Školskej ulici sa 13. až 22. júna 2014 zúčastnili výmenného pobytu v na-
šom nemeckom partnerskom meste Clausthal-Zellerfeld. Ubytovaní boli v rodinách. Počas celotýždňového 
programu absolvovali návštevu gymnázia Robert-Koch-Schule, baníckeho múzea, skutočnej bane v Claus-
thal-Zellerfelde, ZOO v Hannoveri, národného parku Harz. Absolvovali tiež jazdu na najväčšej bobovej dráhe 
v Nemecku či lezecký park v meste Bad Harzburg. Nechýbal ani výlet do Berlína. Podstatou návštevy bol 
predovšetkým spoločný projekt s názvom Stretnutie. Študenti nacvičili spolu tanec, vytvorili poster o spo-
ločne prežitých chvíľach a prezentovali svoje mestá a školy. 

 Supertrieda základných škôl Slovenska je zo ZŠ na Levočskej ulici
Aj v školskom roku 2013/14 sa ZŠ na Levočskej ulici zapojila do súťaže Supertrieda, ktorú vyhlasuje Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž v umeleckej tvorbe žiakov základných 
škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl kladie dôraz na tvorbu, nácvik a predvedenie syntetického 
umeleckého tvaru (spojenie hudby, divadla, tanca, výtvarného diela). Jedinečnosť a originálnosť predsta-
venia je aj v tom, že na príprave 
a realizácii sa podieľa každý 
žiak triedneho kolektívu. 
Žiaci VIII.B pod vedením Mgr. 
Zuzany Hricovej pripravili hu-
dobno-dramatické predstave-
nie, ktorým v súťaži úspešne 
reprezentovali. Po víťazstvách 
v jednotlivých postupových ko-
lách sa predstavili v celoslo-
venskom kole v Bratislave, 
v ktorom získali prvé miesto! 
Stali sa absolútnymi víťazmi sú-
ťaže. Tento cenný titul im bude 
patriť celý nasledujúci rok. Na-
viac... školu, mesto aj krajinu 
budú reprezentovať aj v medzi-
národnom kole. 

 Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
17. júna 2014 sa v ZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo kultúrno-športové podujatie, ktoré bolo venované 
deťom ŠKD a deťom z Krízového strediska Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Vďaka národnému projektu Kom-
prax, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, bol pre deti pripravený kultúrny program s názvom 
Juniáles, kde sa žiaci našej školy predstavili tanečno-speváckymi vystúpeniami a program Športom k zdra-
viu, kde si deti mohli v rámci jednotlivých súťažných disciplín preveriť svoje pohybové zručnosti. O skvelú 
zábavu sa postarali hip-hop tanečnice. 
26. júna 2014 škola ukončila školský rok 2013/2014 slávnostnou ďakovnou sv. omšou. Žiaci a pedagógo-
via sa tešia na nový školský rok, pretože sa začala rekonštrukcia školy.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 
celoročné kurzy 4 h/týždenne

ŠTUDENTI SŠ A DOSPELÍ
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, TALIANSKY A RUSKÝ JAZYK (začiatočníci - pokročilí) 

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV v anglickom a nemeckom jazyku
KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre pokročilých a stredne pokročilých 

ŽIACI ZŠ OD 11 ROKOV
ANGLICKÝ, NEMECKÝ A TALIANSKY JAZYK 1. - 4. ročník 

Špeciálny kurz ANJ pre žiakov 8. a 9. roč., príprava na štúdium na SŠ 
 ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 25. 8. do 12. 9. 2014

osobne v budove školy od 10.00 do 16.00 h a telefonicky: 0905 727 558, 053/381 01 88. 
Viac informácií na www.jssnv.sk.
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Poslanci sa 19. júna zišli na 23. riadnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva.

Voľba hlavného kontrolóra
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 24. apríla 
boli poslanci informovaní o uplynutí funkčného obdobia 
hlavnej kontrolórky mesta Sp. Nová Ves Ing. Hyacinty 
Zozuľákovej. Na základe uvedenej skutočnosti bola vy-
hlásená voľba nového hlavného kontrolóra so stanovenými 
podmienkami pre uchádzačov o tento post. 
Do voľby sa prihlásili piati kandidáti, jeden z nich odstúpil. 
O funkciu sa teda uchádzali Mgr. Adela Kočišová, Ing. 
Peter Biskup, Ing. Gabriela Kaščáková a Ing. Ľubica 
Rifaiová. Všetci uchádzači dostali možnosť vystúpiť pred 
mestským zastupiteľstvom a v krátkosti sa predstaviť. Po-
tom nasledovala samotná voľba hlavného kontrolóra, pri-
čom poslanci schválili jej vykonanie tajným hlasovaním. 
V prvom kole žiaden z uchádzačov nezískal potrebnú 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Dvaja kandidáti, ktorí získali 
najviac hlasov, postúpili do druhého kola. V ňom bol za 
hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves zvolený Ing. 
Peter Biskup. Do funkcie nastúpil deň po skončení funkč-
ného obdobia predchádzajúcej kontrolórky, t. j. od 1. júla 
a vykonávať ju bude 6 rokov. Predtým pracoval v meste 
Spišská Nová Ves ako samostatný odborný referent na 
útvare hlavnej kontrolórky.

Ponuka investorov v oblasti bývania
Poslanci boli informovaní o aktuálnej ponuke investorov 
v oblasti bývania na území nášho mesta. V úvode vedúci 
sociálneho oddelenia mestského úradu Ing. Ľubomír 
Pastiran informoval o požiadavkách na sociálne bývanie. 
V Spišskej Novej Vsi je v súčasnosti evidovaných viac 
ako 9,5 tis. bytov, pričom z uvedeného počtu je vo vlast-
níctve mesta 423 bytov, teda menej ako 5 %. Tieto byty 
sa nachádzajú vo Vilčurni (131 bytov), v Dome opatro-
vateľskej služby na Levočskej ulici (84 bytov), na Ul. 
J. Fabiniho (72 bytov osobitného určenia pre starších 
obyvateľov), v bytovom dome tzv. Panoráma na ulici 
Medza 6 (82 bytov), v bývalom objekte SETEZY na Ul. 
J. Fabiniho (18 bytov). Z toho vyplýva, že mesto z celko-
vého počtu prenajíma 387 bytov. Zvyšných 36 bytov 
sa nachádza v rôznych bytovkách na sídliskách a po 
ich vyprázdnení sú určené na predaj formou dražby. Zo 
spomínaných bytov je teda pre rodiny s deťmi určených 
spolu 100 bytov (objekt Panoráma a bývalá SETEZA). 
Tie sa občas uvoľňujú prirodzenou migráciou obyvateľstva. 
Mesto k nájomným bytom eviduje žiadosti o ich pridele-
nie, ktoré prejednáva sociálno-zdravotná komisia. Mesto 
v súčasnosti eviduje spolu 17 žiadostí od rodín s deťmi 
o pridelenie sociálneho bytu.
Ďalej vedúci oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku mestského úradu Ing. arch. 
Teodor Štubňa informoval, že na podporu nového 
bývania bolo už v roku 2000 pripravených približne 
250 ha územia. Pri zmenách územného plánu v roku 2008 
a 2011 boli prevažne na obytné využitie určené ďalšie 
územia, a to Ferčekovce – Malé Pole a objekt bývalých 
kasární. V roku 2013 bola komisii výstavby prezentovaná 
myšlienka premeny nedostavaného mäsokombinátu na 
obytný komplex s občianskou vybavenosťou. V súčasnosti 
sú v meste rozostavané väčšie lokality ako Červený jarok 
a Malé Pole. Ďalej Ing. arch. T. Štubňa priblížil lokalitu 
s názvom 9 krokov: „Je to veľká obytná zóna s výmerou 
okolo 40 ha pre približne 3 000 obyvateľov. Ide o jedno 
z mála území, kde sú pozemky sčasti vo vlastníctve 
mesta. Ich výmera je okolo 2 ha a sú situované v južnej 
časti lokality pri potoku Brusník. Hlavným cieľom bolo 
podrobnejšie pripraviť územie pre bývanie juniorov 
a seniorov. Na tento zámer bola spracovaná projektová 

dokumentácia pre územné konanie už v roku 2005.“
Následne dostali priestor investori na prezentáciu inves-
tičných zámerov v oblasti bývania. Mesto v tejto súvislosti 
oslovilo a pozvalo na rokovanie týchto investorov:
• Ing. Pavol Babík – Ferčekovce – Malé Pole, pokračo-

vanie Tatranskej ul.;
• Ing. Pavol Bečarik – 25 bytov v budove VSE, Elektrá-

renská ul. 3;
• Ing. Stanislav Derfenyi – Ferčekovce – Malé Pole, na 

kopci;
• Helena Henšelová - Červený jarok;
• Ing. Vladimír Klaučo – Villa Nova;
• Ing. Dušan Malý – bývalé kasárne;
• Spiš Invest, s. r. o. – nedostavaný mäsokombinát;
• Ing. Sergej Špak – Pri Vyšnej Hati (západne od sídl. 

Mier);
• Tauber – Kubičár – Drevárska ulica;
• JUDr. Milan Tkáč – Slnečné nábrežie;
• AZOR, s. r. o. – Pod Modrým vrchom.
Možnosť prezentovať svoje projekty využili iba 
Ing. V. Klaučo, Spiš Invest, s. r. o., Ing. S. Špak a AZOR, 
s. r. o.
Viac o jednotlivých investičných zámeroch sa dozviete na 
stránke www.spisskanovaves.eu – Aktuálne slovom 
a obrazom.

2. zmena rozpočtu
Schválená bola 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2014, 
ktorou sa zvýšili príjmy a výdavky o čiastku 150 144 € 
na celkovú sumu 27 804 191 €. Úpravy sa týkajú pre-
dovšetkým financovania výdavkov zo štátneho rozpočtu, 
z grantov a transferov z iných verejných zdrojov. Zmena 
sa týka aj čerpania rezervného fondu.
Bežné príjmy boli zvýšené o 125 144 € a o rovnakú 
sumu aj bežné výdavky. Zvýšil sa príjem z transferov 
zo štátneho rozpočtu, a to na výdavky v súvislosti s ko-
naním volieb prezidenta SR a do Európskeho parla-
mentu (78 455 €), na výdavky z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny na stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú 
v hmotnej núdzi (2 200 €), ďalej na podporu zamestnáva-
nia znevýhodnených uchádzačov (2 605 €) a na aktiváciu 
nezamestnaných (10 984 €). Mesto tiež získalo transfer 
z Košického samosprávneho kraja na Trh ľudových reme-
siel (3 450 €) a z Nadácie Pontis na dobrovoľnícku akciu 
Naše mesto (400 €).
Kapitálové príjmy a výdavky boli navýšené o čiastku 
25 000 €, čo je transfer s Audiovizuálneho fondu na 
rekonštrukciu Kina Mier. „Na projekt mesto prispeje 
čiastkou predbežne 63 tis. eur. V rámci neho budú 
vymenené sedadlá za širšie, pohodlnejšie v počte 
380 z pôvodných 399. Po výmene premietacej tech-
niky v roku 2011 za technológiu 3D patrí naše mestské 
kino medzi 10 najnavštevovanejších na Slovensku,“ in-
formovala vedúca finančného oddelenia mestského úradu 
Ing. Iveta Topoliová.
Ďalšie presuny v kapitálových výdavkoch budú vykryté 
z presunu z bežných výdavkov alebo z rezervného fondu, 
ktorý mesto plánovalo použiť na rekonštrukciu námestia. 
Keďže sa však verejnou obchodnou súťažou podarilo zís-
kať nižšiu cenu, tieto prostriedky budú použité čiastočne 
na rekonštrukciu námestia, ale aj miestnych komuni-
kácií, verejných priestranstiev a lávky vo Ferčekov-
ciach celkovo v sume 408 376 €. Kapitálové výdavky 
budú ďalej použité hlavne na modernizáciu kamero-
vého systému, a to vo výške 70 000 €. „Ide o bezpeč-
nosť občanov. Chceme kamerový systém zdokonaliť 
a rozmiestniť kamery po celom meste. Okrem stacio-
nárnych chceme zaviesť aj mobilné kamery, ktoré by 
sa presúvali tam, kde je to potrebné, napr. v prípade ko-
nania väčšieho podujatia. Máme prísľub aj na získanie 

dotácie z ministerstva vnútra,“ uviedol v tejto súvislosti 
primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

Vyradenie majetku
Mestské zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku 
v správe ZŠ Levočská ul. v hodnote 6 874,19 €, ZŠ Ing. 
O. Kožucha v čiastke 10 043,14 € a v správe Správy 
školských zariadení v celkovej hodnote 17 550,19 €.

Poskytnuté dotácie
Poslanci vzali na vedomie prehľad o poskytnutých dotáciách 
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom za 1. polrok 
2014 v zmysle VZN č. 6/2003. Mesto Sp. Nová Ves pod-
porilo 36 projektov v celkovom objeme 10 320 €. Na 
činnosť 33 športových klubov združených v Rade športo-
vých klubov poskytlo spolu 177 000 €. Okrem toho bolo 
7 športovým klubom pridelených 1 350 € na organizo-
vanie konkrétnych športových podujatí.
Prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza na stránke 
www.spisskanovaves.eu – Modrá sekcia SNV – Samo-
správa – Finančné hospodárenie mesta – Poskytnuté 
dotácie.

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
Vedúci oddelenia správy majetku Ing. Marián Kellner in-
formoval poslancov, že schválený zámer odkúpenia po-
zemkov tvoriacich verejné priestranstvá časti Baníckej 
ulice sa blíži k úspešnému záveru: „Príslušné ministerstvo 
schválilo priamy predaj na mesto. Dostali sme na posú-
denie návrh kúpnej zmluvy. Centrálna mestská zóna od 
Baníckej až po Hviezdoslavovu ulicu bude, až na nie-
ktoré drobné pozemky, vysporiadaná.“
Ďalej poslanci, okrem iného, opätovne prerokovávali žia-
dosť spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., na 
odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia predajnej 
plochy potravín. Hodnota nehnuteľnosti určená znalec-
kým posudkom je 11 286,04 €. Na predošlom zasadnutí 
MsZ bol schválený jej predaj obchodnou verejnou súťažou 
za cenu aspoň 60 tis. €. Na základe toho bola zrealizovaná 
súťaž, ktorá však bola vyhodnotená ako neúspešná, na-
koľko nebol podaný žiadny súťažný návrh. Poslanci preto 
schválili obchodnú verejnú súťaž zopakovať, a to za cenu 
aspoň 20 tis. €.
Poslanci ďalej prerokovávali návrh na odpredaj objektu 
Dom opatrovateľskej služby na Slovenskej ul. 30. V roku 
2011 začala prestavba budovy, ktorá bola v závere roku 
2012 pozastavená. Ďalšie užívanie objektu je teda pod-
mienené dostavbou s veľkými investíciami. Obmedzená 
príjmová časť rozpočtu mesta však neumožňuje vyčleniť 
potrebné finančné prostriedky a návratnosť investícií je pre 
mesto problematická. 
V súčasnosti opatrovateľské služby zabezpečuje do-
mov dôchodcov. „Zariadenie slúžilo ľuďom, ktorí sú 
v 3. a 4. stupni odkázanosti. Zmenou legislatívy sú 
teraz prijímaní prednostne do domovov dôchodcov 
a sociálnych služieb, kde majú vytvorené veľmi dobré 
podmienky. Z tohto dôvodu takéto osobitné zariade-
nie v meste nie je potrebné,“ vysvetlila viceprimátorka 
Mgr. Lea Grečková.
Primátor mesta PhDr. J. Volný, PhD., doplnil informáciu: 
„Možno tento objekt bude vhodný na prestavbu na ná-
jomné byty alebo na iný účel vzhľadom na lokalitu, kde 
sa nachádza. Dokonca sú aj konkrétni záujemcovia, ktorí 
chcú tento objekt prestavať na byty.“
Z uvedených dôvodov bol schválený predaj objektu ve-
rejnou obchodnou súťažou za cenu aspoň 234 490 € 
po vysporiadaní záväzkov voči dodávateľovi a poskytovate-
ľovi nenávratného finančného príspevku.
Na rokovací stôl sa dostala aj žiadosť Rímskokatolíckej 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Novým hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves sa stal Ing. Peter Biskup. Po 2. zmene rozpočet zvýšený na 27 804 191 €. Kino 
Mier prejde ďalšou rekonštrukciou. Modernizáciou prejde aj kamerový systém. Parkovanie do 30. 9. 2014 je v meste bezplatné.

(pokračovanie na 13. strane)

SPRAVODAJSTVO
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Kontakt Poliakov s Embracom nie je náhodný. 
Práve s krakovskou „politechnikou“ nadviazalo 
Embraco pred niekoľkými rokmi spoluprácu.  
„Zaujímavé je pre nás hlavne to, že sa na nej 
dá študovať špecializácia na chladiarenstvo. 
Dokonca niektorí naši zamestnanci diaľkovo 
študujú v Krakove v rámci doktorandského 
programu,“ hovorí generálny riaditeľ Embraco 
Slovakia Norbert Brath.

Skupina mladých Poliakov, ktorí práve ukončili 
druhý ročník univerzitného štúdia, sa v Embracu 
zaujímala najmä o technické záležitosti a procesy. 
„Cieľom návštevy bolo získať základné vedo-
mosti o tom, ako funguje nadnárodná spoloč-
nosť. Študenti boli oboznámení s procesmi na 
oddeleniach výskumu a vývoja, kvality, nákupu, 
výroby a logistiky,“ komentuje Jozef Sedliak 
z elektrického laboratória Embraca. Sám je dok-

torandom na krakovskej polytechnike a poľských 
študentov počas ich pobytu v závode sprevádzal.
Ďalšími vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa tešia 
nadštandardnej spolupráci s Embracom, sú Tech-
nická akadémia v Spišskej Novej Vsi a Technická 
univerzita v Košiciach. S druhou menovanou spo-
lupracuje Embraco v oblasti materiálového inžinier-
stva, únavových skúšok či povlakovania materiálov.

Communication House

Archivarium – občianske združenie na zacho-
vanie a ochranu historického a kultúrneho de-
dičstva 27. 6. 2014 zverejnilo na svojom portáli  
www.slovakeana.sk v sekcii Zaujímavosti výzvu  
„AUGUST 1968“ a pripravuje materiál dokumentujúci 
okupáciu a občiansky odpor z augustových dní 1968.
„Ako vtedy dva a polročný chlapec sa veľmi nepa-
mätám na udalosti 1968, samozrejme, niečo viem 
aj od rodičov a staršieho brata. V tom čase naša 
,pobalená‘ rodina 21. 8. 1968 čakala v bytovke 

v Pruskom na objednaný ,sťahovák‘, ktorý nás mal 
presťahovať do nového pôsobiska otca v Považskej 
Bystrici a ktorého príchod, dohodnutý na 8.00 ráno, 
meškal 8 dní. Nikto z nás, čo sme sedeli na kufroch, 
spočiatku neveril ranným správam v rádiu a čudo-
vali sme sa vysielaniu tejto podivnej divadelnej hry. 
Počas niekoľkých hodín bolo ,vsjo jasno‘. Neprišiel 
sťahovák, ale Rusi.“
Je čas dať na svetlo sveta i ďalšie unikátne spomienky, 
fotografie a iný materiál (napríklad predmety po voja-

koch okupačných armád) ostatných občanov miest 
a obcí Slovenska a postupne ich na portáli www.slo-
vakeana.sk zverejňovať nielen v slovenskom, ale aj 
európskom či svetovom virtuálnom priestore.
Ak máte fotografie a príbehy občanov, viažuce 
sa k tomuto obdobiu, dajte nám, prosím, vedieť 
na archivarium@slovakeana.sk, budeme vás kon-
taktovať.

Ing. Ľubomír Prypoň
podpredseda združenia Archivarium

POĽSKÍ ŠTUDENTI V EMBRACU

AUGUST 1968 - VÝZVA

11. júla 2014 skončila návšteva 15 študentov z krakovskej technickej univerzity v závode Embraco Slovakia. Počas piatich dní tu v rámci 
projektu podporeného Európskou úniou získavali praktický prehľad o fungovaní medzinárodnej spoločnosti.

cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, o odkúpenie po-
zemkov tvoriacich školský dvor Základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda. Budova školy bola cirkvi predaná v roku 2009, 
avšak bez pozemkov. V doručenej žiadosti navrhujú kúpnu 
cenu 1 €. Po posúdení majetkovej situácie mesta bolo na-
vrhnuté dohodnúť sa na vzájomnej zámene za pozemok 
nachádzajúci sa na Radničnom námestí, ktorý tvorí časť 
priestranstva pri Pamätníku oslobodenia. Poslanci uvedenú 
zámenu schválili.
Mestské zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo ponukou firmy 
Pumperhaus, s. r. o., na odkúpenie domu kultúry. Ob-
jekt bol vybudovaný na základe zmluvy medzi Slovenskou 
odborovou radou, ONV v Sp. Novej Vsi a n. p. Železorudné 
bane pre realizáciu podujatí v oblasti kultúry. Po roku 1989 
sa mesto daný objekt usilovalo získať do svojho vlastníctva. 
Prevedený mohol byť len formou kúpy alebo darovania, 
čo zo strany odborov nebolo akceptované. Od začiatku 
90. rokov bolo vlastníkom „OZ pracovníkov baní, geológie 
a naftového priemyslu“. V poslednom období objekt pô-
vodný účel plnil iba okrajovo (prevádzka kina) a v ostatných 
rokoch došlo aj k odpredaju jeho dvoch častí – reštaurácie 
a juhovýchodnej rohovej časti. Prednedávnom sa hlavná 
časť budovy stala vlastníctvom firmy Pumperhaus s pod-
mienkou, že v zmluvne dohodnutej lehote bude splatená 
celá časť kúpnej ceny. Uvedená spoločnosť však medzi-
časom prehodnotila svoje zámery a objekt ponúkla mestu 
na odkúpenie. „Je to dominantný objekt v centre mesta. 
Je dobré, aby si zachoval využitie a aj vizáž na príslušnej 
úrovni, aby nám to nerobilo hanbu,“ uviedol v tejto súvis-
losti primátor mesta PhDr. J. Volný, PhD.
Mestské zastupiteľstvo uvedenú ponuku vzalo na vedomie 
a uložilo predložiť návrh na využitie domu kultúry s posúde-
ním prevádzkových nákladov a nákladov na rekonštrukciu.

Interpelácie, otázky poslancov
V rámci posledného bodu rokovania, okrem iného, poslan-
kyňa MUDr. Eva Nováková (SDKÚ) poukázala na problém 
s hlučnosťou kostolných zvonov vo Ferčekovciach. 
Požiadala preto mesto, aby k tomu zaujalo stanovisko 
a problém vyriešilo. Ako informoval predseda Mestského 
výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník, zatiaľ im nebola doru-
čená žiadna oficiálna sťažnosť voči zvoneniu. Ďalej uvie-
dol: „Zvony sú ovládané elektronicky, dá sa teda nastaviť 
intenzita a režim zvonenia, je to iba vec komunikácie. 
Akonáhle taká požiadavka na Mestský výbor č. 3 bude 

podaná zo strany obyvateľov, samozrejme, môžeme sa 
s týmto problémom začať zaoberať.“
Ďalej poslanec Mgr. Jozef Kačenga (SMER - SD) pou-
kázal na nedoriešený spor o pozemky pod futbalovým šta-
diónom: „Permanentne sme oslovovaní funkcionármi 
futbalového klubu, ako aj verejnosťou s tým, že aj túto zá-
ležitosť by bolo treba dať na správnu mieru, aby sme sa 
nestali svedkami situácie, že terajší vlastník aj v prebie-
hajúcom súdnom spore si uplatní svoje právo a ohradí 
si svoje pozemky.“
„Najväčším problémom pred dvanástimi rokmi bolo, 
že sa vôbec pripustilo, aby sa to dostalo do cudzieho 
majetku. Mám s tým veľký problém, aby sme my platili 
milióny súkromným osobám za niečo, čo bolo vždy ma-
jetkom mesta. Zatiaľ sa súdime, keď bude proces uzav-
retý, potom môžeme pristúpiť k ďalšiemu rokovaniu,“ 
reagoval primátor mesta PhDr. J. Volný, PhD.

Bezplatné parkovanie, 
podpora zamestnávateľom
Poslanci sa tiež stretli 18. júla na 24. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania vzali na ve-
domie Správu z konsolidovanej účtovnej závierky za 
rok 2013 a schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2014.
Vedúci oddelenia vnútornej správy Ing. Štefan Pohly ďa-
lej informoval poslancov o podaných projektoch v rámci 
možností získania nenávratných finančných pros-
triedkov. V rokoch 2008 – 2014 bolo podaných celkovo 
70 projektov, v rámci ktorých sa mestu podarilo z rôznych 
zdrojov získať 23 mil. €. V prepočte na 1 obyvateľa mesta 
to predstavuje čiastku takmer 600 €. V súčasnosti má 
mesto podané 4 projekty: rekonštrukcia Reduty, oprava 
kamerového systému, úprava objektu administratívnej bu-
dovy Podnikateľského inkubátora na materskú školu a re-
konštrukcia viacúčelového ihriska v ZŠ Ing. O. Kožucha. 
Okrem toho má mesto rozpracované 4 projekty. Do 
konca júla budú podané 3 projekty na zníženie energetickej 
náročnosti budov mestskej polície, ZUŠ a MŠ S. Tomášika 
a rovnako tiež projekt na zmenu technológie výroby tepla 
pre kúpalisko a krytú plaváreň.
V rámci bodu Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnos-
tiam bola, okrem iného, schválená zámena pozemkov 
medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Sp. Nová 
Ves a mestom Sp. Nová Ves. Poslanci boli ďalej infor-
movaní aj o žiadosti spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., 

na odkúpenie výrobnej haly H2 nachádzajúcej sa 
v Priemyselnom parku v Sp. Novej Vsi. Uvedená spo-
ločnosť je od začiatku jej užívateľom a má záujem sa v tomto 
území stabilizovať. V tejto súvislosti bol mestu doručený 
list, v ktorom zároveň ďakujú vedeniu mesta za výraznú 
pomoc a podporu pri riešení záležitostí s poskytnutou 
štátnou podporou a jej nutnosti vrátenia. Aj vďaka tejto 
pomoci sa spoločnosti podarilo udržať v našom meste 
viac ako 100 pracovných miest a jej snahou je byť jed-
ným z významných zamestnávateľov nášho mesta. Vzhľa-
dom na uvedené skutočnosti bol schválený zámer predaja 
haly za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 
2 353 992 €.
Poslanci tiež schválili plat hlavnému kontrolórovi mesta 
Sp. Nová Ves, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (824 €) a ko-
eficientu určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,24), 
a to v celkovej výške 1 846 € spolu s mesačnou odmenou 
vo výške 15 % s účinnosťou od 1. júla 2014.
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu na námestí 
a v snahe uľahčiť prístup občanov a turistov k jednotlivým 
zariadeniam počas letnej sezóny bolo schválené poza-
stavenie účinnosti VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov 
miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie 
motorových vozidiel. Parkovanie na všetkých parkovis-
kách v Sp. Novej Vsi tak bude do 30. septembra 2014 
bezplatné.
V súvislosti s informáciou o ponuke investorov v oblasti bý-
vania, ktorá odznela na predošlom zasadnutí MsZ, bola 
schválená zmena územného plánu mesta pri projek-
toch bytovej výstavby „Pod Modrým vrchom“ a „Stojan“. 
Podmienkou však je, že investori uvedených projektov si 
pri ich realizácii nebudú uplatňovať žiadne nároky na tech-
nickú či akúkoľvek inú infraštruktúru, ani akékoľvek iné 
ďalšie a dodatočné náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti 
s realizáciou projektov. Zároveň sa musia vzdať akýchkoľ-
vek nárokov voči mestu.
V rámci ďalšieho bodu mestské zastupiteľstvo uložilo vy-
hlásiť verejné obstarávanie formou verejnej súťaže za úče-
lom zabezpečenia komplexnej rekonštrukcie verejného 
osvetlenia v meste Sp. Nová Ves.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla-
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – MsZ. Edita Sýkorová

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(dokončenie z 12. strany)
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	 Milí	 Spišskonovovešťania,	 táto	 rubrika	 poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„6. 11. 2013 som sa obrátil na adresu jela.bedna-
rova@mestosnv.sk so žiadosťou o opravu výtlku 
pred rodinným domom na Hviezdoslavovej ulici č. 9, 
ktorý sužuje nielen našu rodinu, ale aj občanov – 
vodičov, ktorí tadiaľto prechádzajú a to tým, že na 
uvedenom mieste sa vytvorí kaluž o rozmeroch cca 
80 x 200 cm a autá ostriekavajú chodcov. V súčas-
nom období už je to aj zvukovo dosť neprijateľné – 
tlmiče aút sú dosť hlučné a niekedy autá kľučkujúce 
po ceste priamo ohrozujú premávku...“

J. P., odkazprestarostu.sk, 14. 12. 2013

Spoločnosť Brantner Nova dostala pokyn na zabetó-
novanie dier. Urobila tak k 9. 1. 2014. Pred Spišským 
trhom bola zrealizovaná úprava krajnice v nevyhnut-
nom rozsahu (foto). Po ich skončení bude dorobená 
ďalšia poklesnutá časť.

Mesto Spišská Nová Ves

„Chcem sa na vás obrátiť so žiadosťou o informáciu. 
V Spišskej Novej Vsi začiatkom júna skončila det-
ská neurologická ambulancia pána doktora Hricka. 
Myslím, že píšem v mene viacerých mamičiek, ktoré 
sme túto neurologickú ambulanciu navštevovali, že 
nám veľmi chýba a je pre nás veľmi nevýhodné cho-
dievať na vyšetrenia až do Košíc...“

M. Š.,odkazprestarostu.sk, 14. 6. 2014

Ďakujeme za váš podnet. 17. 6. sme o stanovisko po-
žiadali vedenie tunajšej nemocnice s poliklinikou. Niž-
šie uvádzame ich stanovisko. Následne sme oslovili 
Košický samosprávny kraj – vedúcu odboru sociálnych 
vecí a zdravotníctva Ing. Zuzanu Juskovú, nakoľko rie-
šenie tohto podnetu spadá do ich kompetencie.

Mesto Spišská Nová Ves

Výkon územnej samosprávy na úseku poskytovania 
zdravotnej starostlivosti koordinuje Odbor sociálnych 
vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja. 
Zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie 
inému poskytovateľovi ako aj určenie rozsahu zdra-
votného obvodu patrí do kompetencií KSK. V prípade 
akútneho stavu o ďalšom postupe rozhodne ošetrujúci 
lekár. Nemocnica Spišská Nová Ves, a. s., má v pláne 

v budúcnosti pokúsiť sa zabezpečiť špecializáciu nie-
ktorého zo svojich lekárov za účelom prevádzkovania 
detskej neurologickej ambulancie.

MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ,  
Nemocnica s poliklinikou  

Spišská Nová Ves, a. s.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a držiteľ povo-
lenia Neurológia SNV, s. r. o., konateľ a odborný zá-
stupca MUDr. Jozef Hricko s miestom prevádzkovania 
detskej neurologickej ambulancie Spišská Nová Ves, 
Námestie SNP 2, požiadal o zrušenie povolenia na 
prevádzkovanie detskej neurologickej ambulancie Ko-
šický samosprávny kraj ku dňu 31. 5. 2014. Košický 
samosprávny kraj zrušil povolenie spoločnosti Neuro-
lógia SNV, s. r. o., k 31. 5. 2014 a prevzal od nej a ná-
sledne odovzdal zdravotnú dokumentáciu 342-och 
pacientov vedenú na detskej neurologickej ambulancii 
najbližšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
a držiteľovi povolenia na prevádzkovanie detskej ne-
urologickej ambulancie v Košickom samosprávnom 
kraji NEURO FIT, s. r. o., konateľ a odborný zástupca 
MUDr. Janka Eliášová s miestom prevádzkovania Ko-
šice, Komenského 37/A (Poliklinika Sever, 3. po-
schodie). Detskú neurologickú ambulanciu v SNV 
môže „plánovať“ jedine nemocnica v SNV v rámci det-
ského oddelenia, prípadne detská neurologická am-
bulancia môže v SNV vzniknúť na základe prejaveného 
záujmu zo strany nejakého detského neurológa, ktorý 
by mal záujem prevádzkovať v SNV detskú neurolo-
gickú ambulanciu a požiadal by KSK o vydanie povo-
lenia. Košický samosprávny kraj nemá možnosť zriadiť 
detskú neurologickú ambulanciu, môže tak spraviť len 
na základe záujmu zo strany existujúceho, resp. no-
vého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý si 
podá žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 
detskej neurologickej ambulancie. 

MUDr. Štefan Lipčák 
lekár samosprávneho kraja

„Prosím vás o osadenie odpadkových košov na psie 
exkrementy v počte min. 2 - 3 ks na sídlisku Mier 
v časti Krčméryho ul. Je to miesto, kde chodí veľmi 
veľa psičkárov a tieto koše tam chýbajú.“

J. D., odkazprestarostu.sk, 16. 6. 2014

V spomínanej lokalite sa nachádzajú detské ihriská 
spolu s pieskoviskami. V tomto priestore by sa psy 
nemali vôbec venčiť! Neďaleko (cez ulicu!!!) je vy-
hradená veľká plocha na venčenie psov (pravý breh 
Hornádu - Štúrovo nábrežie). Toto miesto bolo od-
súhlasené mestským výborom aj hygienou a sú tam 
osadené koše na psie exkrementy. Je potrebné psič-
károv upozorniť, aby venčili svojich psov na vyhrade-
nom mieste a nie medzi detskými ihriskami. Poprípade 
volať mestskú políciu na bezplatné číslo 159.

Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

Ďakujeme za váš podnet. V ranných a popoludňajších 
hodinách zvýšime hliadkovú činnosť v tejto lokalite.

JUDr. Michal Komara, PhD.  
náčelník MsP v SNV

„V blízkosti vchodu do domu na adrese Slovenská 
54, Spišská Nová Ves sa nachádza mláka, ktorá po-
krýva celú časť chodníka. Už je tu odkedy boli po-
stavené tieto činžiaky. Vždy keď prší, ale aj niekoľko 
dni po daždi, sa nedá prejsť po chodníku, lebo cez 
mláku sa jednoducho nedá. Ľudia si vyšliapali chod-
ník po trávniku, ktorý je trochu vyššie a je nad úrov-
ňou mláky. Vedľa vľavo je trafostanica a z jej strechy, 
ktorá má rozlohu cca 30 m2, tečie voda na spomí-
naný chodník. Vlastníkom trafostanice je firma VSE 
RWE group – regionálne zastúpenie Spišská Nová 
Ves, ktorá nemá záujem odviesť dažďovú vodu do 
kanalizácie, ale ju vypúšťa na pozemok mesta, a tým 
prispieva k problému, ktorý tu obyvatelia spomína-

nej lokality majú. Je potrebné pripomenúť, že v blíz-
kosti sa nenachádza žiadny kanál, takže sa musí 
čakať, kým voda pomaly vsiakne. Pri roztápajúcom 
snehu, keď je zem ešte zamrznutá, je tento proces 
rádovo dlhší. Bolo by vhodné, aby sa tento dlho-
dobo trvajúci problém vyriešil ešte tohto leta, preto 
sa obraciam s touto prosbou na p. primátora, aby sa 
to čím skôr vyriešilo.“

asertivator, odkazprestarostu.sk, 19. 6. 2014

Mláka je odstránená, realizovaný bol nový chodník.
Mesto Spišská Nová Ves

„Je spísaná/podaná petícia z Ferčekoviec ohľadom 
môstika cez potok na Ferčekovciach Inovecká - Mu-
ráňska. 
Prosím informáciu (pre všetkých z Ferčekoviec) - 
v akom štádiu realizácie je táto stavba?“

Juraj, odkazprestarostu.sk, 23. 6. 2014

Mesto zabezpečuje vypracovanie projektovej doku-
mentácie a po kladnom vyjadrení dotknutých orgánov 
požiadame o vydanie územného a stavebného povo-
lenia. Následne po zabezpečení dodávateľa výbero-
vým konaním bude možné lávku vrátane prístupových 
chodníkov vybudovať. Našou snahou je, aby táto in-
vestícia bola zrealizovaná už v tomto roku.

Mesto Spišská Nová Ves

„Aký je zákon v našom meste o chove hydiny? Je 
možné, aby niekto púšťal sliepky na detské ihrisko?“

Maroš, 2. 7. 2014

Podľa prevádzkového poriadku detského ihriska, ktorý 
je každý návštevník a užívateľ detského ihriska povinný 
rešpektovať a dodržiavať, je vstup na detské ihrisko 
so zvieratami zakázaný.

Mesto Spišská Nová Ves

„Vážený pán primátor,
na úvod by som sa Vám a pani poslankyni Mgr. Lei 
Grečkovej ako zástupcom mesta chcel touto cestou 
poďakovať za významnú pomoc a podporu, ktorú 
ste poskytli našej spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., 
pri riešení otvorených záležitostí so štátnou pomo-
cou poskytnutou našej spoločnosti a jej nutnosti 
vrátenia. Aj na základe Vašej pomoci sa nám poda-
rilo udržať v našom meste viac než 100 pracovných 
pozícií a s ohľadom na dosiahnutú dohodu s Minis-
terstvom hospodárstva SR sa nám tak otvorili nové 
možnosti rozširovania našej pôsobnosti v meste 
Spišská Nová Ves.“ 

CRW Slovakia, s. r. o., 11. 7. 2014

LISTÁREŇ
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Nick ARNOLD: Miliónový mozog. Existuje jedna 
vec, ktorá je taká záhadná, že aj tí najbystrejší vedci 
si nad ňou ešte vždy lámu hlavu. Je mokrá, vyzerá ako 
kaša a má mnoho záhybov. Čo je to? Mozog.
Kay WILKINS: Akty R: Ripleyho záhada 3: Vlčie 
dieťa. Správy o podivnom vlčom chlapcovi sú novou 
výzvou pre R-tím. Agenti sa okamžite vydávajú do Číny 
na ďalšiu nebezpečnú misiu.
Thomas BREZINA: Klub čarodejníc: Kam zmizol 
čarodejný králik? Cosima má veľké starosti. Ocinove 
narodeniny sa blížia a ona sa s bratom stavila o svoju 
zbierku plyšových zvieratiek, že preňho upečie tú naj-
lepšiu tortu.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Daniel SILVA: Angličanka. Dych vyrážajúce napä-
tie, prekvapivé zvraty a nečakané vyvrcholenie v dote-
raz najlepšom románe majstra špionážneho románu.
Mária HAMZOVÁ: V okovách nenávisti. Prečo si 
príťažlivá, tajomná a veľmi nešťastná Timea píše denník 
plný sklamania, bolestí a beznádeje?
Jo NESBO: Polícia. Autor opäť rozvíja príbeh o ľud-
skej zlobe, do ktorého vtiahne nielen obete a políciu, 
ale bravúrnym spôsobom aj svojich čitateľov.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Roman VEHOVSKÝ: Cestou osudu a náhody I, II. 
Knihy nie sú obvyklým cestopisom. Skôr než o cesto-
pis, sa jedná o popis putovania, mozaiku nevšedných 
príbehov, stretnutí a zážitkov. Prvá kniha, vydaná v roku 
2010, popisuje prvé tri roky cesty, druhá zase o druhej 
polovici cesty, pričom autor vypovedá o práci v Austrálii 
či na Novom Zélande, rovnako aj o cestách po Japon-
sku, Novej Kaledónii, Indii, Thajsku, Nepále, Srí Lanke, 
Pakistane a Iráne.
Robin KNOX – JOHNSTON: Mys Horn: z dějin 
námořníctví. Jedinečná a strhujúca história Mysu 
Horn, ktorý zostáva synonymom hrôzy a postrachom 
všetkých námorníkov.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Jozef TATÁR: Turčianske povesti. Vo veselých 
i vážnych príbehoch úspešného výberu povestí sa do-
zviete veľa zaujímavého o počiatkoch turčianskych 
miest a obcí.
Neil DEMARCO: Detský atlas svetových dejín. 
Kniha poskytuje jasné vysvetlenie všetkých hlavných 
udalostí svetových dejín - od zrodenia civilizácie až po 
súčasnosť.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Ivana IVANČÁKOVÁ: Veľké baby neplačú. Sku-
točný príbeh Ivany, ktorá sníva o kariére úspešnej mo-
delky, no stáva sa obeťou drogovej mafie...

•••
Zmena výpožičných hodín  

počas letných prázdnin (júl - august)
Sídlo centrály - Letná 28

po - pia: 8.00 - 17.00 h; str: 10.00 - 16.00 h;  
so: zatvorené

Pobočka MIER - Šafárikovo námestie 7
po - pia: 9.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.00 h 

str: 10.00 - 16.00 h; so: zatvorené

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho cen-
tra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpa-
dov Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO 
odpadu do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – po-
kosená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia 
a zeleniny. Rozšírenie zberu sa týka občanov 
bývajúcich v rodinných domoch v lokalite MsV 
č. 8 – staré mesto (sever) – ulice: Vajanského, 
Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, 
Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. 
Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krí-
žova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, 
Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollá-
rova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, 
Levočská, Školská, Starosaská, Nad Medzou.
Občania bývajúci v rodinných domoch, ktorí do-
teraz nemali možnosť BIO odpad triediť, sa môžu 
do zberu zapojiť vyplnením návratky. Vyplnené 
návratky môžete odovzdať u informátora na Mest-

skom úrade, Štefánikovo námestie 1, 052 01 
Spišská Nová Ves. Uzávierka návratiek je do 
15. augusta. Záujemcom bude pridelená samo-
statná hnedá zberová nádoba o objeme 240 l. 
Zberové nádoby budú do jednotlivých rodinných 
domov prideľované priebežne. O termíne rozvozu 
nádob v uvedenej lokalite budeme občanov vo-
pred informovať. 
Rozvoz nádob pre občanov z lokality MsV č. 7 
v zmysle doručených návratiek budeme realizovať 
5. augusta (Mlynská, Brusník, Drevárska, J. Ha-
nulu, Čsl. armády, Ing. O. Kožucha, I. Krasku) 
a 12. augusta (Škultétyho, Zábojského, Zvonár-
ska, Rybárska) v čase od 12.00 do 14.00 h. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastih-
nutí, si môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli  
Regionálneho centra zhodnocovania BRO, Kúdel-
ník 2, Spišská Nová Ves, každý piatok v čase od 
8.00 do 14.00 h.
 odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 8 – staré mesto (sever)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  ...................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................

Tel.: .................................................  E-mail:  ..................................................................................

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

Rok 2014 je pre CHORUS IGLOVIA skutočne ces-
tovný. Po Gdaňsku (Poľsko) a Kisújszállási (Ma-
ďarsko) sa speváci miešaného speváckeho zboru 
CHORUS IGLOVIA (ďalej CHI) vybrali ešte viacej 
na juh a zaspievali si v severnom Taliansku. Opla-
tili návštevu speváckemu zboru Corale Caminese 
z mestečka Camino al Tagliamento, ktorý spieval 
v Spišskej Novej Vsi na posledných vianočných kon-
certoch Tichá noc 2013. 
Privítalo nás pekné počasie, ktoré nám vydržalo po-
čas celého pobytu v Taliansku, ako aj pri návrate do-
mov. V Taliansku sa naši hostitelia o nás veľmi dobre 
postarali a pripravili nám bohatý program. Privítal nás 
starosta obce a odovzdal nám dar aj pre nášho pri-
mátora Jána Volného. Ochutnali sme ich kuchyňu 
a k tomu dobré talianske vínko. 
Zabicyklovali sme si spolu (viď foto) a pozreli si oko-
lie obce Camino v kraji Friuli, navštívili sme Aquleiu, 

Palmanovu i Udine, ako aj fabriku na výrobu organov, 
kde už 7. generáciu vyrába organy rodina Zaniniov-
cov. Starý pán Zanin nás v nej sprevádzal osobne.
Celý deň sme venovali Benátkam a rovnako celý deň 
sme boli pri mori v Bibione.
K tomu celému sme absolvovali vydarený koncert 
v parku zo XVI. storočia, kde sme zaspievali 16 skla-
dieb v dvoch blokoch. V tom prvom sme zaspievali 
8 piesní slovenských, českých i moravských, kto-
rými sme prezentovali našu kultúru a hlavne náš na-
turel. V tom druhom tiež 8 piesní, ale z rozličných 
krajín, väčšinou tanečného a populárneho charak-
teru a, samozrejme, v iných jazykoch. Spievali sme 
po anglicky, francúzsky, taliansky, hebrejsky, indo-
nézsky i po rusky.
Tak nádherný pobyt sa nám ešte bude dlho pripomí-
nať, ale najbližšie prídu Taliani opäť ku nám.

Igor Murko, foto: František Kafka

CHORUS IGLOVIA 
KONCERTOVAL V TALIANSKU
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA si v júli 2014 opäť zakoncertoval, tentoraz v se-
vernom Taliansku, kde oplatil návštevu zboru z Camina al Tagliamento. 
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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci august 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA Nová stála expozícia  
 zo života a diela Jozefa Hanulu zo zbierok  
 galérie v piatich nosných okruhoch: Akty zo  
 študentských čias / Mestský a ľudový žáner /  
 Rodina a objednávkové portréty /  
 Sakrálna tvorba a realizácie / Biografia 

• ZÁHRADA UMENIA

VÝSTAVY
do 13. 9. 2014 
ZO ZBIEROK GUS: JUBILANTI 2014
Spomienková výstava vybraných prác 17 jubilujúcich 
autorov zo zbierok galérie. Andrej Bača (*1874), 
Karol Baron (*1939), Anna Borovičková (*1929), 
Štefan Cpin (*1919), Orest Dubay (*1919), Milan 
Hnat (*1959), Štefan Hudzík (*1954), Alexander 
Jiroušek (*1934), Ferdinand Katona (*1864), Andrej 
Kuc (*1919), Max Kurth (*1869), Edita Maxonová 
(*1934), Jozef Majkut (*1909), Július Nemčík 
(*1909), Vladimír Popovič (*1939), Imrich Svitana 
(*1944), Michal Trembáč (*1929).

PROJEKT SONDA / HOMMAGE  
TO JOZEF HAŠČÁK 
Album z diel 40 slovenských výtvarníkov venovaný 
pamiatke Jozefa Haščáka a diela autora zo 
súkromnej zbierky.

STANICA KALVÁRIE: Fero Guldan – Michal 
Fulier – Matúš Zajac – Laco Maďar – Andrej Lojan 
Interpretácia krížovej cesty v maľbe a fotografii.

PODUJATIA REALIZOVANÉ  
KU DŇOM MESTA  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
30. 8. 2014, 15.00 - 19.00, vstup zdarma. 

PREHLIADKY AKTUÁLNYCH  
VÝSTAV GALÉRIE.
30. 8. 2014, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 € 
TVORIVÉ DIELNE PRE ŽENY  
ŽENY ON LINE 2: Olejomaľba 
Vzdelávací projekt určený znevýhodneným skupinám 
žien. Maliarsky plenér - veduty mesta Spišská Nová 
Ves a technika olejomaľby.  
V priestoroch galérie a v mestskom parku  
pred budovou galérie.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ  
VÝKLAD PRE SKUPINY
• Tvorivé dielne pre školy - Terra Gothica:  
Gotická cesta.
• Rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym  
výstavám, potrebné vopred sa objednať. 
• Odborný výklad pre skupiny, prosíme,  
nahlásiť vopred. 

Bližšie informácie / kontakt 
Facebook: Galéria umelcov Spiša
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk
Tel.: 0910 873 046, 053/417 46 21
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KULTÚRA

Kontakt: 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

EXPOZÍCIA PRÍRODY  
A HISTÓRIE SPIŠA

Stovky unikátnych zbierkových predmetov, ktoré 
návštevníkovi poskytujú komplexný pohľad na 

prírodu a históriu regiónu, prezentujú vývoj živej 
a neživej prírody, ale vytvárajú aj obraz vývoja 

ľudskej spoločnosti. 

ŽIVOT ZA KLÁŠTORNÝMI 
MÚRMI

do 31. 9. 2014
Výstava unikátnych archeologických  

nálezov zo spišských kláštorov na Kláštorisku 
(kartuziáni) a v Spišskom Štiavniku (cisterciti) 

približuje výsledky najnovších bádaní  
popredného slovenského archeológa  

doc. PhDr. Michala Slivku. K výstave bol vydaný 
rovnomenný katalóg a uskutočňuje sa  

v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade. 

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

SPIŠIACI  
V I. SVETOVEJ VOJNE

do 15. 1. 2015
Výstava venovaná 100. výročiu I. svetovej vojny. 

Aj keď boje I. svetovej vojny neprebiehali na území 
Spiša, i tu sa vo svojich dôsledkoch vojna prejavila. 
Bolo tak aj preto, že mnohí muži pôvodom zo Spiša 
boli odvedení na front a na Spiši pôsobili vojenské 

nemocnice. 

Kaštieľ Markušovce, Michalská 55

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE  
PRE RODIČOV S DEŤMI

3. 8. 2014 o 15.00 h
Vstup pre deti do kaštieľa v Markušovciach  

plného zaujímavostí, záhad a tajomstiev  
s tvorivým programom.

NOČNÁ PREHLIADKA 
KAŠTIEĽA 

V MARKUŠOVCIACH
23. 8. 2014 o 19.00, 20.00 a 21.00 h
Prehliadka expozície v netradičnom čase  

doplnená ukážkami zo zachovanej Csákyovskej 
zbierky vojenských a loveckých zbraní. 

Sprevádzanie v dobovom oblečení.

AUGUST 2014

AUGUST 2014
Program Spišského osvetového strediska 

20. 8. 2014
Spišské osvetové stredisko,  

výstavná miestnosť
STRETNUTIE ČLENOV ART 

KLUBU NEPROFESIONÁLNYCH 
VÝTVARNÍKOV

Pripravujeme na september
SPIŠSKÝ JERUZALEM

Spišská Kapitula
Druhý ročník kultúrno-duchovného podujatia 
Spišský Jeruzalem, ktorý bol v roku 2013 top 
podujatím Košického samosprávneho kraja 

v rámci programov Terra Incognita.
Divadelné vystúpenie, terénne exkurzie, výstava, 

liturgická Krížová cesta, vystúpenie Mariána 
Čekovského, hudobno-poetický recitál, rocková 

gospelová skupina, tvorivé dielne, PUĽS.

HISTÓRIA BANÍCTVA A KRÁSA 
KRAJINY STREDNÉHO SPIŠA

Poráčska dolina
Plenér neprofesionálnych výtvarníkov 
s medzinárodnou účasťou zameraný  

na históriu baníckeho života.

DUF-ART 2014
Spišské osvetové stredisko,  

Matica slovenská,  
Múzeum Spiša

Festival, ktorý prostredníctvom výjavov, 
improvizácií a tanca v netradičných priestoroch  

s odkazom na ich minulosť a použitím 
mystifikácie niektorých faktov, ponúkne 

hodnotný umelecký zážitok, ktorý oživí históriu  
budov a mestských domov.

ŠARIŠ-GEMER-SPIŠ-ABOV
Poráč Park

Workshop pre filmárov amatérov  
z regiónov Šariš, Gemer, Spiš, Abov  

v oblasti audiovizuálnej tvorby.
 

HOKERLÍK
Spišská Nová Ves

Literárny festival, prezentácia literárnej  
tvorby v netradičnom priestore  

spojená s hudobnou produkciou  
a zábavnými vystúpeniami  

+ literárna výstava  
+ slam poetry. 

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
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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. 

8. august o 19.00 h

William Shakespeare: 
HAMLET

Jedno z najúspešnejších predstavení Kontry, oce-
nené na mnohých svetových festivaloch. Predstav 
si, že si sa dozvedel, že tvojho otca zabil tvoj strý-
ko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom tvojej 
matky. Predstav si, že o vražde ti povedal duch 
tvojho otca, ktorý ťa donútil k prísahe, aby si pom-
stil jeho smrť. Čo by si urobil? Ako by si to urobil? 
Bol by si vôbec schopný to urobiť?
 

15. august o 20.00 h
S. Mallatratt - S. Hill:

ŽENA V ČIERNOM 
(Spišský hrad)

Brilantný viktoriánsky thriller. Budete sa báť vlast-
nej predstavivosti. Príďte sa báť na Spišský hrad!

21. august o 19.00 h
Marie Jones:

KAMENE VO VRECKÁCH
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr 
je neodvratný a neodvratne zábavný... Obrovský 
hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších 
svetových komédií, ktorá rozosmiala a dojala milió-
ny divákov. Dvaja herci odohrajú 13 postáv!

22. august o 20.00 h

William Shakespeare: 
HAMLET 

(Spišský hrad)

27. august o 19.00 h 
Conor McPherson: 

RUM A VODKA
Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra 
- komédia je mix, čo nielen „mŕtveho postaví na 
nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote najdôleži-
tejšie… Príď a vyskúšaj sám!
Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drin-
kov. Svoje mamy a svokry radšej nechajte doma! 

28. august o 19.00 h
Marek Koterski: 

NENÁVIDÍM
Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch 
Cenu Stana Radiča „Objav roka”. Či to, čo vidíš 
dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlos-
tí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o na-
šej nie veľmi zábavnej každodennosti...

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

Vstupné: 5 €.
Rezervácie: 0907 908 986.

KULTÚRA

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

Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37; 053/429 75 46; 0902 201 861; 0911 849 131
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h, streda 9.00 - 17.00 h

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 h - vstup voľný. 

STM - VYSUNUTÁ  
EXPOZÍCIA:  

HISTÓRIA BANÍCTVA  
NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš 
Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ

reprezentujúca 515 kusov  
vzoriek zo Slovenska,  

Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava

RODNÝ KRAJ 
VÝSTAVA UKRAJINSKÝCH  

MALIAROV VASIĽA  
A PETRA SVALJAVČIKA

do 10. 8. 2014
 Obrazy sú predajné.

• • •
Výstava

HLAVNE AUTOM, VLAKOM 
A RAKETOU MENEJ

do 30. 9. 2014 
Sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia 

v karikatúrach z časopisu ROHÁČ vo výbere Fera 
Jablonovského prezentované nielen ako dokument 

doby, ale aj ako trvalá hodnota našej kultúry. 

KULTÚRNE LETO 2014 
BAŽANT KINEMATOGRAF 2014

1. 8. 2014

OKRESNÝ  
PREBOR

Réžia: Jan Prušinovský,  
ČR, 2012, 104 min. 

Film rozoberá dilemu muža, pre ktorého  
je futbal najdôležitejšou vecou v živote.  

Dokonca je pre neho ochotný aj zomrieť.  
Je totiž presvedčený, že keď budú hráči  

plniť jeho pokyny, úspech sa dostaví. 
Predfilm: PÁN MRKVA

Réžia: Tomáš Danay, SR, 2013, 10 min. 

2. 8. 2014

KANDIDÁT
Réžia: Jonáš Karásek,  

SR/ČR, 2013, 105 min. 
Film Kandidát je politickou fraškou,  

ktorá má veľmi blízko k realite.  
Odohráva sa počas  

dvoch mesiacov  
prezidentskej kampane. 

Predfilm: LIGHTA
Réžia: Andrej Gregorčok,  

SR, 2012, 11 min.

3. 8. 2014

FAIR PLAY
Réžia: Andrea Sedláčková,  

ČR/SR/Nem., 2014, 95 min. 
Príbeh mladej šprintérky sa odohráva  

v československu v osemdesiatych rokoch. 
Predfilm: PANDY

Réžia: Matúš Vizár, SR/ČR, 2013, 12 min.

4. 8. 2014

TIGRE V MESTE
Réžia: Juraj Krasnohorský, SR, 2012, 92 min.
Tigre v meste je svieža a netradičná komédia  

s prvkami detektívneho trileru. 
Predfilm: SNEH 

Réžia: Ivana Šebestová, SR/Franc., 2013, 18 min.

5. 8. 2014

EŠTEBÁK
Réžia: Juraj Nvota,  

SR/ČR/Poľ., 2011, 112 min. 
Trpká komédia z obdobia najťažšej  

normalizácie po okupácii ČSSR vojskami  
Varšavskej zmluvy v roku 1968.

Predfilm: BUBLINA
Réžia: Mária Oľhová, SR, 2012, 8 min.

Radničné námestie Spišská Nová Ves
1. - 5. 8. 2014

Tradičný filmový retro autobus navštívi aj tento rok naše mesto 
a privezie kolekciu 5 celovečerných slovenských a českých  

filmov a 5 zaujímavých animovaných predfilmov. 

Začiatok 

premietania 

o 21.15 hod.

VSTUP VOĽNÝ!

24. 8. o 18.00 h, Evanjelický kostol

CUORE BAROCCO
Sólisti koncertu: Michaela Kušteková (soprán) * Mária Rendešová (traverso) * Tomáš Kardoš (barokové violončelo) 
* Štefan Iľaš (organ) * Ján Filip (recitácia)
Program: G. F. Händel - Ouvertura z oratória Mesiáš HWV 56, Gloria in excelsis Deo HWV deest * J. S. Bach - 
Orchestrálna suita h mol BWV 1067, Toccata a fúga d mol BWV 565, Sinfonia a ária Ricetti gramezza z kantáty Non sa che 
sia dolore BWV 209 * A. Vivaldi - Koncert pre violončelo a sláčikový orchester D dur * J. Pachelbel - Kánon D dur
Zmena programu vyhradená!
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KULTÚRA

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

OČISTA 2 
USA, thriller, horor, slov. tit., 100 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
2. - 3. 8. o 17.00, 4. 8. o 10.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

LIETADLÁ 2
USA, animovaná komédia, 84 min., MP.

2. - 3. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TRANSFORMERS: ZÁNIK 
USA, akčný, sci-fi, čes. dab., 157 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
5. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

CESTA VON 
ČR, dráma, český dabing, 103 min., MP-15. 

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
6. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

KŇAZOVE DETI
Chorvátsko, Srbsko, komédia, české titulky, 
93 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
7. 8. o 10.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
USA, anim. rodinná komédia, 106 min., MP.

7. - 9. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

SEX TAPE 
USA, komédia, slov. titulky, 100 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING 
8. 8. o 10.00, 9. - 10. 8. o 17.00,
11. 8. o 10.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

POŠTÁR PAT VO FILME 
Veľká Británia, anim., rodinný, 85 min., MP.

10. - 11. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

V OKU BÚRKY 
USA, thriller, slovenské titulky, 89 min., MP-12.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
12. 8. o 10.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
13. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

HANY 
ČR, komédia, dráma, český dabing, 90 min., 
MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
14. 8. o 17.00, 15. 8. o 10.00,
16. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM 
USA, anim., dobrodruž. komédia, 89 min., MP. 

15. - 16. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

EXPENDABLES 3 
USA, akčný, dobrodružný thriller, české titulky, 
105 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
17. 8. o 17.00 a 18. 8. o 10.00, 

vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM

17. - 18. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ZEJTRA NAPOŘÁD
ČR, kom., romant., čes. dab., 98 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
19. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

KÚZLO MESAČNÉHO SVITU
USA, romantická komédia, české titulky, 
94 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
20. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €

GRACE - KŇAŽNÁ Z MONAKA 
Francúzsko, USA, Belgicko, Taliansko, životo-
pis., romantický, české titulky, 103 min., MP-12.

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING
21. 8. o 17.00, 22. 8. o 10.00,
23. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NINJA KORYTNAČKY 
Akčná komédia, MP-7. 

22. - 23. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

LUCY
Francúzko, akčný thriller, sci-fi, slovenské ti-
tulky, 89 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING
24. 8. o 17.00, 25. 8. o 10.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

NINJA KORYTNAČKY 

24. - 25. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

CHLAPČENSTVO

FILMOVÝ KLUB 
26. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

CESTA DO ŠKOLY
Francúzsko, dokument, titulky, MP-12.

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING
27. 8. o 10.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

NINJA KORYTNAČKY

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
27. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

MAGICKÝ HLAS REBELKY
ČR, dokument, 90 min., MP-12.

28. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

LET‘S DANCE 5
USA, hudobná romantická dráma, české ti-
tulky, 112 min., MP-12.

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

FAKJÚ PÁN PROFESOR
Nemecko, komédia, čes. tit., 119 min., MP-15. 

29. - 30. 8. DNI MESTA 
KINO MIER NEPREMIETA

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
31. 8. o 17.00 a 1. 9. o 15.00, vst.: dospelí: 
3,50 €, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

POŠTÁR PAT VO FILME

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

FAKJÚ PÁN PROFESOR

1. 9. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

LET‘S DANCE 5
USA, hudobná romantická dráma, české ti-
tulky, 112 min., MP-12.

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

od 7. 8.

LUCY
USA, akčný, sci-fi, slovenské titulky

POŠTÁR PAT VO FILME
GBR, animovaný, slovenský dabing

od 14. 8.

EXPENDABLES 3
USA, akčný, české titulky

ZEJTRA NAPOŘÁD
CZE, dráma, komédia, originálny zvuk

CHLAPČENSTVO
USA, dráma, slovenské titulky

od 21. 8.

NINJA KORYTNAČKY
USA, akčný, sci-fi, slovenské titulky

SIN CITY: ŽENSKÁ,  
PRE KTORÚ BY SOM VRAŽDIL

USA, akčný, thriller, české titulky

od 28. 8. LET‘S DANCE 5
USA, hudobný, romantický, české titulky 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

Kaštieľ
VÝSTAVA ERBOV MIEST A OBCÍ  

ONDREJA FRANKOVIČA
Kaštieľ, KD 

VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV  
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ 

10. 8. (nedeľa) o 15.00 h, pódium pred Radnicou
GIŇOLOVE STAROSTI 

Veselo a s ľahkosťou o slobode v nás.
Predstavenie Bábkového divadla spod Spišského hradu.

Pozvánka na námestie v rámci kultúrneho leta. 

31. 8. (nedeľa) o 16.00 h, Areál TJ Slovan Smižany 
ROZLÚČKA S LETOM 

16.00 h - FS Smižančanka * 17.00 h - SHŠ Páni Spiša * 18.00 h - Hosť programu:  
hud.-dobrodružná skupina MLOCI * 19.30 h - HS Spirit Betlanovce 

Vstupné: 2 €, deti do 15 r., dôchodcovia ZŤP: 1 € 
Zábavné popoludnie s programom, hrami pre deti, maľovanie na tvár, občerstvenie.

AUGUST 2014
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Džudisti z Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli 
21. júna v medzinárodnej súťaži Veľká cena mesta 
Michalovce vynikajúce výsledky. V kategórii super mini 
do 24 kg Sofia Gánovská obsadila 3. miesto, v ka-
tegórii mladších žiačok do 27 kg Simona Horváthová 
3. miesto a do 34 kg Sára Špinerová obsadila 
1. miesto, zároveň bola vyhlásená za najtechnickej-
šiu džudistku. V kategórii mladších žiakov do 55 kg To-
máš Šarga obsadil 3. miesto.

Mgr. Branislav Šperňák, tréner DK SNV

Určite najmladším hlavným kormidelníkom v dlhej histórii 
spišskonovoveského futbalového klubu bol v závere mi-
nuloročnej jesennej časti menovaný ešte len 29-ročný 
Mgr. Branislav Ondáš, civilným povolaním učiteľ v ZŠ 
sv. Cyrila a Metóda v našom meste. 
O sympatickom a skromnom Branislavovi Ondášovi, 
ináč veľkom fanúšikovi španielskeho veľkoklubu Realu 
Madrid je známe, že v našom klube začínal ako hráč 
a neskôr pôsobil ako kvalitný mládežnícky tréner, kto-
rého najväčším úspechom bola minuloročná bronzová 
priečka starších žiakov na Majstrovstvách Slovenska 
v Ružomberku. 
Nového trénera Spišiakov čakal už v jeho prvom zá-
pase na lavičke náročný zápas, predstavil sa totiž na 
pôde vtedajšieho lídra štvrtoligovej súťaže. Paradoxne 
na trénerskej lavičke Spišiakov vystriedal práve trénera 
Ogurčáka, ktorý ho k trénerstvu priviedol po tom, čo 

musel hráčsku kariéru 
ukončiť kvôli zraneniu. 
Vtedy určite nikto ne-
mohol tušiť, že po zá-
verečnom zápase vo 
Svite sa celkovým víťa-
zom tejto súťaže stanú 
práve zverenci tohto 
perspektívneho a am-
biciózneho trénera, 
ktorí do jarnej odvety 
vstupovali z nelichoti-
vej 13. priečky.
Prajeme teda mladému trénerovi a jeho zverencom 
aj v budúcnosti aspoň toľko futbalovej radosti ako 
v priebehu skončenej jarnej odvetnej časti ročníka 
2013/2014. 

Po minulosezónnom vypadnutí sa futbalisti FK Spiš-
ská Nová Ves po roku opäť vrátili do treťoligovej súťaže, 
keď sa vďaka skvelej jarnej odvetnej časti stali celko-
vými víťazmi štvrtej ligy. Zverenci Mgr. Branislava 
Ondáša, ktorý v závere minulého roka vymenil na tré-
nerskej stoličke dvojicu Ogurčák - Pavlík, štartovali do 

jari až z trinástej priečky, no po kvalitnej zimnej príprave 
a doplnení kádra nenašli v odvetnej časti premožiteľa. 
O to viac potešiteľný je fakt, že káder mužstva tvorili od-
chovanci nášho spišskonovoveského mládežníckeho 
futbalu a kmeňový hráči FK. Mladíci boli umne usmerňo-
vaní tými, čo už čosi vo futbale preskákali, či už išlo o ka-
pitána Sedláčka alebo skúseného brankára Tökölyho. 
V takto nastúpenom trende hodlajú vo FK pokračovať aj 
v budúcnosti, veď svoje druholigové súťaže v tomto roč-
níku vyhrali aj kolektívy starších a mladších dorastencov. 
O to smutnejšie je, že kvôli nezmyselne prísnym kritériam 
Slovenského futbalového zväzu nemôžu chlapci zabo-
jovať aj v baráži o najvyššiu dorasteneckú súťaž. Hráči 
mužstva dospelých dostali po poslednom kole ročníka 
dvojtýždňové voľno a stretnú sa na začiatku krátkej let-
nej prípravy, kde na nich čakajú v domácich prípravných 
zápasoch Spišské Podhradie, Lipany, Poprad, Moldava, 
Liptovský Mikuláš, košická Lokomotíva a v popradskom 
NTC dnes ešte neznámy, pravdepodobne medzinárodný 
súper. Prajeme im, aby sa pripravili na jesennú časť tretej 
ligy tak, aby aj v nej išlo všetko aspoň ako túto jar! 

NAJMLADŠÍ KORMIDELNÍK 
FUTBALISTOV ZO SPIŠA 

SPIŠIACI PO ROKU NASPÄŤ 
V TRETEJ LIGE

Mgr. Branislav Ondáš

Sára Špinerová na stupni víťazov.

21. júna sa zišlo na Farmárskom dvore presne 100 športovcov a športovkýň, aby absolvovali už známy beh. Svoje 
trate, aj napriek daždivému počasiu, absolvovalo 43 mládežníkov, 10 žien a 47 mužov, medzi nimi aj 2 Poliaci.
Víťazom hlavnej kategórie mužov sa stal Tomáš Kamas z ŠKP SNV. Trať dlhú 8 200 m zabehol za 30:57 min. 
a zlepšil traťový rekord o 16 s. V kategórii 40 - 49 rokov zvíťazil Vlado Porubiak z Lipt. Mikuláša. Ryszard Kobajlko 
z Poľska sa stal víťazom kategórie 50 - 59 rokov. Jeho krajan Zygmund Lyznicki zvíťazil v kategórii nad 60 rokov. 
Ženy bežali 4 100 m a suverénne zvíťazila Monika Kováčová z Levíc v novom traťovom rekorde - 17:40 min. Rekord 
zlepšila o 2:11 min. Zároveň sa stala víťazkou kategórie žien nad 35 rokov. Vlaňajšie prvenstvo obhájila medzi že-
nami do 34 rokov Lívia Krajňáková z Obal Servis Košice.
Kamas, Kováčová a najrýchlejší obyvatelia Novoveskej Huty Vlado Veľký a Ľudmila Hanzoková boli odmenení ma-
jiteľmi farmy živými kačkami.
Dovidenia o rok, priatelia, na 4. ročníku! Rudo Mikolaj, riaditeľ behu

3. ROČNÍK BEHU 
FARMÁRSKYM DVOROM

ÚSPEŠNÍ 
DŽUDISTI

BEH: Beh na chatu pri Zelenom plese (7 700 m): 
1. Fejfar - ČR (37:13 min.), 47. V. Majerčák (46:08 min.), 
72. J. Majerčák (49:08 min.), 116. R. Škerlík 
(54:21 min.). B: 25. M. Bigoš (49:55 min.), 47. J. Ur-
ban (56:06 min.). F: 17. Z. Kartusková (65:55 min.). 
G: E. Berníková (60:21 min.). Cross Country - Koši-
ce (11 km): 1. Krajčik - Košice (41:22 min.), 4. T. Ka-
mas (41:58 min.). 3. Beh Farmárskym dvorom: Muži 
- 8,2 km: A: 1. T. Kamas (30:57 min.), 3. V. Majerčák 
(32:29 min.), 12. A. Šimko (38:14 min.). B: 4. V. Vel-
ký (35:18 min.), 5. M. Bigoš (36:24 min.), 6. P. Hus 
(36:53 min.). C: 2. M. Hrušovský (33:48 min.), 6. O. Cha-
bada (38:19 min.), 8. M. Fuker (40:46 min.). D: 2. O. Ko-
zák (37:54 min.), 5. J. Tekely (43:27 min.), 7. O. Majer-
ník (49:35 min.). Ženy - 4,1 km: E: 2. M. Kampcziková 
(23:35 min.), 3. Z. Víťazková (24:39 min.). F: 2. L. Baro-
nová (20:14 min.), 4. M. Uličná (23:41 min.), 6. L. Han-
zoková (26:10 min.). Hrebeňom Nízkych Tatier - 
49 km: 1. Jezierski - Pol. (4:28 hod.). B: 32. P. Krajňák 
(7:01 hod.), 37. T. Krajňák (7:07 hod.). E: 8. L. Krajčovi-
čová (7:06 hod.). Moldavský pohár Bodvy - 21,1 km: 
1. Hapák (1:12:33 hod.), 5. T. Kamas (1.22:18 hod.) - 
prvý Slovák. Majstrovstvá Európy železničiarov v ma-
ratóne – Norinberg: Skončili víťazstvom reprezentan-
ta Ruska - 2:23 hod. M. Hrušovský dobehol časom 
3:04 hod. ako prvý v kategórii mužov nad 55 rokov. 
Prešovská horská pätnástka: 1. Vavrek (53:53 min.), 
2. T. Kamas (56:06 min.). Malý Štrbský maratón - 
31,8 km: 1. Kiptum - Keňa (1:47:55 hod.). Ženy nad 
50 r.: 5. E. Berniková (2:50:49 hod.).
SPIŠSKÉ ŠPORTOVÉ HRY: Mesto Sp. Nová Ves 
v spolupráci s Centrom voľného času Adam a základný-
mi školami zorganizovalo 13. 6. už ich 18. ročník. Svoje 
sily si v športových hrách zmeralo 829 športovcov zo Sp. 
Novej Vsi, Harichoviec, Helcmanoviec, Jamníka, Krom-
pách, Letanoviec, Margecian, Levoče, Popradu, Staré-
ho Smokovca, Švedlára i z českého partnerského mes-
ta Havlíčkův Brod. Po slávnostnom otvorení sa bežal ma-
lý spišský maratón s dĺžkou 2 000 m. Okrem neho sa sú-
ťažilo aj v disciplínach: atletika, florbal, vybíjaná, športo-
vá streľba, basketbal, plávanie, šachy, hokejbal, volejbal, 
malý futbal, stolný tenis. Tí najmenší si zasúťažili na šľapa-
cích autíčkach na detskom dopravnom ihrisku.

Š
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Už po ôsmy raz zorganizoval VK SNV volejbalový 
kemp pre volejbalistky – hlavne hráčky CTM, volej-
balistov a trénerov, ktorý sa konal v talianskom leto-
visku Lido Degli Estensi v polovici júna 2014.
Celkovo sa kempu zúčastnilo 47 osôb, z ktorých 
bolo 32 hráčok z mládežníckej základne (i CTM-

-ky), ktorí mali počas 10 dní pri mori skutočne bo-
hatý program. 
Nechýbal pravidelný raňajší beh a rozcvička na 
piesku priamo pri mori a tiež tréningy dopoludnia 
a popoludní. Hráči a hráčky boli rozdelení do skupín 
podľa veku a výkonnosti a odborne sa o nich sta-

rali tréneri mládeže VK Spišská Nová Ves Eva Fa-
bianová a Zdenek Hauer. Na piesku si kondične 
zatrénovali i volejbal zahrali skutočne do vôle, čo 
bol hlavný účel volejbalového kempu. Poobedňajší 
tréning bol obohatený aj účasťou na cvičení (tzv. 
zumba), kde sa prejavilo rytmické cítenie hráčok. 
Okrem samotnej hry sa hrali rôzne súťaže a pobyt 
na piesku vyvrcholil záverečným turnajom v piesko-
vom volejbale, ktorého sa zúčastnilo spolu 36 hrá-
čov a hráčok rozdelených do deviatich štvorčlenných 
družstiev, kde si zahrali aj prítomní rodičia detí. 
Nezabudnuteľné chvíle zažila väčšina členov zájazdu 
v zábavnom parku Mirabilandia, kde si skúsili všetky 
atrakcie, z ktorých nabiehala husia koža už len pri 
pohľade na ne. Veď, napr. padať (ale bezpečne) voľ-
ným pádom z výšky 25. poschodia sa hocikde len 
tak skúsiť nedá.
Každý večer si všetci zasúťažili a zahrali hry, ktoré 
vždy vymyslelo nejaké družstvo, pričom posledný 
večer sa vyhodnotil celý pobyt i turnaj a odovzdávali 
sa ceny. 
Okrem toho všetkého znela hudba, smiech a spev od 
začiatku do konca, takže všetci účastníci (na snímke) 
odchádzali domov nielen spokojní, ale i s odhodla-
ním vrátiť sa do kempu o rok zas.

Ing. Igor Murko, foto: autor

V poradí už 12. ročníka futbalového turnaja neregistrovaných družstiev sa 
28. júna zúčastnilo 5 tímov. Potešila účasť zahraničných družstiev. 
Na „ihrisku“ sa odohrali zaujímavé súboje, ktorých rozhodcom bol R. Šom-
šák. Hralo sa systémom každý s každým 2 x 15 min. Víťazom sa stala FK 
Azúrová Squadra so ziskom 10 bodov a skóre 14 : 2 pred Rohals Boys 
– 9 bodov. Tretie miesto patrilo Bielemu baletu – 5 bodov. Hráči týchto 
družstiev sa najlepšie prispôsobili podmienkam plochy ihriska, kde nikto ne-
vie kam lopta odskočí. Mladíci z Young Stars získali 3 body a 4. miesto. Ich 
„otcovia“ z 1. FC Légia so ziskom 1 bodu skončili 5. Najlepším strelcom 
turnaja sa s piatimi gólmi stal Maroš Zajac. Spestrením programu bol zá-
pas internacionálov Novoveskej Huty a Mlyniek. Domáci vôbec nešetrili hostí 
a vyhrali nad nimi 8 : 3. 

Rudo Mikolaj

ŠPORT

VOLEJBALOVÝM KEMPOM ZAKONČILI SEZÓNU

FUTBALOVÝ TURNAJ V HUTE 

Mladé volejbalistky VK Spišská Nová Ves už tradične zakončili sezónu 2013/2014 volejbalovým kempom na piesku v Taliansku.

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž 
celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chi-
ropraxia, mäkké techniky. Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na tel. č.:
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

LETNÉ KÚPALISKO
Otvorené denne od 9.00 do 19.00 h. 
V prípade nepriaznivého počasia letné kúpalisko zatvorené.

SAUNA A CERAGEM 
Zatvorené.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35

 2. 8. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Lokomotíva Košice, II. dorastenecká liga
 6. 8. streda 16.30 FK SNV - Prešov, „B“, III. liga dospelí
 9. 8. sobota 10.00/12.15 FK SNV - KAC Košice, II. dorastenecká liga
16. 8. sobota 16.00 FK SNV - Haniska, III. liga dospelí
23. 8. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Poprad, II. dorastenecká liga
30. 8. sobota 16.00 FK SNV - Michalovce, „B“, III. liga dospelí
30. 8. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Ľubotice, II. dorastenecká liga

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

4. 8. pondelok začiatok prevádzky 
8. 8. piatok 17.00 SNV - L. Mikuláš, dospelí, prípravný zápas

15. 8. piatok 17.00 SNV - Csiksereda, dospelí, prípravný zápas
16. 8. sobota turnaj 9. ŠHT
17. 8. nedeľa turnaj 9. ŠHT
24. 8. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
27. 8. streda 15.00 L. Mikuláš - Bardejov, Spišský pohár 
27. 8. streda 18.00 SNV - N. Targ, Spišský pohár
28. 8. štvrtok 15.00 N. Targ - Bardejov, Spišský pohár
28. 8. štvrtok 18.00 SNV - L. Mikuláš, Spišský pohár
29. 8. piatok 15.00 N. Targ - L. Mikuláš, Spišský pohár
29. 8. piatok 18.00 SNV - Bardejov, Spišský pohár
30. 8. sobota STEZ Cup, šortrek
31. 8. nedeľa STEZ Cup, šortrek
31. 8. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
pondelok 7.00 - 8.15 9.00 - 19.00
utorok 9.00 - 19.00
streda 9.00 - 19.00
štvrtok 7.00 - 8.15 9.00 - 19.00
piatok 9.00 - 19.00
sobota 9.00 - 19.00
nedeľa 9.00 - 19.00
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Futbalový klub Spišská Nová Ves má vo svojom 
programe aj rozvoj ženského futbalu. Celkový úspech 
vo veľkej miere závisí od trénerov a ich prístupu ku ko-
lektívu, ktorí riadia. Trénermi žien a žiačok je dvojica 
Peter Juriak a Mária Drabová. 
Uvedená dvojica zhodnotila prácu so ženami a žiačkami 
takto: „Sezóna ženskej a žiackej ligy bola tento rok 
celkom úspešná. Ženy hrali II. ligu Východ, v ktorej 
bolo päť družstiev. V priebehu sezóny sa držali stále 
na tom treťom mieste, no nakoniec sa im v jarnej časti 
podarilo získať potrebné body a nakoniec skončili na 
druhom mieste za Partizánom Bardejov. 
Zúčastnili sme sa zimných futbalových turnajov, boli 
sme na turnaji Lodika Cup v Šali, kde z 18 družstiev 

sme skončili na peknom šiestom mieste. Za nami sa 
umiestnili oveľa skúsenejšie družstvá. V novej sezóne 
by sa mala II. liga rozšíriť o ďalšie družstvá. Čaká nás 
letná príprava na súťažný ročník 2014/2015. Náš ko-
lektív opúšťajú naše dobré hráčky Marienka Miko-
lajová a Mazúrová, ktoré odchádzajú do Bardejova. 
Regionálna II. liga žiačky Východ
Žiačky hrali o niečo horšie, veľa dievčat, ktoré dovŕšili 
15 rokov, prešli hrať k ženám. Vo svojej skupine sú-
ťažilo päť družstiev a v konečnom umiestnení naše 
dievčatá obsadili štvrté miesto. Hrávali tam väčšinou 
nové a mladšie dievčatá, ktoré sa už pomaličky dostá-
vajú k lepšej hre. Veľkým úspechom pre naše žiačky 
boli Otvorené halové majstrovstvá Slovenska v Pú-

chove, kde sa stali víťazkami a získali titul majsteriek 
Slovenska. Máme veľa nových dievčat hlavne z oko-
litých obcí, ktoré postupnou prácou chceme ďalej 
kvalitne rozvíjať a doplňovať.“ (pat)

ŠPORT, OZNAMY, POZVÁNKA

ŽENSKÝ FUTBAL ÚSPEŠNÝ

Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves
pozýva všetkých nadšencov jazdeckého športu

do jazdeckého areálu pri Ferčekovciach 

31. 8. 2014 (nedeľa) 
od 10.00 hod. na
jazdecké preteky  

o pohár primátora mesta

CENA  
SPIŠA

Tešíme sa na vašu účasť.

DETSKÉ DOPRAVNÉ
IHRISKO

Počas augusta otvorené  
pondelok - piatok 9.00 - 17.00 h.

Kontakt: Mgr. Titus Benko - 0917 619 499

Klub spišských strelcov pripravil pre širokú verejnosť 
a priaznivcov športovej streľby zápolenie s celoročným 
vyžitím. Vlastníci zbrojných preukazov a držitelia zbraní 
i laická verejnosť sa môžu zúčastňovať súťaže v rámci 
vyhlásenej Spišskej streleckej ligy. Do súťaže sa môžu 
zapojiť aj strelci z iných klubov. Disciplíny sú zvolené 
tak, aby každý držiteľ zbrane mohol predviesť svoje 
umenie v športovej streľbe. 
Jedným z podujatí, výsledky ktorého sú započítavané 
do Spišskej streleckej ligy, je aj súťaž O putovný pohár 

primátora mesta. 
V sobotu 14. júna sa konal už šiesty ročník. Od skorého 
rána si zmerali sily a hlavne presnú mušku reprezentanti 
Klubu spišských strelcov plus reprezentanti z iných klu-
bov. Súťaž o pohár primátora mesta je známa aj tým, 
že si môžu svoju zručnosť v tomto športovom odvetví 
vyskúšať aj laici. 
V kategórii pištoľ štandard štartovalo 19 strelcov. 
Najpresnejšiu mušku mal Miroslav Šuster pred 
druhým Slavomírom Smoleňákom a tretím Mare-

kom Dutkom, všetci z Klubu Spišských strelcov. 
Druhou súťažnou disciplínou bola malokalibrová 
puška. Tu dominoval Rastislav Štrama pred Miro-
slavom Šusterom a Jozefom Hozzom, všetci z Klubu 
spišských strelcov. 
Aj v poslednej disciplíne pištoľ na otočné terče me-
dailové pozície obsadili domáci strelci. Zvíťazil Sla-
vomír Smoleňák pred Jánom Rímskym a Jozefom 
Hozzom. 

(pat) 

STRELECKÁ SÚŤAŽ 

Šikovné deti zo Základného kolektívu Ideálnej 
mládežníckej aktivity pri Základnej škole na Hut-
níckej ulici v Spišskej Novej Vsi v sobotu 5. 7. 2014 
v Hurbanove vyhrali v poctivom súboji po piatykrát 
najvzácnejší pohár mladých hasičov na Sloven-
sku.
Toto ocenenie nepatrí len víťazom, ale aj všetkým, ktorí 

pomohli prostredníctvom 2 % dane, ale aj osobne pri 
práci s deťmi. Družstvo ZK IMA ZŠ Hutnícka sa v Hur-
banove predstavilo v zložení: Samuel Bučák, Michal 
Rerko, Viktor Gonda, Ema Strelová, Adrián Majko, 
Samuel Kubinský, Adrián Príhoda, Róbert Fris, 
Kristína Strelová, starší vedúci Róbert Hradiský 
a tréner Jozef Strela. 

Novozrekonštruovaná kolkáreň bola oficiálne uve-
dená do prevádzky 8. marca 2014 a slúži nielen 
aktívnym kolkárom, ale dlhoročnú tradíciu má mest-
ská liga. Piateho mája začala ďalšia časť tejto sú-
ťaže. V mestskej lige pôsobí sedem tímov – Midapa, 
Dráčik, STEZ, Stars Kulema, MV Nábytok, Parmas 
a SRT Keglere. 
Súťaž sa hrá systémom jar – jeseň. V tretí júnový 
pondelok bolo na programe posledné kolo prvej 
časti, v ktorom sa stretli Dráčik – STEZ, Parmas – 
Midapa a SRT Keglere – MV Nábytok. Stars Kulema 
mal voľno. 

V prvom zápase Dráčik porazil STEZ 830 : 733. Par-
mas nestačil na Midapu a prehral 768 ku 946. V po-
slednom zápase jarnej časti SRT Keglere podľahlo 
MV Nábytok 768 : 946. 
Po siedmich kolách je na prvom mieste s 12 bodmi 
bez prehry Midapa pred druhým Stars Kulema. Na 
tretej priečke je MV Nábytok, nasledujú Dráčik, SRT 
Keglere, Parmas a STEZ Spišská Nová Ves. 
Medzi najlepších hráčov doterajšieho priebehu 
patrí Štefan Duch s priemerom 254,5 bodu pred 
Petrom Zvarom, ktorý má priemer 254,33 a tretia 
je Blanka Peštová s 254 bodmi.  (pat)

MLADÍ HASIČI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ

MESTSKÁ LIGA V KOLKOCH JUDO KLUB 
Spišská Nová Ves 
Záujemcovia o športové bojové umenie Judo 
sa môžu prihlásiť od 1. septembra 2014 
každú stredu a piatok v čase od 16.00 
do 18.00 hod. v malej telocvični  
ZŠ Z. Nejedlého 2 (sídl. Mier)  
a každý pondelok a štvrtok v čase  
od 16.00 do 17.30 hod.  
v ZŠ Ing. O. Kožucha 11  
v Spišskej Novej Vsi
Bližšie informácie na internetovej stránke 
www.dksnv.estranky.sk, príp. telefonicky  
na tel. čísle 0908 975 250.

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚNI OSLÁVILI
96 rokov
Ondrej Hovanec

94 rokov
Aurélia Krupicerová
Vlastimila Opielová
Karolína Horváthová

92 rokov
Ondrej Šefčík

90 rokov
Rozália Kalatovičová
Paula Kundrátová
Ján Štepita
Magdaléna Šefčíková

85 rokov
Mária Furínová
Ján Hlavatý
Ján Sýkora
MVDr. Ján Horváth
Marta Bdžochová

80 rokov
Helena Bajcúrová

Jarmila Bočkayová
Mária Černíková
Anton Lučivjanský
Magdaléna Marčišovská
Matra Baffiová
Ján Rusnák
Michal Timko
Ing. Ladislav Andráš
Irena Čonková
Ing. Ľudovít Hrošár
Oľga Bieleková
Anna Bigasová
Terézia Gondová
Mária Rerková
75 rokov
František Šoltés
Marta Mulíková
Anna Antašová
František Klubert
Adolf Klein
Peter Kolesár
Magdaléna Hanzoková

Helena Szöllösová
Božena Staneková
Anna Kravecová
Alojz Mojžita
Magda Nováková
Jozef Dolanský
Magda Bušovská
Anna Kedžuchová

70 rokov
Margita Melikantová
Sieglinde Konarská
Ing. Pavol Cmorej
Mária Nováková
Anna Rusnáková
Marián Petrek
Milan Karchňák

Agnesa Kamenická
Júlia Baranová
Ján Klein
Ján Kučinský
Miroslav Švický
Anna Blišťanová
JUDr. Štefan Károly 
 János Farkaš
Erika Kottnerová
Ľudmila Dolanská
Veronika Pavlíková
Pavol Kožár
Gabriela Klubertová
Magdaléna Revayová
Anna Zahurancová
Oľga Fifiková
Ing. Ladislav Olah

Adam Ondrej Lesniak

Viola Žigová

Tatiana Mária Žilavá

Alojz Holub

Massimo Zaccari

Jakub Zavačan

Bohuš Pokuta

Melánia Gardošíková

Annamária  

 Novysedláková

Tereza Sakáčová

Prince Lewis Saksa

Adam Bryndza

Sofia Horváthová

Sára Kolejová

Anna Neuwirthová

Maximilián Kotlár

Alexander Goč

Dušan Mikula

Karin Makulová

Zuzana Wetterová

Ela Holubová

Daniel Hanečák

Mário Horváth

Alexandra Jarabová

Liana Mária Korabská

Zlatko Dárius Korba

Lilien Petruková

Tomáš Pollák

Richard Kočiš

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.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom, spolužiakom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 20. 5. 2014 s našou mi-
lovanou manželkou, mamkou a babkou Evou PATEROVOU, ktorá nás navždy 
opustila vo veku nedožitých 67 rokov.
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary i Pohrebnej službe 
R. Findura. 
S láskou a vďakou spomínajú manžel Dušan, syn Branislav, dcéra Lea  
s rodinou.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, 
hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás opustiť.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 11. 6. 2014 s mojím manželom a otcom Danielom JAŠŠOM, ktorý nás 
navždy opustil vo veku 57 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou manželka, dcéra Dominika a syn Daniel.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetiny 
všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 13. 6. 2014 s mojou manželkou, našou mamkou, svokrou, babkou 
Sabínou HORVÁTHOVOU.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel Ján, synovia Ján a Radoslav s rodinou

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich, stále žije s nami.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 16. 6. 2014 
s mojím manželom, naším otcom, starým a prastarým otcom Michalom  
TOMALOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 76 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Anna, dcéry Iveta a Ľuba s rodinami a syn Pavol 
s rodinou.

Nech človek, čo odišiel, zostane v srdciach naveky tak, akoby stále žil.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym nášho drahého Františka LABANCA, ktorý nás 
navždy opustil 13. 6. 2014 po ťažkej chorobe vo veku 69 rokov.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Janka, dcéry Janka a Elenka a ostatná 
smútiaca rodina.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 18. 6. 
2014 rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, svokrom a dedkom Jánom 
ŠIŠKOM, ktorý nás opustil vo veku 79 rokov.
Poďakovanie patrí aj bývalým kolegom zosnulého, kolegyniam a kolegom man-
želky a oboch dcér.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou manželka a dcéry Dana a Erika.

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetiny všet-
kým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 20. 6. 2014 s mojím manželom, naším otcom a starým otcom  
Karolom JASOVSKÝM.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí mu pomáhali v posledným ťažkých týždňoch 
jeho života. Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka Erna, dcéra Iveta a vnúčatá.

Tvoje zlaté srde, mamička, zostane navždy s nami, bude nám žehnať na 
ceste, ktorou teraz pôjdeme sami...
S veľkou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
drahou mamkou, babkou, prababkou, svokrou Regínou ČECHOVOU, ktorá 
nás opustila 21. 6. 2014 vo veku 87 rokov. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba, mamička, spomínajú dcéra Janka, Eva, Štefánia 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V JÚNI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ján Pitoňak 1918
Emília Bendíková 1923
Irena Čurillová 1924
Regína Čechová 1927
Karol Jasovský 1929
Gabriela Hanzelyová 1931

Katarína Kočinská 1933
Ján Šiška 1935
Veronika Sokolská 1936
Justína Jakubcová 1937
Michal Tomala 1938
Mária Zeleňáková 1943

František Labanc 1945
Jozef Jezerčák 1947
Albína Zaušková 1948
Sabína Horváthová 1948
Ing. Judita Chobotová 1949
Stanislav Kriváň 1951

František Vaškovič 1954
Daniel Jašš 1957
Ing. Dušan Grešo 1960
Roman Mindžák 1964
Milan Leskovjanský 1977
Ľubomír Filkor 1987

Ladislav Kostelník 1991
Robin Dirda 2004
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Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť 
v srdciach, smútok, prázdny dom a spomienky nám 
zanechal.
31. 7. 2014 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný otec, starý otec a prastarý otec Ing. Ján 
KAPUŠANSKÝ a 13. 8. 2014 si pripomenieme 6 ro-
kov, odkedy nás navždy opustila mamka, stará mamka 
a prastará mamka Anna KAPUŠANSKÁ.

S láskou a úctou spomína dcéra Janka a syn Ivan s rodinami.

Posielame nocou tieto verše s vetrom na krídlach, keď naše myšlienky za-
plavili v srdci bôľ...
Už celých 8 rokov spomíname na manžela, otca a syna Jána KRÁĽA.
Venujte mu s nami tichú spomienku.

Len čas dokáže utíšiť naše srdce a privolať späť krásne spomienky...
3. 8. 2014 si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho drahého Ivana  
MARCZYHO.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

4. 8. 2014 si s bolesťou v srdci pripomíname prvé výročie, čo nás opustil otec, 
svokor, dedko, švagor a človek s veľkým srdcom Ján SLANINKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú synovia Vladimír a Ľubomír s rodinami. 

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi!
Jozef SLIVKO
4. augusta 2014 uplynie 17 rokov, čo Osud navždy zavrel knihu jeho života.
Ak ste nezabudli, spomínajte s nami.
manželka a deti s rodinami 

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si ani „Zbohom, ja už neprídem.“
6. 8. 2014 uplynie 5 smutných rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec, 
svokor, dedko Jozef DULOVIČ.
S bolesťou v srdci spomína manželka Mária, dcéra Zuzana s rodinou, dcéra 
Magdaléna, syn Ľuboš s rodinou, syn Peter.

Čas rýchlo plynie, roky utekajú, ale spomienky na neho v nás ostávajú.
7. augusta 2014 si pripomenieme 15. výročie úmrtia a 3. septembra by sa bol 
dožil 80 rokov náš milovaný Anton ŠIMKO zo Spišskej Novej Vsi.
S láskou na neho spomínajú manželka Ľudmila a deti s rodinami.

Človek odchádza, ale v všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
13. 8. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás vo veku 77 rokov navždy opustil môj 
manžel, náš otec, svokor a opa RNDr. PhMr. Zoltán ČERNÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou manželka Mária, syn Peter a dcéra Lujza s rodinami. 

Čas vlhké oko vysuší a ono zvlhne znova. Aj dnes nám spomienka býva 
na duši, až na to nie sú slová.
14. 8. 2014 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamka, babka Ľudmila PIGOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a ktorým chýba, spomínajte spolu s nami. 
S láskou a úctou manžel Ladislav a dcéry Adriána a Miriam s rodinami. 

„Nezabúdame, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie 
ste medzi nami, drahá mama a otec náš...“
19. augusta 2014 uplynie 25 smutných rokov, čo si 
Pán života a smrti povolal našu drahú, obetavú mamku  
Katarínu ŠPIRKOVÚ a 5. marca 2014 prešlo 21 rokov, 
čo za ňou do večnosti odišiel i náš otec Jozef ŠPIRKA.
S nádejou na stretnutie vo večnosti spomínajú dcéra 
Katka, synovia Ladislav a Ján s rodinami, nevesta Hanka 
s deťmi a rodinami.
Ďakujeme za spomienku na nich.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto žije v srdciach, neumiera.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, kolegom, známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 21. 6. 2014 
s mojím manželom, otcom, dedom, svokrom, bratom, švagrom, ujom Jozefom 
JEZERČÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 66 rokov.
Zvlášť ďakujeme kaplánovi kaplánovi dp. P. Garbiarovi, PhDr. J. Lapšanskému, 
PhD. a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme aj celému personálu ODCH NsP v SNV pod vedením MUDr. I. Ko-
lejáka za starostlivosť. 
S úctou ďakuje manželka Margita, dcéry Janka, Zuzana, Renáta s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, bývalým spo-
lupracovníkom Železorudných baní a Daňového úradu v Spišskej Novej Vsi, 
spolužiakom a všetkým, ktorí sa 30. 6. 2014 prišli rozlúčiť s mojou manželkou, 
našou milou mamou a starou mamou Ing. Juditou CHOBOTOVOU, rod. Slav-
kovskou, ktorá nás navždy opustila 27. 6. 2014 vo veku nedožitých 65 rokov.
Zvlášť ďakujeme za mimoriadnu zdravotnícku starostlivosť primárovi interného 
oddelenia NsP v SNV MUDr. M. Hudákovi a kolektívu tohto oddelenia počas 
jej dvojtýždňovej hospitalizácie.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manžel Michal, deti Ivana a Marek s rodinami a ostatná smútiaca rodina

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 5. 7. 
2014 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedom, svokrom a švagrom 
Ing. Vojtechom KRÁLOM.
Osobitne ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, zástupcom športových klubov v SNV, 
Baníckeho spolku SPIŠ a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku 
a citlivý prístup v, pre nás, tak ťažkých chvíľach.
S úctou manželka Helena, dcéra Iveta a syn Vojtech s rodinou.

„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 opustiť. 
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo pred-
tým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach ostávaš 
navždy s nami.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s Mgr. Elenou  
BALÁŽIOVOU, manželkou, matkou, babkou, sestrou, švagrinou, tetou a prí-
buznou, ktorá nás navždy opustila 12. 7. 2014 vo veku nedožitých 70 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
manžel, dcéra Mária, synovia Milan a Miloš s rodinami

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdci navždy 
zostávajú.
9. 7. 2014 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila manželka, mamka a babka 
Oľga MATEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Jozef a syn Stanislav s rodinou

Odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
14. 7. 2014 sme si pripomenuli 33. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedo a pradedo Július SZENTIVÁNYI.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna a Majka, syn Marián s rodinami. 

Štrnásteho júla už uplynul bolestivý rok od straty môjho milovaného manžela, 
otca, svokra, starého a prastarého otca Ladislava MACEJÁKA.
S úctou a vďakou spomíname na jeho dobrotu, láskavosť, srdečnosť a pra-
covitosť.
manželka s rodinou

Čas plynie, ale spomienka ostáva. 
20. 7. 2014 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pra-
dedka Michala BABEJA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
dcéry Daniela, Viera, Mária

Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.  
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na Teba mys-
líme.
30. 7. 2014 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho milovaného manžela 
a otca, dedka Karola VOJTKOVSKÉHO.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
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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. augusta 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v septembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Užite si dovolenky, čas 
na oddych aj spomienky. Výhercom tajničky z Ička 7/2014 sa stáva Pavol SOKOL z Banskej Bystrice. Blahoželáme!
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Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo ticho. Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Nestihol sa s nami rozlúčiť a jeho život vyhasol vo veku 22 rokov. 16. 8. 2014 
uplynie 6. výročie úmrtia nášho syna Kamila DOLNÉHO.
S láskou spomínajú otec, mamka, sestra Lenka, Silvia, švagor Peter, netere 
Bibka, Peťka, Deniska a ostatná rodina.

Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
21. 8. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko, 
brat, švagor a krstný otec Ján ŽEMBA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, syn Ján, vnúčatá Erik, Deniska 
a krstné deti.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli. 

21. 8. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec 
a dedko Štefan NOVOTNÝ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka Mária a synovia Juraj a Igor s rodinami. 

Miloval si lesy, aj vlaky si mal rád. Vedel si byť vážny, vedel si sa smiať.  
Vedel si poradiť, ale aj pokarhať. 
A my, Tvoje deti, otec náš Ondrej HRIC, neprestávame na Teba ani po 30 ro-
koch, ktoré uplynú 22. augusta 2014 s láskou a úctou spomínať. 
synovia Ondrej, Štefan, Michal a dcéry Anna, Marta a Eva s rodinami

Odišla si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.
28. 8. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila milovaná Anna  
UHRINOVÁ.
S láskou v srdci na Teba spomínajú mamka, synovia s rodinami a súrodenci 
s rodinami.

Márne ju oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú, jej srdce prestalo biť, hoci 
tak veľmi chcela žiť.
31. 8. 2014 uplynie 6 dlhých rokov, čo nás vo veku 22 rokov opustila naša 
drahá, milovaná Barborka MROVČÁKOVÁ.
Vy, ktorí ste ju poznali a mali radi, spomeňte si na ňu s nami. Ďakujeme!
smútiaca rodina

Touto cestou chceme vyjadriť veľké poďakovanie MUDr. Fecíkovi, MUDr. Fabinimu, internému od-
deleniu a Mgr. Lukášovi Hudzíkovi z ARO NsP v SNV za starostlivosť v posledným ťažkých chvíľach 
života mojej manželky a našej mamy Mgr. Eleny BALÁŽIOVEJ. 
manžel Milan a deti s rodinami

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať personálu neurologického odd. NsP v SNV pod vedením 
MUDr. Dvoráka a hlavne lekárom a sestričkám odd. OAIM pod vedením MUDr. Š. Zeleného za 
mimoriadne ľudský, citlivý a odborný prístup pri liečbe môjho manžela Ing. Vojtecha KRÁLA v jeho 
posledných dňoch života.
Zároveň naše poďakovanie patrí aj obvodnej lekárke MUDr. Valérii Cehulovej za ľudský prístup a tr-
pezlivosť počas jeho choroby.
S úctou a vďakou Helena Králová s rodinou.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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 OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

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

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

20. 8. 2014
Turistická vychádzka na Hnilčík. 

Opekačka z vlastných zdrojov. 
Odchod o 9.00 h z autobusovej stanice. 

Klub Dôchodcov Lipa ďakuje  
vedeniu mesta a Lesom mesta SNV  
za poskytnutie pekných priestorov  

pre činnosť klubov.
Každú augustovú stredu o 19.30 h 
filmový večer na terase. Premietneme 
napríklad filmy Čierna mačka, biely ko-
cúr alebo Vlčie hory.

11. 8. (pondelok) o 18.00 h - Verej-
né pitie čaju v parku pred čajovňou, pri 
pamätníku. Prineste si misku, ochutnáte 
viacero, hlavne zelených, schladzujúcich 
čajov. Pitie spríjemní živá hudba. Dobrovoľ-
né pitné. 

12. 8. (utorok) o 19.00 h - Súťaž v ob-
ľúbenej a často hranej spoločenskej hre 
Carcassonne. Štartovné 1 €. Prví traja 
dostanú zaujímavé ceny.

Letná 63, SNV

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. - 3. 8. 2014
Pri parkovisku, Štefánikovo námestie 1,

tel.: 053/429 96 10

4. - 10. 8. 2014
Dr. Max, OD Kaufland, 
Duklianska 3336/19,
tel.: 053/321 99 20

11. - 17. 8. 2014
TESCO, Medza 15,
tel.: 053/417 68 84

18. - 24. 8. 2014
Bonus, Námestie SNP 2,

tel.: 053/446 47 67

25. - 31. 8. 2014
Na Západe, Hutnícka 20,

tel.: 053/429 87 10

 Jednota dôchodcov na Slovensku,  
MO v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov  
na tieto aktivity

14. 8. 2014  
(štvrtok)

Tvorivé písanie  
s PaedDr. Š. Šimkom

MsÚ, Štefánikovo námestie 1 o 9.00 h.

27. 8. 2014  
(streda)

Turistická vychádzka  
Brutovce - Podproč - Spišské Podhradie

Odchod z AS o 6.45 h do Levoče.

MO JDS organizuje  
10. 9. 2014 autobusový zájazd - Čierny Váh. 

Prehliadka hydroelektrárne  
a autobusom až na vrchnú nádrž. 

Popoludní skanzen Pribylina.
Poplatok 6 € môžete zaplatiť 26. 8.  

v KD na Levočskej ulici  
od 9.00 do 12.00 h.

PODPORNÉ AKCIE PRE ROZVOJ  
REMESLA A SLOBODNÉHO  
PODNIKANIA NADÁCIA 858

TERMÍN: každý druhý piatok v mesiaci  
august: 8. 8. 2014, od 9.00 do 17.00 h  

september: 12. 9. 2014, od 9.00 do 17.00 h 
október: 10. 10. 2014, od 9.00 do 17.00 h

MIESTO: staré trhovisko (staré nástupište),  
Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi.

KONTAKTNÁ OSOBA: Nicol Lauf, 0944 213 780, 
nicol.lauf@nadacia858.sk

V prípade záujmu vystavovať nás kontaktujte  
na mobilnom čísle alebo sa zaregistrujte  

na webovej stránke www.nadacia858.sk.

Podpredseda finančnej komisie Košického sa-
mosprávneho kraja a poslanec Mestského zastu-
piteľstva Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, 
prostredníctvom tlačovej správy informoval verej-
nosť o svojej kandidatúre v jesenných komunálnych 
voľbách na post primátora Spišskej Novej Vsi. Ako 
uviedol vo vyhlásení jeho kandidatúra je spojená 
s občianskym združením Za Zmenu v Spišskej. 
„Moja kandidatúra nezávislého občianskeho 
kandidáta na primátora Spišskej Novej Vsi vy-
plynula z množstva rozhovorov, debát, diskusií 
a stretnutí. A je spojená hlavne s progresívnou 
Zmenou v Spišskej na poste primátora. Chcem 
sa uchádzať o dôveru všetkých spoluobčanov 
bez ohľadu na vek, povolanie, profesiu alebo 
stranícku príslušnosť. Chcem a viem, že doká-
žem spájať všetkých obyvateľov mesta zo všet-
kých názorových skupín, ktorí majú naše mesto 
vo svojom srdci,“ uviedol P. Bečarik.

 TASR, 9. 5. 2014

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

  MsV č. 1 Novoveská Huta 25. 8.

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17  17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej stanici  18.05 - 18.20
7.  Tichá 10  16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila  17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 26. 8. 

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

MsV č. 6 staré mesto - juh  27. 8.

17.  Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18.  F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19.  pred Zimným štadiónom 
 - Hotel Šport  17.40 - 18.00
20.  Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21.  Gorkého 19 18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc 
 Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ 28. 8. 

23.  križovatka ulíc  
J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50

24.  Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul.  17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod – Mlynská ul.  18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto - sever  

30.  Vajanského ul. 
 (smer k Medzi) 27. 8./18.05 - 18.25
31.  Vajanského ul. 
 (smer k stanici) 2. 9./18.25 - 18.45
32.  J. C. Hronského 28. 8./17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.
 - soc. zariadenie Katarínka 2. 9./18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 2. 9.

34.  Bernolákova ul. 17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul.  17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd  16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul. 16.25 -16.45
38.  križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOZORNENIE
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!

Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na posch.)
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB

w
w

w
.d

ie
tk

a
.s

k

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I. 
(ZÁKLADNÝ KURZ) 
Utorok 21. 8. 2014 o 16.00 h 
Základy správneho nosenia detí, 
nosenie novorodenca a malých detí, 
základné úväzy dopredu, úväz 
na dojčenie. Ak ešte nemáte vlastnú 
babyšatku nevadí, požičiame, 
prípadne poradíme pri výbere.
Prihlášky: deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com. 
Lektorka: Mgr. Barbora Vajová
Poplatok: 7 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Utorok 27. 8. 2014 o 16.00 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
(zdravá, ekologická a ekonomická 
náhrada jednorazových plienok, šetrné 
k deťom i k prírode) a doplnkoch na 
prebaľovanie. Poradíme pri zostavovaní 
vhodnej plienkovej výbavičky.

Bližšie info a prihlášky: 
deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/osoba

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Sobota 23. 8. od 10.00 do 18.00 h
Prineste, čo už nepotrebujete, 
na oplátku si môžete odniesť niečo, 
čo využijete. 
Urobte radosť sebe aj ostatným!
Sprievodný program pre deti 
a dospelých - maľovanie na tvár, 
premietanie filmov, 
tvorivá dielňa, bubnovačka.
Spoluorganizátor: 
OZ Koreň, OZ Na boso, Projekt život
Info: Majka Dutková, 0918 292 751

ZÁZEMIE – ZÁZRAČNÉ ZELENÉ 
MIESTO (VYŠNÁ HAŤ)
projekt podporený z programu 
Pohoda za mestom, Nadácia Ekopolis
Bližšie info o aktivitách na FB.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI
HERŇA + OPATROVANIE DETÍ  
+ SEKÁČ DIETKA
(nákup a predaj detského a tehotenského 
tovaru) V prípade záujmu skupinovej 
návštevy herne volajte: 0904 887 239.
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. Opatrovanie detí od 2 r.: 
2,50 €/hod., v domácom prostredí 3 €/h.
Návštevníkov prosíme, aby si  
so sebou doniesli prezuvky!

KURZ PRÍPRAVY  
NA ŠKÔLKU „ŠKÔLOČKA“ 
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Adaptácia detí a rodičov na škôlku
4 stretnutia x 4 hodiny.
Poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí. 
Viac informácií: 0904 887 239

LETNÝ POLDENNÝ TÁBOR 
pre deti vo veku od 3 do 7 rokov
od 8.00 do 12.00 h
Poplatok: 5 €/dieťa/4 hodiny
Prihlášku deň vopred: 0904 887 239.

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková - denne od 19.00  
do 20.00 h na 0903 740 739,
v príp. nemožného telefonického  
spojenia zašlite sms. 

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 10 €/hod.

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Od pondelka do štvrtka, v čase od 16.00 
do 19.00 h v MC Dietka na základe tel. 
objednávky u logopedičky Mgr. Gvozdiakovej 
- 0918 301 332. Poplatok: 9 €/hod.

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.

PROPOZÍCIE
6. ročníka

ŠTAFETOVÉHO 
BEHU SPIŠIAKOV
9. august 2014 (sobota) o 17.15 hod.,

pred Reštauráciou Poľovník v Novoveskej Hute.
USPORIADATEĽ: 

Občianske združenie Novoveská Huta
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Členovia Občianskeho združenia a ich priatelia
ŠTARTUJÚ:

Zmiešané 5-členné družstvá mužov a žien  
bez vekového obmedzenia
z okresov SN, PP, KK, LE, GL.

Účasť na vlastnú zodpovednosť!
TRATE:

Bežia sa okruhy na asfalte v dĺžke 
1 km - 2,2 km - 1 km - 2,2 km - 1 km.

Každý člen beží 1 úsek.
KATEGÓRIE:

Zaradenie do kategórie určuje súčet rokov 
členov družstva: do 199 rokov a nad 200 rokov.

PRIHLÁŠKY:
Na dole uvedenú adresu do 8. augusta, resp. 
v deň behu do 17.00 hod. na mieste štartu.

ŠTARTOVNÉ: družstvo - 10 €.
CENY: Prvé 3 družstvá v každej kategórii  

budú odmenené.
INFORMÁCIE:

Rudo Mikolaj, Poľná 5, 053 31 Novoveská Huta
Tel.: 053/441 30 13 po 20.00 hod.

Mob.: 0944 546 455
E-mail: hutabeh@centrum.sk

POZVÁNKY, OZNAM
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Vážení čitatelia.
V prvom rade je potrebné, aby sme si ozrejmili po-
jem intolerancie ako takej. Intolerancia je určitá forma 
vybočenia zo štandardov, zvykov a obyčajov. Môže 
ísť o prejavy neznášanlivosti, netolerancie až nadra-
denosti. Intolerantný človek nie je schopný dobre sa 
znášať s ľuďmi a nerešpektuje názory iných. Za into-
lerantný vzťah môžeme označiť aj také konanie, ktoré 
vyjadruje útočnú alebo obrannú agresivitu. Intoleran-
ciou môžeme označiť aj negatívne postoje k odlišným 
kultúram, spoločenským a politickým názorom a vo 
väčšine sa vzťahuje na nerešpektovanie inakosti. Into-
lerancia inakosti je častým problémom multikultúrnej 
spoločnosti, ktorá kvôli svojej kultúrno-spoločenskej 
mnohorakosti je vystavená mnohým jej podobám 
a prejavom. Intoleranciu inakosti delíme na názornú 

demonštratívnu a na skrytú latentnú. Pri demonštra-
tívnej intolerancii sa ľudia otvorene hlásia k neznášan-
livosti voči nositeľom inakosti formou slovných alebo 
fyzických útokov, verejným urážaním, prenasledova-
ním, ba až fyzickou likvidáciou odlišných minorít. La-
tentná intolerancia sa navonok nezverejňuje, je však 
rovnako nebezpečná. Medzi prejavy intolerancie ina-
kosti patria: extrémny etnocentrizmus ústiaci do na-
cionalizmu, rasizmus, náboženský fundamentalizmus, 
šovinizmus a xenofóbia.
V dnešnej modernej dobe, vo svete globalizácie má 
problém tolerancie a intolerancie veľký význam, pre-
tože dochádza k stretávaniu rôznych kultúr a rôznych 
tradícií. Stále sa stavajú bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí 
rovnakého kontinentu, ľudí tej istej krajiny alebo osoby 
z toho istého mesta či obce. Prekonávaním preká-

žok je potrebné začať v srdci človeka, ono je prvým 
miestom na prijatie ostatných ľudí. Kým neotvoríme 
naše srdcia, nebude ľahké dospieť k inkluzívnej spo-
ločnosti. Spoločnými silami ľudí dobrej vôle je po-
trebné vytvárať také sociálne prostredie, v ktorom 
budú môcť žiť spolu rôzne kultúry a spoločenstvá. 
Zmeniť spoločnosť môžeme občianskou edukáciu 
širokých más v inštitúciách, ale aj mimo nich. Výcho-
vou k tolerancii inakosti a multikultúrnou výchovou 
môžeme vyformovať zdravú spoločnosť. Vzdelaný, 
empatický a tolerantný človek je schopný existovať 
s príslušníkmi iných kultúr a spoločenstiev. Vzdelá-
vanie sa môže realizovať už na úrovni rodiny, aj na 
úrovni celej spoločnosti – t. j. v materských, základ-
ných, stredných školách i v médiách.

PhDr. Stanislav Vospálek

Vážení členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov, pamätníci združení v Jednote dôchodcov na Slovensku 
a spolupracujúce združenia, občania Slovenskej republiky.
Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie 
udalosti v moderných slovenských dejinách. Dovŕšilo poli-
tický a morálny kolaps ľudáckeho režimu a stalo sa jedným 
z najvýznamnejších ozbrojených vystúpení európskej proti-
fašistickej rezistencie.
Povstaleckí vojaci a partizáni dva mesiace odolávali vojenskej 
presile a viazali značné vojenské sily okupantov. Obete boli 
vysoké. Po vojenskom potlačení povstania sme jeho živo-
taschopnosť naďalej potvrdzovali partizánskym bojom. Ne-
zlomili nás fašistické represálie ani otvorená surová forma 
násilia po celom území Slovenska. Päťtisíc tristopäť obetí 
v 211 masových hroboch, 102 vypálených obcí a ďalšie 
obete fašistickej zlovôle sú mementom tak pre dnešok, ako 
aj pre budúcnosť.
Sedemdesiate výročie Slovenského národného povsta-
nia je príležitosťou, aby sme spoločne na spomienkových 

stretnutiach v obciach, mes-
tách a pamätných miestach, 
a hlavne v rodisku SNP 
v Banskej Bystrici, vzdali 
hold padlým a úctu žijúcim hr-
dinom tohto vlasteneckého boja 
za národnú slobodu. Je to príleži-
tosť odovzdať hrdinský odkaz mladšej generácii, aby vedela, 
za aké hodnoty bojovali jej starí rodičia.
Tak ako ostatné národy sveta si spomienkovými stretnutiami 
pripomínajú historické udalosti boja proti nemeckému na-
cizmu a fašizmu v roku 1944, tak aj my, organizátori, vás 
srdečne pozývame na ústredné oslavy 70. výročia Sloven-
ského národného povstania. Uskutočnia sa 29. augusta 
2014 o 10.00 hod. pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Hromadnou účasťou demonštrujme jednotu a vernosť od-
kazu Slovenského národného povstania!

Pavol Sečkár, predseda SZPB a Predsedníctvo  
ÚR SZPB, Ján Lipiansky, predseda JDS

SOCIÁLNA INTOLERANCIA

VÝZVA

V zmysle Zásad a postupov pre udeľovanie verejných ocenení Košického samo-
správneho kraja vyzývame občanov mesta, inštitúcie a podnikateľské subjekty 
o zaslanie návrhov na udelenie ocenení pre významné osobnosti a kolektívy nášho mesta.
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný prínos pre 
rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiah-
nuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej 
a športovej činnosti.
Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda KSK za osobitný prínos pre rozvoj samospráv-
neho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, ume-
leckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda KSK za aktívnu činnosť poslancom zastupi-
teľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji KSK, pri príležitosti významného 
jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK významnými osobnosťami.

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné zaslať na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

alebo na e-mailovú adresu andrea.jancikova@mestosnv.sk najneskôr do 31. augusta 2014.

NAVRHNITE LAUREÁTOV

Vedenie Baníckeho spolku SPIŠ  
pozýva svojich členov na 

DEŇ BANÍKOV, 
GEOLÓGOV 
A HUTNÍKOV 
ROKU 2014

Stretnutie sa uskutoční 
9. 8. 2014 v Novoveskej Hute, 

FarmárSKI dvor.
Dopoludňajší program - prehliadka  

Banského náučného chodníka  
v Novoveskej Hute. Zraz turistov  

o 7.45 h a cyklistov o 9.45 h pred  
Reštauráciou Poľovník v Novoveskej Hute.
Popoludňajší program - začiatok o 12.30 h 
- zhodnotenie činnosti baníckeho spolku 
za uplynulý rok, podanie gulášu, súťaž 

v pití piva (muži i ženy), vystúpenie spevo-
kolu, detský kultúrny program, streľba zo 

vzduchovky na terč. 
Poplatok 3 € je potrebné uhradiť 

do 5. 8. 2014 v Multicentre, 
Nábrežie Hornádu 14, SNV.

Mesto Spišská Nová Ves  
pozýva pri príležitosti 70. výročia SNP na 

SPOMIENKOVÚ  
SLÁVNOSŤ 

spojenú s kladením vencov 
27. 8. 2014 o 14.00 h 
pred Pamätníkom oslobodenia  

na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

OZNAMY, POZVÁNKY
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INZERCIA, POZVÁNKY, OZNAM 

4

2 4 4
www.addyakram.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít

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

od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110  / +421 910 149 926 

e–mail: spisskaburza@szm.sk

24. 5. * 21. 6. * 26. 7. * 23. 8. * 27. 9. * 25. 10.
2014

Drahí obyvatelia sídliska Západ,
máte možnosť podávať podnety a vyjadrovať 
pripomienky na vašej facebookovej stránke 

SÍDLISKO ZÁPAD I
MESTSKÝ VÝBOR č. 5,

ktorú nájdete na nasledujúcom linku: 
https://www.facebook.com/groups/zapad1/

Adnan Akram
predseda MsV č. 5
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Štefánikovo nám. 15/24, SNV 
(pri hlavnej pošte) 

( 0910 855 556 
Letná 43, SNV (v bráne vedľa Benešportu) 
( 0903 437 070

NajľahŠia pôžička do 5 000 EUR

maNžeLSká pôžička do 10 000 EUR

pôžička Na býVaNie - hypomíNuS do 20 000 EUR

VybaVte Si LepŠiu hypotéku S VýhodNejŠími 
podmieNkami

•prefinancujeme hypotéku v plnej výške•budete platiť menej ako 
doteraz•poskytneme vám aj peniaze navyše

NajVýhodNejŠie 
pôžičky

INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

PREDÁM - PRENAJMEM

 Dám do prenájmu peknú slnečnú garsónku po rekon-
štrukcii v centre Sp. Novej Vsi. Voľná ihneď. 
T.: 0911 530 825.

 Predám 1-izb. byt na Brezovej ul. č. 1, 3. posch. plas-
tové okná, jadro pôvodné. T.: 0903 635 539.

 Predám pekný, teplý 1-izbový byt o rozlohe 42 m2 po 
čiastočnej rekonštrukcii s nízkymi mesačnými platbami 
cca 75 €. Bytovka je v tichom peknom prostredí. Byt je 
voľný ihneď. Vhodné osobne vidieť. Cena 31 000 €, príp. 
dohodou. RK, prosím, nevolajte. T.: 0948 015 290. 

 Ponúkame na predaj 1-izb. byt s loggiou v zateplenej 
panelovej bytovke na sídl. Tarča, Topoľová ul. v SNV. Orien-
tovaný na JV stranu v tichej lokalite. Nehnuteľnosť je ne-
prerobená, v pôvodnom stave, vhodná na prerábku podľa 
vlastnej predstavy. Cena dohodou. T.: 0911 572 146.

 Dám do prenájmu 1-izb. byt na Ul. J. Wolkera, sídl. Mier 
v Spišskej Novej Vsi. Čiastočne zariadený, plastové okná, 

dva balkóny. K dispozícii ihneď. T.: 0902 221 295.
 Predám 2-izb. slnečný byt s dvoma balkónmi v centre 

Sp. Novej Vsi. Cena 41 000 € alebo dám do dlhodobého 
prenájmu. T.: 0948 022 277.

 Predám 2-izb. byt v centre mesta SNV po čiastočnej 
rekonštrukcii. Tehlová bytovka, 1. posch., 62 m2 + log-
gia a pivnica. Murované jadro, ohrev vody a plyn. Kúrenie 
samostatné. Byt ihneď k dispozícii. Cena dohodou. RK 
nevolať. T.: 0907 354 237.

 Predám slnečný 4-izb. podkrovný byt, 96 m2 s balkónom 
a vlastným kúrením na sídl. Východ. Kuchynská linka a dvere 
z masívu, plastové okná, plávajúce podlahy a dlažba, veľká 
kúpeľňa. Cena dohodou. T.: 0905 498 655.

 Predám rodinný dom, širšie centrum SNV, 2 garáže, 
záhrada. Cena dohodou. T.: 0903 666 942.

 Ponúkam na predaj rodinný dom v rekonštrukcii, mož-
nosť dorobiť podľa vlastných predstáv, 3 izby, kuchyňa, 
príslušenstvo, garáž, letná kuchyňa, 10 min. od centra. 
Cena dohodou. T.: 0908 535 035. 

 Ponúkam na predaj 2-posch. rodinný dom v Smižanoch. 
Celková výmera pozemku 660 m2, úžitková plocha bytu 
279 m2. Cena dohodou. T.: 0904 509 830.

 Predám RD v oblasti Hrabušice - Majer vhodný na cha-
lupu alebo bývanie. Cena dohodou. T.: 0905 212 424.

 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na chatu aj ce-
loročné bývanie. Podpivničený, 2. p., 4 izby, kuchyňa, 
2 x WC, kúpeľňa. V blízkosti rekr. stredisko Poráč Park, 
2 lyž. vleky, krásne cyklo a turistické trasy. Príp. vymením 
za 2-izb. byt prerobený s balkónom na sídl. Mier. Cena 
dohodou. T.: 0908 984 065.

 Predám chatu na Čingove pri Lesnici, veľký pozemok. 
T.: 0903 666 942.

 Predám veľkú chatu Pod Tepličkou v peknom lesnom 
prostredí s prístupovou cestou až ku chate. Možná výmena 
za 2-izb. byt v centre alebo na sídl. Mier. 
T.: 0904 883 988.

 Predám chatu v chat. osade Pod Tepličkou, hala s kr-
bom, kuch. kút, samost. WC a kúpeľňa, na posch. 2 izby 
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(2 + 3) s balkónom a terasou, komplet. zariadená. Garáž 
a ústred. kúrenie. Von hojdačka, ohnisko, detské ihrisko, 
jazierko. Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0904 115 501.

 Predám záhradku v blízkosti ZOO s chatkou, nábytok na 
mieru. Pozemok 372 m2, náraďovňa, miestnosť na WC, 
hriadky, jablone, vydláždené chodníky, murovaná pec, bez 
vody a elektriny. Prístup autom až na pozemok. Cena do-
hodou. T.: 0905 498 655, 0907 025 410.

 Predám záhradku v lokalite Brusník za garážami žid. cin-
torína vo výmere 450 m2. Na záhradke drevená podpivni-
čená chatka. T.: 0911 354 490.

 Predám upravenú záhradu v oblasti Červený jarok 
s drev. zateplenou chatou (1 miestnosť 5 x 4) – podpivni-
čená, strecha kanadský šindel, pláv. podlaha, kúrenie, el. 
konvektor, vlastný elektromer + drev. altánok, ohnisko, se-
denie, ovoc. stromy, nehnuteľnosť zabezpečená plotom, 
cesta z oboch strán. T.: 0915 255 820. 

 Predáme pozemok v kľudnej časti obce Harichovce 
621 m2. Slnečný. IS na pozemku. Dobrá občianska vy-
bavenosť. Obhliadka kedykoľvek. Pri rýchlom jednaní do-
hoda istá! Nie som RK. T.: 0903 528 054.

 Lacno predám alebo dám do prenájmu garáž na sídl. 
Západ za potokom. Cena dohodou. T.: 0908 256 027.

 Ponúkam ubytovanie v Tornali v areáli plážového kúpa-
liska. 5-posteľová chatka s kuchyňou a terasou. Chatka je 
vybavená (televízor, sporák, rýchlovarič, chladnička, riad, 
kuchynský kútik). 50 m od chatky sa nachádzajú sociálne 
zariadenie a sprchy. Cena 120 €/týždeň. T.: 0910 952 913.

 Predám vibračnú plošinu Vibrogym Bloom, 1,5-ročná - 
ako nová, málo používaná, zo zdravotných dôvodov. Cena 
250 € (nová 370 €). T.: 0949 317 305.

 Predám novú Biolampu Wellness Energie - žlté, 
modré a červené 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 magneto-
terapiu - podložka na celé telo + naviac malý aplikátor, vrá-
tane návodu - pomoc na cca 60 chorôb. Výroba Nemecko. 
Cena 280 € (www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.

 Predám chladničku „novú“ 140 l a 20 l mraziak * práčku 
(2 r.) zn. WHIRLPOOL (z vrchu) na 6 kg prádla * „nový“ 
masážny prístroj na celulitídu * color therapiu (novú) k bio-
lampe. T.: 0911 797 619. 

KÚPIM

 Kúpim staršie časopisy a magazíny rôznych žánrov, 
knihy, LP, ďalej kúpim kamennú dlažbu, tvz. Mačacie hlavy. 
T.: 0948 533 551.

RÔZNE

 MASÉRKA MAŤKA - MASÁŽE NA LETNOM KÚ-
PALISKU v auguste ponúkame denne od 9.00 do 
13.00 h 30 min. masáž chrbtice a šije - 7 €. 
T.: 0904 325 343.

 REKONŠTRUKCIA rodinných domov, bytových ja-
dier, kúpeľní. OPRAVY KOMÍNOV, STAVEBNÉ A MA-
LIARSKE PRÁCE. T.: 0904 185 527, 
www.murardanielsnv.wbl.sk.

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. 
Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaru-
čená. T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 Chcete zažiť DOVOLENKU INAK? Máme pre 

vás riešenie! Ponúkame karaván na prenájom! 
Dajte zbohom hotelom a apartmánom, volajte t. č:  
0902 353 563.

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie 
bytových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fa-
sád, výstavba rodinných domov na kľúč, lacný sta-
vebný materiál - dovoz SNV ZDARMA. T.: Ľubomír 
Jurčík - 0903 221 722.

 DETSKÝ KÚTIK ZAJAČIK pre deti vo veku 2 - 10 ro-
kov. Chrapčiakova 24, SNV (vedľa predajne Cyklo-
Špak). T.: 0917 801 066, www.detskykutiksnv.sk,

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMYSELNÉ ČIS-
TENIE - jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba by-
tového jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, 
zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž tep-
lovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do 
hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. 
T.: 0903 373 486.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO / Hutnícka 10, SNV / 0905 
388 917 - Mesoderma* Diamantová mikrodermabrá-
zia * Kavitačný peeling * Kozmetický ultrazvuk* Líče-
nie* Aplikácia trsov* Parafín* Depilácie* Darčekové 
poukážky* Akciové ponuky!

 Spoločnosť ILUMINATA - preklady a výučba cudzích 
jazykov je presťahovaná na Letnú 31 (nad Reštaurá-
ciou Natálka). Nové otváracie hodiny od 8.00 h. 
T.: Mgr. Lesňáková - 0905 310 408, Mgr. Gibľáková 
- 0903 615 028. 

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, 
info: www.danemzdy.sk T.: 053/44 25 915, 
0905 936 156, slavka.snv@gmail.com

 STAVEBNÉ PRÁCE - dom, byt. Ponúkam kvalitu s dô-
razom na detail. T.: 0907 977 218.

 „Ste zlatý“. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie 
kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % 
mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * mikro-
vlnné sušenie muriva. Viac: www.spisskanovaves.eu / 
Inzercia / Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), 
rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské 
práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. po-
trubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž 
pláv. podláh, sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 SERVIS POČÍTAČOV: Ponúkam inštaláciu operač-
ných systémov Windows7, Win8, Linux, nastavenie 
internetu, wifi, modemov, routrov, správa serverov, zá-
loha dát, poradenstvo a iné IT služby. Volajte nonstop! 
T.: 0903 101 667, skype: erik.spic, 
e-mail: erik.spic@mail.t-com.sk

 SOVAT SOUND - ozvučíme vaše kultúrne, spoločen-
ské, športové podujatie, konferenciu, školenie a pod. 
kvalitnou zvukovou aparatúrou. T.: 0905 554 394.

 PODIATERCENTRUM - AKCIA! - k pedikúre maska 
Peclavus na nohy ZDARMA, gelovanie nechtov na 
nohách za akčnú cenu a k manikúre francúzske la-
kovanie zdarma. Pedikúra mediciálna (profes. po-
dologický prístroj) * pedikúra mokrá * vyšetrenie na 
Podoskope (diagnostika ortoped. vád nôh) * špono-
vanie zarastajúcich nechtov * výroba individ. korek-
torov * necht. protetika (náhrada necht. platničky) 
* odstrán. bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kož. 

mykózy * necht. dizajn * manikúra, depilácia * výroba 
termoplast. vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru 
(diabetes, normálna, spoloč. i šport. obuv). Adresa: 
Zimná 50 (vo dvore medzi Slov. sporiteľ. a Papiernic. 
Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZO-
VAŤ? Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby 
bytových jadier * keramické obklady a dlažba * plá-
vajúce podlahy * omietky * maliarske práce * voda 
a elektroinštalácia * autodoprava. T.: 0904 974 481 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 KJARA SALÓN, Letná 47 (v bráne, vedľa OTP 
banky), SNV – účinné prístrojové masáže na spaľova-
nie tukov na žiadaných partiách tela * anticelulitídne 
masáže a zábaly * liečebné kúry kĺbov * regeneračné 
a skrášľujúce procedúry * zoštíhľujúce, bahenné, 
čokoládové a wellness zábaly * detox * bankova-
nie ... a omnoho viac! Minerálka, očistný čaj alebo 
káva k procedúre zadarmo! AKCIA - zľavnené perma-
nentky! Viac na www.kjaraprevas.estranky.sk. Objed-
návky a informácie: 0915 961 341. 
V auguste 2014 máte možnosť vidieť v KJARA salóne 
obrazovú výstavu Ing. Márie Klimo.

 KJARA SLUŽBY - upratovanie domácností, firmy, 
spoločných priestorov. Nie ste spokojný s doterajšou 
upratovacou firmou? Potrebujete pomôcť s opatro-
vaním chorého? Neváhajte a volajte! Precízne, spo-
ľahlivo, diskrétne a za najlepšie ceny v regióne vám 
poslúžime! T.: 0915 961 341. 

 Doučím ANGLICKÝ JAZYK začiatočníkov aj pokro-
čilých. Zároveň ponúkam služby v oblasti neúrad-
ných – bežných prekladov. Zn.: dlhoročné skúsenosti  
s výučbou AJ a tlmočenia v zahraničí. 
T.: 0944 288 588, e-mail: mbrutvan@yahoo.co.uk

 Čistenie kobercov, sedačiek, upratovanie bytov, do-
mov. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 0903 100 508, 0903 661 891, 053/444 01 19.

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obch. spo-
ločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny 
v s. r. o., zápis FO do Obch. registra (dopravcov 
a pod.), predaj READY MADE s. r. o., prenájom sídla 
spoločnosti, likvidácia s. r. o. zlúčením. LETNÁ AK-
CIA - založenie a predaj s. r. o., iba do konca augusta. 
TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra 
bankou), SNV. T.: 0905 772 016, 0948 249 495,
www.spolocnostisro.sk

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených ná-
bytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm 
na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim 
prostriedkom. T.: 0949 353 731. 

 Máte sedavé zamestnanie: Ste šofér? Celý deň 
ste v strese, pod tlakom? Ste učiteľ/ka? Máte z toho 
zdrav. ťažkosti, ktoré narastajú? Mám pre vás rieše-
nie. T.: 0903 617 263

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je 
práve nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelár-
skej techniky u vás doma 24h/7dní v týždni za vý-
borné ceny. Opravy notebookov, výmena displejov! 
Inštalácia a nastavenie wifi. Možnosť obnovenia va-
šich stratených dát! Nastavenie internetového pripo-
jenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS za 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, WWW.FIXNET.EU
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DETSKÁ, DÁMSKA, PÁNSKA 

ZDRAVOTNÁ OBUV

Lekáreň FARMÁCIA
Fabiniho 16, Spišská Nová Ves 
oproti železničnej stanici 

10:00 hod
13:00 hod
13:30 hod

15:00 hod
17:00 hod
18:00 hod
19:00 hod
19:30 hod

Animácie pre deti
Folklórna skupina PORAČAN
Krst knihy: Baníctvo na Červenom vrchu
Autor: F. Pramuka a J. Ďurša
Súťaže pre dospelých
Tombola
HEĽENINE OČI - hud. skupina z Prešova
Pirohová súťaž
KOMA - hud. skupina zo Sp. Novej Vsi

II. ročník

- súťaže pre deti a dospelých, maľovanie na tvár, jazda na konských záprahoch
- priatelia a majstri čabajských klobás
  (majstri Maďarska vo výrobe klobás, výroba a grilovanie maďarských
  klobás + cigánky)
- hlavný sládek pivovaru Kout na Šumavě - B. Hlavsa
- slovenské špeciality - pirohy, guláš, trasenina( Poráčska špecialita)

www.poracpark.sk

INZERCIA
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NOC DLHÝCH 

NOŽOV PREDAJ 

OD 20.00 DO 24.00 HOD.

NARODENINOVÁ 
ZLOSOVACIA SÚŤAŽ
1. 7. - 8. 8. 2014 

Každý nákup tovaru, alebo služby v predajniach v areáli 
OC Madaras nad 10,-  eur, bude zaradený do zlosovania 

o hodnotné ceny. Bližšie informácie sa dozviete 
na www.ocmadaras.sk.

1. cena 
sedacia súprava od 

firmy SANAS kuchyne

OSLÁVTE 

S NAMI 

V PIATOK 

8. 8. 2014  

5. NARODENINY

OC MADARAS SNV

Bližšie informácie: 
www.ocmadaras.sk
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5. NARODENINY
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Príďte a zažite s nami nočný camping vo veľkom 

stane priamo v obchodnom centre Madaras. 

Od 20:00 - 22:00 máme pre Vás pripravený bohatý 

program plný tajomstiev a indícií. Budeme hľadať 

čarovný kľúč od trezora, kde bude ukrytá truhlica 

s tajomstvom, ktoré musíme spoločne odhaliť.

Deti prosíme 
hlásiť vopred!

Narodeninový 
nočný indiánsky 
   camping
8. - 9. august 2014 
20:00 - 8:00 hod. Detský svet OC Madaras

Viac info: 
detskysvet@ocmadaras.sk

tel.: 0911 936 781



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
Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčast zmluvného návrhu. Nissan Juke: kombinovaná
spotreba: 4,0–6,5 l/100 km, kombinované emisie CO2: 104–153 g/km; Nissan Qashqai: 3,8–5,6 l/100 km, CO2: 99–129 g/km; Nissan X-Trail: 4,9–5,3 l/100 km, CO2: 129–139 g/km.

úč t l éh á h Ni J k k bi á

/autoves.nissan
VYHRAJ NOVÝ NISSAN QASHQAI NA VÍKEND
Viac informácií nájdete na našej FB stránke /aut

ÍKEND

S
Ú
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Ž

REZERVUJTE SI SVOJU TESTOVACIU JAZDU EŠTE DNES! 0911 645 111
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4

1
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FINANCOVANIE 
NA TRETINY A ŠTVRTINY

BEZ NAVÝŠENIA

NISSAN 
JUKE

OD 13 200 €
2

4

1

3

NOVÝ NISSAN 
QASHQAI

OD 16 690 €

2

4

1

3

NISSAN 
MICRA

OD 7 810 €

2

4

1

3

NISSAN 
NOTE

OD 9 290 €

2

4

1

3

www.autoves.sk


