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RIEŠENIE 
DLHOROČNÉHO 
PROBLÉMU 
Sídlisko Západ je najhustejšie zaľudnenou časťou nášho 
mesta. Pred tridsiatimi rokmi tu bolo postupne postave-
ných niekoľko desiatok bytoviek. Od samotného mesta ho 
delí železničná trať a dlhé, dlhé roky ľudia zo sídliska pešo 
prechádzali cez železničné priecestie, ktoré bolo vybu-
dované pre autá, ale nie pre chodcov. Na priecestí sa tak 
na pomerne úzkej ceste stretávali autá aj chodci a často 
vznikali naozaj nebezpečné situácie. Od trate smerom na 
sídlisko nikdy nebol vyznačený priechod pre chodcov, 
pretože nespĺňal podmienky z hľadiska bezpečnostných 
dopravných predpisov – aby sa dalo prejsť z jedného bez-
pečného miesta na druhé bezpečné miesto. Zdalo by sa, 
že je celkom jednoduché tento problém vyriešiť. Ak by 
to tak bolo, tak už dávno by to niekto urobil a niektorí sa 
o to aj pokúšali. Mnohí verili, že to vyrieši vybudovanie že-
lezničnej rýchlodráhy, v rámci ktorej by sa postavili cesta 
a priechod nad alebo pod traťou. Na toto riešenie, ktoré 
je v pôsobnosti Železníc SR a stálo by niekoľko milónov 
eur, si však budeme musieť počkať ešte minimálne 10 - 12 
a možno aj viac rokov. S myšlienkou úpravy priecestia tak, 
aby dovtedy cez neho mohli chodci prechádzať bezpečne, 
prišla zástupkyňa primátora mesta Mgr. Lea Grečková: 
„Na sídlisku Západ som bývala a roky som dennodenne 
chodila cez toto priecestie. Viem, aké bolo neprehľadné 
a nebezpečné. Z viacerých riešení, ktoré boli navrhnuté, 
bolo toto riešenie najlepšie. Najťažšie bolo dať ho do sú-
ladu s prísnymi predpismi železničnej dopravy. Samotný 
projekt prešiel postupne viacerými úpravami a nároč-
ným schvaľovacím procesom. Možno si to mnohí ani 
nevšimli, ale postupne sa doplnili panely medzi koľaje, 

MESTO BUDE OPÄŤ KRAJŠIE 

S vynikajúcou informáciou prišiel dlhoročný člen komi-
sie kultúry KSK a primátor mesta Ján Volný: „Minis-
ter Ľubomír Jahnátek podpísal rozhodnutie, ktorým 
Múzeum Spiša v SNV získalo takmer 2,5 mil. eur 
ako nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 
projekt: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – re-
konštrukcia a modernizácia. Projekt bol intenzívne 
pripravovaný od roku 2010.“
„Zámerom projektu je rekonštrukciou, stavebno-
-technickými úpravami, obnovou nevyužívaných častí 
historického objektu (suterén a podkrovie), vytvo-
rením nových expozícií („Provinčný dom v histórii 
Spiša a Príroda Spiša“), debarierizáciou a moder-
nizáciou vybavenia získať polyfunkčný, revitalizo-
vaný múzejný objekt, ktorý poskytne zvýšenú kvalitu 
služieb európskej úrovne, bude plnohodnotne využitý 

v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu a aktívne 
sa zapojí do kultúrneho a spoločenského života re-
giónu s napojením na Gotickú a Železnú cestu,“ in-
formovala Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu výrazne 
skvalitní aj poskytované kultúrne služby mesta SNV. 
Priamym napojením múzea na plánovanú „Uličku re-
mesiel“, ktorá by mala vzniknúť v Levočskej ulici, dôjde 
k vytvoreniu priestoru pre kultúrne aktivity zamerané na 
umenie, históriu, prírodu, ale aj pre podujatia divadelné, 
hudobné a tanečné.
Veríme, že existujúca dobrá spolupráca mesta SNV 
a Múzea Spiša v SNV, ktorej súčasťou bola aj ústreto-
vosť a pomoc pri tvorbe a presadzovaní projektu, 
získa nielen kvalitu, ale aj nový rozmer. 

Pred necelými tromi rokmi (teda ešte v tomto volebnom období) sme otvárali rekon-
štruovanú časť námestia po Radnicu, práve finišuje rekonštrukcia ďalšej etapy od 
Radnice po Redutu a v najbližších týždňoch bude upravené trhovisko a priľahlé par-
kovisko. Zároveň sa už pripravujú úpravy priestorov okolo Pamätníka oslobodenia 
i rekonštrukcia Reduty.

(pokračovanie na 3. strane)
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SPRAVODAJSTVO

Mesto Spišská Nová Ves vďaka iniciatíve primátora 
mesta Jána Volného už tri roky udržuje priateľské 
vzťahy s čínskym mestom Šanghaj, konkrétne s jeho 
centrálnou časťou, ktorá má asi 500 000 obyvateľov. 
Predstavitelia Šanghaja navštívili naše mesto už dva 
razy a oboznámili sa s jeho históriou, kultúrou, prírod-
nými krásami aj hospodárstvom. Minulý rok nastúpil na 
veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky pán veľvysla-
nec Pan Weifang, ktorý pochádza práve zo Šanghaja. 
Zástupkyňa primátora mesta a poslankyňa NR SR je 
členkou skupiny priateľstva Slovenskej republiky s Čí-
nou: „Bola som príjemne prekvapená, že už na pr-
vom našom stretnutí pán veľvyslanec, práve vďaka 

týmto kontaktom, vedel veľa o našom meste. Preto 
som mu ponúkla možnosť posunúť túto spoluprácu 
ešte ďalej a dohodli sme sa, že pán veľvyslanec 
príde do nášho mesta na oficiálnu pracovnú náv-
števu.“
Zorganizovanie takejto návštevy je dlhodobejšia zále-
žitosť a trvalo to niekoľko mesiacov. Na poslednom 
stretnutí, ktoré sa konalo v piatok 19. 9. 2014 na veľ-
vyslanectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave, do-
stala návšteva konkrétnu podobu. „Stretnutie bolo 
veľmi priateľské, ale najmä pracovné. Dohodli sme 
sa, že pán veľvyslanec so svojím sprievodom príde 
druhý októbrový týždeň na dvojdňovú návštevu Spiš-

skej Novej Vsi. Návšteva bude zameraná predovšet-
kým na to, aby vedenie mesta predstavilo náš región 
a diskutovalo o možnostiach príchodu čínskych in-
vestorov do nášho mesta. Otvorili sme viaceré mož-
nosti spolupráce – od investícií do IT technológií, 
výroby, služieb, infraštruktúry až po spoluprácu 
v oblasti cestovného ruchu. Verím, že táto návšteva 
bude dôležitým krokom k tomu, aby sme v našom 
meste vytvorili ďalšie potrebné pracovné miesta pre 
našich občanov,“ povedala na záver zástupkyňa pri-
mátora mesta Lea Grečková.
O tom, aký prínos priniesla táto návšteva mestu, vám 
prinesieme reportáž v nasledujúcom čísle. 

Stabilizáciou situácie v nosných spišskonovoveských 
podnikoch aj za prispenia opakovaných vládnych sti-
mulov, oživením výroby v niektorých v minulosti uzavre-
tých firmách i efektívnymi opatreniami na trhu práce sa 

v meste darí postupne znižovať nezamestnanosť. 
Podľa dlhodobej štatistiky bolo v našom meste najmenej 
nezamestnaných (1 400) na konci roku 2007, najviac 
„vyskočila“ nezamestnanosť v dôsledku hospodárskej 

krízy až na číslo 2 820. V poslednom období nezamest-
nanosť aj keď mierne, ale sústavne klesá. Vďaka vytvo-
reniu nových pracovných miest je momentálne v meste 
bez práce o 300 ľudí menej.  

BUDEME MAŤ ĎALŠIE „EMBRACO“?

NEZAMESTNANOSŤ KLESÁ

Po oprave chodníka na Ul. J. Jánskeho vedúceho k ne-
mocnici s poliklinikou (16 tis. €), rekonštrukcii schodiska 
za športovou halou a dobudovaní časti prístupového chod-
níka vedúceho smerom k ZŠ na Lipovej ulici prišli na rad 
ďalšie investičné akcie. Na základe požiadavky mestských 
výborov č. 2 – sídl. Tarča a č. 4 – sídl. Mier boli v meste 
zrealizované dve parkoviská. „So zámerom zvýšenia 
počtu parkovacích miest a kvality parkovania mesto 
v auguste vybudovalo 15 parkovacích miest na Topo-
ľovej ulici č. 8 (foto č. 1) a 23 parkovacích miest na Ul. 
J. Wolkera č. 26 – 30,“ informoval primátor mesta PhDr. 
Ján Volný, PhD.
Na výstavbu oboch parkovísk mesto vynaložilo finančné 

prostriedky v celkovej výške 29,4 tis. €.
V auguste bol tiež zrealizovaný prepojovací chodník 
medzi sídl. Západ I a obcou Smižany (foto č. 2), a to 
na Duklianskej ulici pri rímskokatolíckom kostole. „Nový 
chodník prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu 
pohybu chodcov v danej lokalite,“ vysvetlil ďalej PhDr. 
J. Volný, PhD.
Táto investičná akcia bola zrealizovaná na základe po-
žiadavky Mestského výboru č. 5 – sídl. Západ I v sume 
23,6 tis. €.
Na prelome mesiacov august a september mesto ďalej 
pristúpilo k realizácii chodníka na Rázusovej ul. č. 46 
a tiež k oprave chodníka a schodiska pri bytovom 

dome č. 24 – 26 v celkovej sume 7 tis. € (požiadavka 
Mestského výboru č. 7 – staré mesto). V priebehu sep-
tembra bol tiež zrealizovaný prístupový chodník ku kon-
tajnerom pred bytovým domom na Ul. J. Wolkera č. 15 
(požiadavka Mestského výboru č. 4 – sídl. Mier).
Okrem všetkých spomínaných prác má mesto pre najbliž-
šie obdobie pripravené aj ďalšie investičné akcie. V rámci 
nich je plánovaná rekonštrukcia asfaltových povrchov 
miestnych komunikácií (Lipová ul., Ul. J. Čajaka, V. Ne-
zvala, J. Wolkera – časť, Hutnícka ul. – časť), lávka cez 
Holubnicu – Ferčekovce k autobusovej zastávke či rekon-
štrukcia chodníka na Ul. odborárov (od reštaurácie Tatra 
po objekt Resa). Edita Sýkorová, foto: OvaD, MsÚ 

MESTO POKRAČUJE S REALIZÁCIOU PRIORITNÝCH ÚLOH
Na základe požiadaviek jednotlivých mestských výborov mesto pokračuje v postupnej realizácii prioritných úloh, ktoré by mali byť spl-
nené v tomto kalendárnom roku. 

1 2

Primátor nášho mesta Ján Volný sa stretol s podpredsedom vlády SR 
pre investície Ľubomírom Vážnym. Témou rokovania bola stratégia, 
priority a podmienky na využívanie európskych štrukturálnych fondov 
v rokoch 2014 – 2020. Snahou vedenia mesta bude aj v novom plá-
novacom období opäť získať na realizáciu projektov v našom meste 
z európskych fondov čo najviac finančných prostriedkov. 

Už v januári a februári budúceho roku bude náš spišskonovoveský zimný šta-
dión dejiskom zápolení svetovej zimnej univerziády. V roku 2017 budeme 
zase hostiť mladých reprezentantov na majstrovstvách sveta hokejistov do 
18 rokov. Na dokončenie modernizácie štadióna má primátor Ján Volný prisľú-
benú dotáciu z Úradu vlády a SZĽH predbežne vo výške 1  mil. eur. Prioritou 
bude klimatizácia, osvetlenie a prekrytie vonkajšej ľadovej plochy. 

VÁŽNE ROKOVANIE SVETOVÁ SPIŠSKÁ

Európska únia
Štrukturálne fondy

odstránil sa ,modrý domček‘, v ktorom bolo stanovište 
na miestnu obsluhu závor, posunuli sa rampy. Mesto 
odkúpilo a odstránilo staré budovy, ktoré roky ,strašili‘ 
na okraji trate. Tým sa celý priestor nielen otvoril, ale po 
ďalších chystaných úpravách bude aj dôstojným vstu-
pom do mesta. No a napokon sa postavil aj chodník 
a najmä nástupný ostrovček pre chodcov, z ktorého sa 
priechodom pre chodcov ľudia bezpečne dostanú na 

druhú stranu. Od trate ostrovček oddeľuje plot. Aj po 
tejto úprave je naďalej nevyhnutné, aby všetci – vodiči 
aj chodci – dodržiavali na tomto zložitom dopravnom 
bode opatrnosť a zásady bezpečnosti. Som veľmi rada, 
že sa podarila dobrá vec, ktorá poslúži nielen obyva-
teľom sídliska Západ, ale aj ostatným ľuďom, ktorí ta-
diaľ prechádzajú. Chcem zároveň poďakovať všetkým 
– ŽSR, KSK a nášmu mestu, ktorí mi pomohli dotiahnuť 
tento projekt do úspešného konca.“ 

RIEŠENIE DLHOROČNÉHO PROBLÉMU 
(dokončenie z 1. strany)
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Slávnostným prijatím šermiarov v Obradnej sieni Radnice v Spišskej Novej Vsi 28. au-
gusta 2014 si mesto pripomenulo dvadsať rokov najznámejšej spišskej skupiny his-
torického šermu. Rastislav Gala, ktorý skupinu zakladal, netušil, že sa stane súčasťou 
života mesta a prinesie do Spišskej Novej Vsi záujem o históriu celého regiónu.
V kronike SHŠ Jago je viacero skvostných momentov. Majú za sebou viac ako 500 vy-
stúpení na domácej pôde, ale aj v Česku, Poľsku a Chorvátsku. V našom meste orga-
nizovali významné podujatia ako Šermiarske sympózium v roku 2000, Krst kanónov 
2001, 2002, Fašiangy na snehu 2006 alebo Dobovú svadbu 2007. Okrem toho pripravili 
tri medzinárodné festivaly historického šermu na Spišskom hrade. Ako garda poslúžili 
všetkým prezidentom Slovenskej republiky, napríklad v Kežmarku, Bardejove, Turzovke 
či v Levoči. Ako slávnostná garda sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky vojenských 
čestných stráží v Bratislave.
Jagovci sú skutoční priekopníci, a to nielen v histórii, ale najmä v slovenských rekordoch. 
Šermiari dva vlastné vytvorili. Medzi najpozoruhodnejší počin patrí vystavanie najväčšieho 

snežného hradu na Slovensku v blízkosti centra mesta. Vytvorenie ďalších dvoch rekor-
dov skupina zorganizovala. „Sme radi, že práve pred významnými Dňami mesta nás 
prijali na radnici a pripomenuli si naše výročie. Spišská Nová Ves so svojou históriou 
a región Spiša, to je to, čím žijeme,“ hovorí zakladateľ Rastislav Gala. „Som rád, že 
sme vydržali rovných dvadsať rokov. Človek dospieva a prehodnocuje roky, ktoré 
v našej skupine ubehli. Niektoré veci by som už nerobil tak ako kedysi, ale život ide 
ďalej. Dobehla nás tvrdá realita, viacerí z nás majú málo času. Obávam sa, že mladí 
ľudia nejavia o historický šerm taký záujem ako pred rokmi. Napriek tomu ostávame 
optimisti a dúfam, že Jago vydrží aj ďalších dvadsať rokov a obyvateľom mesta pri-
pravíme ešte veľa krásnych vystúpení,“ skonštatoval Rastislav Gala, ktorí sa spoločne 
s manželkou Zuzanou, bratom Ivanom, Dominikom Plavkom, Máriou, Mariánom a Miro-
slavou Slejzákovými, Soňou a Zuzanou Ivančovými a Katarínou Rusch zapísali nielen do 
pamätnej knihy mesta, ale najmä do sŕdc jeho obyvateľov.
 (rep), foto: Peter Praženka

Mesto Spišská Nová Ves pripravuje originálny projekt ucho-
vávania historickej pamäti. V spolupráci s TV Reduta pracuje 
na projekte „Živá spomienka“, ktorý zaznamená spo-
mienky obyvateľov mesta. „Veľmi si vážime seniorov, ktorí 
si pamätajú, ako vyzeral život v našom meste pred mno-
hými rokmi. V spolupráci s historikom Jánom Petríkom 
chceme osloviť prvú desiatku občanov, ktorých rozpráva-

nie zachytí kamera. Takýto záznam poslúži nielen odborní-
kom v oblasti histórie, ale bude v budúcnosti k dispozícii 
všetkým občanom mesta. Pre nás je dôležité, aby sme 
nezabudli na vlastnú minulosť. Bez nej nebude ani budúc-
nosť Spišskonovovešťanov,“ uviedol primátor Ján Volný.
Do budúceho videoarchívu by sa nemali dostať iba žijúci pa-
mätníci, ale aj úspešní Spišskonovovešťania, ktorí pôsobia 

v iných mestách či krajinách. Úspešní rodáci by mali popísať, 
ako sa mesto za desiatky rokov zmenilo. „Takto by v budúc-
nosti vznikla vizuálna kronika s výpoveďou ľudí, ktorí si 
nielen pamätajú minulosť nášho mesta, ale doplnila by 
sa ľuďmi, ktorí sú úspešní vo svete. Chceme zachovať 
všetko, čo je dobré, aby naši vnuci poznali históriu aj ľudí, 
ktorí v Spišskej Novej Vsi žili,“ dodáva J. Volný. (rep)

JAGOVCI OSLAVUJÚ DVE DESAŤROČIA V ZBRANI

PAMÄTNÍCI POVEDIA, AKO SME KEDYSI ŽILI

Tento rok sa nepriaznivé počasie negatívne podpísalo pod 
návštevnosť tunajšieho letného kúpaliska. „V minulom roku 
nás navštívilo 50 512 osôb. Tento rok ich bolo iba 29 427, 
čo je vo finančnom vyjadrení o 62 493 eur menej,“ infor-
moval riaditeľ STEZ Ján Magdoško.
Za posledné roky na letnom kúpalisku zmodernizovali oko-
lie, spravili novú dlažbu, postavili detský tobogán. Aj napriek 
poklesu tržieb v tomto roku je potešujúce, že vstupné ostalo 
v nezmenenej výške – pre dospelých 2,50 eur a pre deti 
1,80 eur. Pre porovnanie s inými mestami rodina s jedným 
dieťaťom tak za vstup na kúpalisko v Sp. Novej Vsi zaplatila 
7 eur, pričom vo Vrbove by to už bolo približne 32 eur a vo 
Vyšných Ružbachoch 16 eur. V Aquacity v Poprade vyjde 
celodenný lístok spomínanú rodinu na približne 60 eur, čo je 
cena, za ktorú by si mohla prenajať celý bazén v Sp. Novej 
Vsi na jednu hodinu.
V tomto roku počas hlavnej letnej sezóny (jún - august) navští-
vilo Turistické informačné centrum spolu 8 121 návštev-
níkov, čo je o 459 ľudí viac ako v minulom roku. „Najväčší 
nárast nastal v júni, kedy nás navštívilo 1 562 turistov, 
čo je o 196 viac ako v júni 2013,“ informovala Ing. Jana  
Barbuščáková z Turistického informačného centra.

Z uvedeného počtu najviac ľudí, a to 3 610 sem zavítalo  
v auguste. Zaujímavé výsledky tu však zaznamenali aj čo sa 
týka národnostného zloženia. „V lete 2014 nás navštívili tu-
risti z 37 štátov sveta,“ doplnila ďalej Ing. J. Barbuščáková.
Najpočetnejšiu skupinu tvorili tradične Slováci, ktorých bolo 
5 006. Za nimi nasledovali návštevníci z Českej republiky 
(1 445), Poľska (434), Bieloruska a Ukrajiny (321), Nemecka 
(266) či Maďarska (158). Do nášho mesta však zavítali aj tu-
risti z exotických krajín, ako napr. Brazília, Mexiko, Panama, 
Kolumbia, Arménsko či Turecko.
Turistické informačné centrum, okrem iného, pravidelne 
zabezpečuje výstupy na vežu Rímskokatolíckeho far-
ského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je naj-
vyššou na Slovensku. „Počas hlavnej letnej sezóny vežu 
v tomto roku navštívilo 2 002 ľudí. V tomto údaji však 
nie sú zarátané bezplatné výstupy v rámci kultúrnych  
podujatí organizovaných mestom. Napríklad v auguste 
počas Dní mesta ju navštívilo až 533 osôb,“ vysvetlila Ing. 
J. Barbuščáková.
Medzi obľúbené miesta relaxácie v našom meste patrí zoo-
logická záhrada, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších 
na Slovensku. Od začiatku tohto roka až do konca augusta 

ju navštívilo spolu 81 668 ľudí, čo je o 2 447 viac ako 
v minulom roku. Aj počas tohtoročnej sezóny pre nich pra-
covníci pripravili niekoľko akcií, ako napr. Oslavy 25. výročia 
založenia ZOO, Deň detí či Šantíme s medvedíkom. „Najbliž-
šie 19. októbra nás čaká tradičné podujatie pod názvom 
Strašidelná noc, na ktoré všetkých srdečne pozývame,“ 
informovala riaditeľka ZOO Ing. Jana Dzuriková (viac in-
formácií na str. 22).
Okrem spomínaných akcií tu počas letných mesiacov v pa-
vilóne Aquaterra prebiehal Letný ZOO krúžok, ktorý bol ur-
čený pre deti materských a základných škôl. Tento rok sa tiež 
rozrástol počet zvierat o 42 nových prírastkov. Narodili sa tu 
napr. labute veľké, labute čierne, miniprasiatka, lama alpaka, 
lama krotká, morka bronzová, daniel škvrnitý, pony shetland-
ský, kozy kamerunske, fretka domáca či agapornis fischeri. 
V blízkej budúcnosti by tu však mali pribudnúť aj noví zvie-
rací obyvatelia. „Pripravujeme nové chovné zariadenie pre 
plameniaky ružové, ktoré nám dovezú zo ZOO Olomouc 
v októbri, na jar potom zo ZOO Praha a zo ZOO Bratislava,“ 
doplnila Ing. J. Dzuriková.
Hoci sezóna sa v ZOO oficiálne skončí 20. októbra, pavilón 
Aquaterra môžete navštíviť celoročne za cenu 0,50 €. Eda

BILANCIA LETNEJ SEZÓNY
Počas letných mesiacov trávi väčšina ľudí svoj voľný čas niekde vonku alebo pri vode. Tohtoročné leto však prialo skôr dažďu a slnka 
sme si veľa neužili. Aká bola teda letná sezóna vo vybraných zariadeniach v Spišskej Novej Vsi?
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OZ činnosti OR PZ v SNV
23. 8. 2014 v mestskej časti Novoveská Huta S. S. 
z obce Danišovce fyzicky napadol službukonajúceho 
policajta PMJ KR PZ Košice, vysunuté pracovisko SNV, 
nstržm. R. V. Po predošlej výzve „Polícia, v mene záko-
na, stojte!“ k nemu pribehol a opakovane sa ho snažil 
udrieť rukami do tváre, čo sa mu aj podarilo a policajtmi 
hliadky bol použitím donucovacích prostriedkov spaci-
fikovaný. Následne aj pri predvádzaní na OO PZ SNV 
S. S. kládol aktívny odpor a kopaním sa snažil policaj-
tov zasiahnuť a vulgárne im nadával, pričom nstržm. 
R. V. nespôsobil zranenie, ktoré by vyžadovalo práce-
neschopnosť. S. S. bol zadržaný a umiestnený do cely 
predbežného zaistenia na OO PZ SNV. Vyšetrovateľ 
OKP OR PZ SNV mu vzniesol obvinenie za trestný čin 
útok na verejného činiteľa.

8. 9. 2014 na chodníku na Radničnom námestí vedľa 
budovy Hotelovej akadémie tri doposiaľ nestotožnené 
osoby ženského pohlavia pristúpili k poškodenej E. H., 
bytom Rudňany, ktorá šla z výkupu zberných surovín pri 
Markušovských rampách. Žiadali od nej peniaze s vy-
hrážkou, že inak ju zbijú, pričom, keď im ich odmietla 
dať, jedna z nich ju najprv schytila spredu za ruku a po-
tom poškriabala nechtami na lícach, ďalšia ju chytila 
zozadu za vlasy a tretia sa jej pokúšala stiahnuť z pleca 
ruksak. Pri naťahovaní o ruksak z neho vypadla peňa-
ženka, v ktorej mala E. H. finančnú hotovosť 20,70 €, 
vlastný občiansky preukaz a preukazy zdravotného  
poistenia seba a svojich 10 detí. Peňaženku jedna z pá-
chateliek zdvihla a všetky spolu z miesta ušli smerom do 
centra mesta. Pre poškodenú E. H. spôsobili odcudze-
ním veci škodu cca 25 €, pričom žiadne zranenie vy-
žadujúce lekárske ošetrenie jej spôsobené nebolo. Vy-
šetrovateľ PZ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 8. 9. 2014 do 
9. 9. 2014 v bytovom dome na Strojníckej ul. z uličky 
vedľa výťahovej šachty ukradol detský kočiar zn. Ca-
sual play zelenej farby. Pre poškodenú M. Z. zo SNV 
vznikla škoda 450 €. Vec realizuje OO PZ ako prečin 
krádeže. 

Poverený policajt OO PZ obvinil z prečinu krádeže ml. 
V. T., bytom Smižany, ktorý 9. 9. 2014 v katastri obce 
Smižany v lokalite zv. Zlaté pole ukradol 10 kg zemiakov 
odrody Gala. Nazberal si ich z poľa do svojich dvoch ve-
dier a potom si ich bez povolenia chcel odniesť domov, 
pričom bol pristihnutý predsedom družstva Smižany. 
Pre Poľnohospodárske družstvo Čingov, Smižany, spô-
sobil škodu krádežou vo výške 2,50 €. 

Doposiaľ nestotožnený páchateľ v presne nezistenej 
dobe, na presne nezistenom mieste nezisteným spôso-
bom vyrobil 1 ks falošnej bankovky v nominálnej hodno-
te 50 €, ktorú 11. 9. 2014 predložil J. Š. zo SNV pri pla-
tení za tovar v samoobslužnej pokladni v hypermarkete 
v SNV. Pri kontrole bolo zistené, že nevykazovala znaky 
pravosti, a preto bola 11. 9. 2014 zaistená a zaslaná 
na expertízne skúmanie Národnej banke Slovenska. 
Vyšetrovateľom bolo začaté trestné stíhanie pre zločin 
falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňa-
zí a cenných papierov.

Z činnosti MsP v SNV
Na útvare MsP sa 15. 8. 2014 o 15.15 hod. telefonicky 
informovala M. U. zo SNV, či neboli nájdené, resp. či 
niekto nepriniesol na útvar MsP zväzok kľúčov s prí-
veskom a dvomi elektronickými kľúčmi, ktoré stratila 
pred dvomi dňami. Nakoľko tieto kľúče 13. 8. 2014 
priniesol na útvar nálezca, po opoznaní boli osobne na 
útvare MsP tieto kľúče odovzdané majiteľke.

Hliadka MsP na základe oznámenia pracovníka SBS 
v obchodnom centre v SNV, ktorý oznámil, že neznáma 
žena odišla s nákupným vozíkom smerom na autobuso-
vú stanicu, na Sládkovičovej ul. 19. 8. 2014 o 19.00 
hod. skontrolovala a stotožnila osobu V. H. z Rudnian. 
Hliadka zistila, že menovanej sa roztrhla „zajda“ s väč-
ším nákupom, preto si ho chcela odviezť na autobuso-
vú stanicu. Po kontrole a odvezení nákupu jej maloletá 
dcéra odniesla vozík späť na určené miesto pred ob-
chodné centrum.

SPRAVODAJSTVO

1. km / Domáci aj cudzinci sa prišli pozrieť na Dni mesta, 
počas ktorých absolvoval Ján Volný Svadobný maratón 
v historickom kostýme. „Nechal som sa presvedčiť, aby 
som počas dní, kedy si pripomíname históriu mesta a blíz-
keho okolia, oddával v historickom šate. Bude to náročné, 
ale pokúsim sa absolvovať počas jedného dňa stretnu-
tie s jubilantmi, štyri svadby v rozličným častiach mesta 
a všetko zakončím sprievodom v historických kostýmoch 
ako súčasti programu Dní mesta,“ uviedol J. Volný pred 
celou akciou.
10. km / Jubilanti sa stretli v obradnej sieni radnice a tak 
si môžeme, trochu nadnesene, povedať, že dnes to bude 
v štýle známeho filmu „Štyri svadby a žiaden pohreb“. Mnohí 
sú po obede, je pol druhej popoludní a celý maratón ešte 
len začal.
20. km / Prvé dva sobáše prebehli na radnici, krásny termín 
a počasie využili Svetlana a Ladislav. Ďalší pár je rómsky, ver-
nosť si sľúbili Nikola a Stanislav. „Dúfam, že sú tieto svadby 
symbolické a prinesú šťastie každému z novomanželov. 
Keď vidím šťastných ľudí, je to lepšie ako Redbull,“ hovorí 
s úsmevom primátor a chystá sa do Novoveskej Huty. 
30. km / Tu na neho čakajú Mária a Pavel, ktorí sa po ro-
koch našli. Pavel je občan Českej republiky, a preto ho hlava 
mesta víta v spišskonovoveskej rodine: „Dúfam, že bude 
na Spiši šťastný. Keď si tu našli domov ľudia pochádza-
júci z Afriky alebo Ruska...“ pripomína J. Volný a chystá sa 
na finále.

40. km / Na Čingove, len na krok od raja, sa chystajú svoj 
zväzok uzavrieť Stanislava a Peter. Napriek nepohodliu his-
torického kostýmu nestráca primátor výdrž a chystá sa na 
pomyslené posledné dva kilometre maratónu. Isteže nejde 
o skutočný maratón, ale energetický výdaj je podobný. Z raja 
naspäť na námestie.
42. km / V historickom sprievode sa miešajú farby a účinku-
júci. Po bubnoch Spišských kopijníkov z Jaga kráča primátor, 
za ním rytieri na koňoch, koč s grófom Csákym, mešťania, 
sokoliari, baníci, folkloristi z viacerých krajín sveta a ďalší 
nadšenci. Všetci dobehli krásny maratón plný lásky a po-
zitívnej energie.
 (tom), foto: Marek Čecho

Nová literárna terasa kaviarne eLAra na Zimnej ulici 
ožila v nedeľu 28. septembra v pravom umeleckom 
štýle. Stretnutia s autormi poézie a prózy známe ako 
Hokerlíky začnú svoju novú sezónu. Spišské osve-
tové stredisko pripravilo pre umenia chtivých prvú várku 
v podobe nádielky poézie z dielne Mariky Smoroňo-
vej a Jána Martona. Terasa neostane počas Hokerlí-
kov hluchá. Hudobné lahôdky zabezpečil mladý folkový 
pesničkár Peter „Petiar“ Lahký. „Myslím si, že ľudia 
nebudú z Hokerlíkov sklamaní. Ide o autorov, ktorí nie 
sú v literárnej tvorbe začiatočníci a tí, ktorí sú fanúšikmi 
poézie a prózy, si prídu na svoje. Literárna terasa po-

núka doslova zo dňa na deň viac titulov, ktoré si ľudia 
môžu prečítať aj požičať. Srdečne všetkých pozývam 
na ďalšiu literárnu pochúťku na terase oproti Redute,“ 
uvádza gestor projektu a vedúci Spišského literárneho 
klubu Ján Petrík. „Celkovo si do konca roka užijú lite-
rárni nadšenci päť častí projektu Hokerlík. Najbližšie 
sa 26. októbra na Hokerlíku predstaví píšuca lekárka 
Beáta Blahová, prozaička Lucia Gecelovská a drum-
-electro-funk Antler Fusion. Literárna terasa potrebuje 
čas, počas ktorého si obyvatelia mesta zvyknú na nový 
kút umenia a kultúry v centre Spišskej Novej Vsi,“ do-
dáva J. Petrík. (rep)

POMYSELNÝ SVADOBNÝ MARATÓN 
VYHRALA CELÁ „NOVEJŠA“

CHYSTÁ SA FOLKOVO-LITERÁRNA 
NÁDIELKA

Tí, ktorí sa nevedia dočkať jesenného zberu kultúrnych 
podujatí, si čoskoro prídu na svoje. V kalendári mesta 
svietil Grafitti Spiš s dátumom 15. septembra. O tri dni 
neskôr sme sa dočkali výnimočnej premiéry filmu o Slo-
venskom raji v Kine Mier. Medzinárodný festival Ivana So-
kola otvorilo mesto 22. septembra. 
„To nie je všetko, to najlepšie z jesene nás ešte len 
čaká. Piateho októbra pozývam všetkých Spišskono-
vovešťanov na komédiu Kto zhasol svetlo. V Kine Mier 
sa predstavia herecké hviezdy ako Zuzana Tlučková 
alebo Mária Kráľovičová. Vrcholom umeleckej prezen-
tácie počas tohtoročnej jesene bude festival Musica 
Nobilis, čo v preklade znamená Spanilá hudba. V po-
radí devätnásty ročník festivalu sa uskutoční okrem 
nášho mesta aj v Kežmarku, Levoči, Poprade, Gelnici 
a Spišských Vlachoch. Nie každý rok sa podarí mať 
v programe Slovenskú filharmóniu. Nám sa to tohto 
roku podarilo,“ zdôraznil riaditeľ MKC Emil Labaj.
Nadšenci klasickej hudby sa tak môžu tešiť na obľúbenú 

„filku“. Spoločne so Slovenským filharmonickým zborom 
a pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského za-
znejú 18. októbra v Evanjelickom kostole v Spišskej 
Novej Vsi najkrajšie operné árie sveta. Podľa E. Labaja 
sú paradoxne najväčšie hviezdy najskromnejšie: „Dvor-
ský, Babjak alebo Michalica sú príkladom skromnosti. 
V Spišskej sme zvyknutí na kvalitnú kultúru a špičko-
vých umelcov klasickej a populárnej hudby, divadla 
alebo tanca. Niektorí majú menšie, iní väčšie maniere. 
Nezabudnem na Paľa Haberu, ktorý meškal na koncert 
polhodinu a keď prišiel, tak si zapálil cigaretu a dal si 
kávičku. Pri požiadavkách hviezd sa niekedy človeku 
zastaví rozum, keď zistí, že potrebujú modrý uterák, 
vodu Evian, ako pán, čo spieva po schodoch... Napo-
sledy to bola požiadavka špecifického ovocia a zdô-
raznili, aby bolo umyté,“ spomína s úsmevom E. Labaj. 
Nadšencov kultúry však zákulisie nemusí trápiť, na Spiš-
skonovovešťanov čaká jeseň plná zaujímavej kultúry a via-
nočné umelecké prekvapenia. (rep)

SKUTOČNÉ HVIEZDY 
NEMAJÚ ŽIADNE MANIERE
Kultúra / Premierujeme prvý „Rajský“ film. Filharmónia poteší áriami. Habera kašľal na 
divákov. 
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Y Od júla prebiehala v Multicentre výstava kreslených 
vtipov s dopravnou tematikou pod názvom Hlavne  
autom, vlakom a raketou menej. Prezentované na 
nej boli karikatúry z časopisu Roháč zo 60. až 80. ro-
kov, kedy autá boli raritou. 

Od júla pristúpilo mesto Sp. Nová Ves k estetizácii 
kruhových objazdov, kde bola vysadená nová kveti-
nová výzdoba. Dôvodom bolo skrášlenie tohto prostre-
dia a rovnako tiež ušetrenie finančných prostriedkov. 
K úspore dôjde znížením trávnatej plochy a tým aj po-
treby kosenia v rámci údržby.

V OC Madaras 12. 8., 9. a 23. 9. prebiehali Farmárske 
trhy. 

13. 8. spišskonovoveská polícia chytila 19-ročného 
Dávida, voči ktorému bolo vznesené obvinenie zo šies-
tich skutkov lúpežných prepadnutí so zbraňou. Z uve-
deného počtu v dvoch prípadoch išlo o pokusy a v šty-
roch prípadoch boli dokonané. Jeden skutok pritom 
spáchal v Poprade a zvyšné v Sp. Novej Vsi. Celková 
škoda bola vyčíslená vo výške 4 300 €. Obvinenému 
mladíkovi hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

V stredu 13. 8. prebiehal na rekonštruovanej časti ná-
mestia kontrolný deň za účasti predstaviteľov mesta 
Sp. Nová Ves, dodávateľa stavebných prác a odborní-
kov. V tom čase robotníci pracovali na pripájaní vodo-
vodných a kanalizačných prípojok k bytovým jednot-
kám. 

V piatok 15. 8. sa Sp. Nová Ves spolu s Levočou stala 
etapovým mestom 10. ročníka cyklopúte Kresťanské-
ho spoločenstva Orel z Uherského Brodu do Levoče. 
Tá tohtoročná mala spolu 9 etáp, v rámci ktorých mali 
cyklisti prejsť približne 800 km. V Sp. Novej Vsi mali na 
programe voľný deň, počas ktorého ich privítal primátor 
mesta Ján Volný, absolvovali výstup na najvyššiu kos-
tolnú vežu na Slovensku a zaslúžený odpočinok v ZŠ 
Komenského ul. Na druhý deň ráno sa pelotón vybral 
na cestu domov.

Počas školských prázdnin prebiehali v niekto-
rých stredných školách v Košickom kraji opravy 
a údržba v celkovej výške 264 tis. €. V Sp. Novej Vsi 
v Gymnáziu na Školskej ul. opravovali elektroinštaláciu 

Snahou tejto publikácie je ozrejmiť nielen domácemu čitateľovi, ale aj  
záujemcom o históriu z celého Slovenska existenciu dejinného artefaktu, 
ktorý v priebehu stáročí upadol do zabudnutia.
Spišský Jeruzalem sa nachádza pri Spišskej Kapitule a ide o krajinný 
komplex drobnej sakrálnej architektúry, ktorej výstavba začala v roku 
1666 a je považovaná za najstaršiu kalváriu na Slovensku. Ambíciou pub-
likácie je odkryť tento zabudnutý fenomén súčasníkovi komplexne, preto 
sú v kolektíve autorov zastúpení okrem renomovaných historikov aj od-
borníci z oblasti prírodných vied. A tak priamo na stránkach knihy vyrastá 
Spišský Jeruzalem nielen naprieč storočiami, ale zároveň je priamo ukot-
vený v krajine s jej geológiou, paleontológiou, rastlinstvom a živočíchmi.
Obsah je podávaný čitateľsky pútavo a zrozumiteľne aj pre laikov.
Každý spoznaný okamih minulosti upevňuje prítomnosť a ukazuje smer 
do budúcnosti. Publikácia Spišský Jeruzalem je výborná pomôcka, po-
mocou ktorej sa návštevníci môžu vydať na miesta, ktoré pre ne budú 
vyžarovať mystérium, o ktorom predtým nemali tušenia.
Knihu si záujemcovia môžu za cenu 5 eur kúpiť v Turistickom infor-
mačnom centre alebo v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
Viac informácii o Spišskom Jeruzaleme nájdete na www.osvetasnv.sk.

Zdroj: Mgr. Vladimíra Barbuščáková, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

MINULOSŤ VYSEKANÁ DO SLOV
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch prichádza so zaujímavým 
edičným počinom. Vydáva knihu Spišský Jeruzalem.

Hliadka MsP 20. 8. 2014 o 9.30 hod. na Letnej ul. pri 
trhovisku v mestskom parku vykázala bezdomovcov 
a asociálov, a to I. G., K. R. a M. V., všetci zo SNV 
a R. G. z Levoče. Menovaní posedávali a polihovali 
v mestskom parku na lavičkách. U občanov vzbudzova-
li verejné pohoršenie svojím zovňajškom a vzájomnou 
komunikáciou vulgárnymi slovami. Priestupky riešené 
v kompetencií MsP.

Na základe požiadania službukonajúcej lekárky detské-
ho odd. NsP, že im z oddelenia ušiel maloletý pacient 
M. F. zo SNV, hliadka 21. 8. 2014 o 14.20 hod. preveri-
la okolie a pohyb menovaného do miesta bydliska. Ná-
sledne bol menovaný v súčinnosti s pracovníkmi DOS 
zistený na Potočnej ulici, kde si ho prevzala matka S. F. 
zo SNV a tá ho odviedla naspäť do nemocnice.

Hliadka MsP v SNV 23. 8. 2014 o 3.10 hod. na zákla-
de anonymného telefonátu našla na Ulici Z. Nejedlého 
dve mladistvé osoby, ktoré boli značne v opitom stave. 
Podrobené boli orientačnej dychovej skúške na alko-
hol. Išlo o P. K. z Domaňoviec 0,50 mg/l a K. F. zo SNV 
0,51 mg/l. Prípad bol odstúpený na konečné riešenie 
príslušným orgánom verejnej správy.

Na základe požiadania OS OO PZ v SNV o pomoc k sto-
tožneniu nájdenej mŕtvej osoby na Ul. J. Jánskeho, bola 
23. 8. 2014 o 11.55 hod. na miesto vyslaná hliadka 
MsP, ktorá na základe osobnej a miestnej znalosti spo-
znala mŕtvu osobu. Išlo o bezdomovca P. K.

Na základe požiadania vedúceho odd. sociálnych vecí 
MsÚ v SNV hliadka 25. 8. 2014 o 13.00 hod. vykonala 
kontrolu pri prestavbe mestského bytu na Potočnej uli-
ci, ktoré vykonával M. H. zo SNV. Menovaný na mieste 
nepredložil zástupcovi MsP potrebné povolenia. Vec 
v riešení odd. sociálnych vecí MsÚ v SNV.

Vernisáž, ktorá stiera bariéry – aj tak by sa dalo nazvať 
podujatie, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra tohto roku 
v Galérii netradičných umení na Letnej ulici. Hostia tu 
mohli spoznať tvorbu Vaška Výstupa, Laca Seleckého, 
Bohuslava Dostala a Emiliána Cvengroša. Posledný 
z uvedených patrí medzi známych neprofesionálnych 
výtvarníkov Spiša a možnosť vystavovať v priestoroch 
vedľa Turistického informačného centra si pochvaľuje: 
„Bol som prekvapený, aké priestory tu sú. Svoju prvú 
výstavu som mal v roku sedemdesiatpäť v Prahe. Zažil 
som veľmi veľa výstav a som rád, že môžem byť tu. Ne-
profesionálni umelci by mohli dostať viac priestoru na 
svoju prezentáciu,“ hovorí Emilián Cvengroš.
Málokto by si všimol, že medzi vystavujúcimi sú aj klienti 

Domova sociálnych služieb v Hodkovciach. „Sme radi, 
že táto výstava stiera bariéry medzi mentálne postih-
nutými ľuďmi a ostatnými umelcami. Galéria netradič-
ných umení ponúka priestor všetkým. V budúcnosti by 
sme chceli galériu rozšíriť o dielňu, kde si môže každý 
vyskúšať tradičné remeslá,“ dodáva RSDr. Juraj Beňa, 
ktorý je otcom galérie.
Jeho slová potvrdzuje plán ďalšej výstavy. V októbri 
čaká minigalériu, ktorej priestory poskytlo Mesto Spiš-
ská Nová Ves, výstava keramiky, kde budú prezentovať 
svoju tvorbu umelci z Hodkoviec a Batizoviec. Diela šty-
roch, aktuálne vystavujúcich, umelcov môžu záujemcovia 
vzhliadnuť do 10. októbra tohto roku od 9. do 16. hodiny.

(rep), foto: autor

KEĎ UMENIE ZMAŽE BARIÉRY

Mestský policajt Sanitár nemôže už dva týždne spať, 
stále sa mu sníva, že ho z mesta vyhadzuje banda 
špinavých asociálov. Sanitárová je chápajúca žena, 
a preto mu vyskakovanie zo spánku nepripomína. Vie, 
že dostal úlohu ako z rozprávky – nájsť spôsob ako 
vystrnadiť bezdomovcov z centra Iglova. Sanitár na-
študoval zákony a zistil, že je to prakticky nemožné, 
pri pamätníku sa o chvíľu váľajú ďalší a vyznávajú si 
navzájom nenávisť či lásku. Skúsil ich pokutovať za 
znečisťovanie priestranstva, nepomohlo – nemajú ani 
fuka. Sanitár ich chcel predviesť za rušenie nočného 

kľudu, ale to by museli dezinfikovať celú budovu mest-
skej polície. Rozmýšľal, či nebude neľudské naložiť 
ich do auta a vyhodiť pred Popradom. Iné tajné rie-
šenia radšej žene nespomína. Keď to takto pôjde ďa-
lej, jeho polovička ho vyhodí z domu a on sa ubytuje 
v Dome humanity Nádej, kde spomínaní bezdomovci 
bývať nechcú. Alebo sa sanitár presťahuje do mesta 
bez bezdomovcov... A to je kde? Jednoducho Sanitár 
nebude mať aj naďalej dobrý spánok a „bezďákom“ 
to bude jedno, ešte sa nám vy...jadria rovno predo 
dvere. Vlasto Bogár

POZNÁMKA: BEZ DOMOVA A BEZ ÚCTY
GLOSA
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Ya kamerový systém. Hotelová akadémia riešila oplote-
nie.

Už tradične každý rok počas letných prázdnin ožíva pó-
dium pred Redutou rozprávkami, hudobnými vystúpe-
niami či filmom. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak si 
takmer každý víkend mohli všetci občania vychutnávať 
predstavenia priamo pod holým nebom úplne zadarmo. 
To všetko v rámci Kultúrneho leta organizovaného 
Mestom SNV a MKC.

18. 8. sa v priestoroch Galérie umelcov Spiša konal 
už 22. ročník medzinárodnej multidisciplinárnej 
konferencie pod záštitou Humanitnej spoločnosti Pri-
jatie. Stretli sa na nej odborníci z českých, poľských 
a slovenských vysokých škôl a vedeckých pracovísk. 
Ústrednou témou bol environment a zdravie z pohľadu 
zdravotníctva, psychológie, sociálnej práce, ale aj eti-
ky, teológie a filozofie. 

V stredu 20. 8. podvečer skupinka mladých ľudí pria-
mo v centre mesta v blízkosti radnice predvádzala 
neobvyklé kúsky, ktorými pútala pozornosť okoloidú-
cich. Chôdza a skoky na napnutých popruhoch medzi 
stromami miestami pripomínali skôr kaskadérstvo. Táto 
aktivita má však svoje označenie. Ide totiž o šport s ná-
zvom Slacklining.

Členovia a stúpenci kresťanskej misie Maranata uspo-
riadali 22. 8. sprievod mestom a duchovno-kultúrne 
vystúpenie na pódiu pred Redutou. To všetko v duchu 
hesla: Slovensko, vráť sa k Biblii.

V Sp. Novej Vsi je 14 materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, jedna MŠ je cirkevná a nedávno 
k nim pribudla aj súkromná. Jej oficiálne otvorenie sa 
konalo v piatok 22. 8. Od septembra tak detičky privítali 
aj na Kozom vrchu v novej materskej škole Brantia. 

Mesto Sp. Nová Ves za účelom prevencie nainštalovalo 
fotopascu aj v lesíku v mestskej časti Novoveská 
Huta. Tá zachytila život obyvateľov lesa, a to len 6 km 
od ruchu mesta. Na jej snímkach sa objavili srny, líška, 
dokonca aj medveď.

Po troch mesiacoch zimný štadión opäť sprístupni-
li verejnosti v rámci verejného korčuľovania, a to aj 
napriek tomu, že leto ešte oficiálne neskončilo. V ne-
deľu 24. 8. si tak tento zimný šport vychutnávalo vyše 
120 Spišiakov. Oproti minulej sezóne sa cena vstup-
ného nezmenila. V rozpise ľadovej plochy by mali pri-
budnúť navyše ďalšie termíny pre verejnosť. O nich sa 
dozviete viac v rozpise STEZ aj prostredníctvom Ička 
v športovej rubrike.

Mesto Sp. Nová Ves si spolu s obyvateľmi 27. 8. pri 
Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí pripo-
menulo spomienkovou slávnosťou 70. výročie Sloven-
ského národného povstania. 

V rámci Dní mesta sa v posledný prázdninový víkend na 
spišskonovoveskom letisku uskutočnilo aj 3. kolo obľú-
beného podujatia Helicopter Boogie. Za tri dni si viac 
ako 40 odvážlivcov zo Slovenska, Čiech i Poľska prišlo 
vyskúšať tandemový zoskok s padákom.

Začiatok školského roka je náročný najmä pre rodiny 
s nízkym príjmom, ktoré si školské pomôcky nemôžu 
dovoliť. Často im preto pomáhajú školy a už piaty rok aj 
Slovenská katolícka charita, ktorá pre nich usporiadala 
zbierku školských pomôcok. Na celom Slovensku tak 
bolo vytvorených 35 zberných miest, kde bolo do 31. 8. 
možné priniesť funkčné školské potreby, ktoré ešte po-
slúžia iným. Zbierka prebiehala aj v Sp. Novej Vsi.

So zaujímavou myšlienkou prišli v auguste zamestnanci 
tunajšej správy cintorínov. Hrubé pne z prestarnutých 
stromov pri vchode na starý cintorín upravili na črep-
níky plné rozkvitnutých kvetov. Nebolo totiž možné ich 
úplné odstránenie, keďže sa pne nachádzali v blízkosti 
pomníkov. Pri úprave ôsmich takýchto kvetináčov a sa-
dení kvetov pomohli aktivační pracovníci.

Po skončení prázdnin sa začala aj divadelná sezóna. 
Divadelníci zo Spišského divadla na rozdiel od školákov 
však začínajú skôr, a to pracovnými poradami a prípra-
vou na novú sezónu. V nej chcú pokračovať v rozšírení 
regionálneho pohľadu na celoslovenský. Divadelníci 

Tomáš Buxár a Martin Škorvánek absolvovali v polo-
vici júla horolezeckú výpravu do Kirgizska. Ich cieľom boli 
šesťtisícovky pohoria Ťan-šan. Zo Spišskej Novej Vsi do 
Kirgizska vedie cesta cez Viedeň, Istanbul až do hlavného 
mesta stredoázijskej exotiky Biškeku. „Po malých prob-
lémoch s batožinou sme sa presunuli k horám pri Ka-
zachstanskej hranici. Je to asi päťsto kilometrov, odtiaľ 
nás vyniesol vrtuľník do základného tábora vo výške šty-
ritisíc metrov. Musel nás vziať vojenský vrtuľník, lebo pár 
dní predtým spadol pri záchrannej akcii horolezecký,“ 
hovorí Martin Škorvánek. Nasledoval aklimatizačný vý-
stup do výšky 4 600 metrov. Tu mal Martin menšie zdra-
votné problémy, ktoré čoskoro prešli. Po piatich dňoch 
od odletu z Viedne sa dvojica vybrala na sedem dní do se-
vernej steny štítu Sepayer, čo je časť známej šesťtisícovky 
Čapajev. Presunuli sa cez niekoľko pekných skalných 
výšvihov zaistených fixnými lanami a neskôr pod sedlo 
medzi štítmi Sepayer a Chan-tengri vo výške 5 800 met-
rov. Následne zdolali Sepayer (6 120 metrov). „Po vý-
datnom nočnom snežení sa náš stan pobral na večný 
spánok a tyčky sa zlomili ako zápalky. Museli sme po-
prosiť o pomoc ruskú výpravu, ktorá nám poskytla svoj 
veľký stan. Hore boli veľmi nepriaznivé poveternostné 
podmienky. Dve ďalšie noci sme strávili v spoločnosti 
veľkej poľskej horolezeckej hviezdy Jaceka Telera. 
Keď sme konečne zišli do základného tábora, doplnili 
sme kalórie a kuli ďalšie plány,“ spomína Martin. Prvého  
augusta sa rozhodli vyraziť smerom na Chan-tengri. Po 
ľahkom prechode prespali v stane českých kolegov, o deň 

neskôr bivakovali s Rusmi, ktorí chceli takisto zdolať spo-
mínanú šesťtisícovku. Tretieho augusta nastali problémy: 
„Ráno prišla krutá zima, silný vietor a oblačnosť, ktorá 
mala tendenciu zmeniť sa na búrku. Naša výstroj je 
stavaná skôr na Tatry a Alpy, takže nám začali krehnúť 
a bolestivo omŕzať prsty na rukách a nohách. Vo výške 
6 350 metrov sme sa rozhodli výstup vzdať. Viac si ce-
níme svoje zdravie. Vrtuľníkom sme sa dostali do doliny 
o deň neskôr sme sa už kúpali v jazere Issyk-kul. De-
siateho augusta sme sa vrátili do Viedne. Je to pre nás 
fantastická skúsenosť, spoznali sme kirgizskú kuchyňu 
a kultúru, kút sveta, kam sa Spišskonovovešťan len tak 
nedostane,“ dodáva M. Škorvánek. (rep)

MLADÍ SPIŠIACI POŠTEKLILI 
ŠESŤTISÍCOVKY V KIRGIZSKU

Ústavným právom občana je právo sám alebo s inými ob-
racať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného 
záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy 
so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Takisto občanovi 
sa v zmysle Ústavy Slovenskej republiky zaručuje petičné 
právo.
Oblasť petícií je upravená zákonom NR SR č. 242/1998, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petič-
nom práve (ďalej len zákon o petičnom práve), ktorý sta-
novuje postup pri podávaní a vybavovaní petícií. 
V meste Spišská Nová Ves sú všetky petície vedené 
v centrálnej evidencii hlavného kontrolóra mesta od-
delene od evidencie ostatných písomností. Vo veciach 
petícií má hlavný kontrolór mesta len kompetenciu kon-
trolovať vybavovanie petícií.
V roku 2014 bolo Mestu Spišská Nová Ves adresovaných 
5 petícií. Jedna petícia nespĺňala náležitosti § 4 ods. 1 
a § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve (podanie občanov 
miestnej časti Vilčurňa na podporu projektu výstavby 
nových bytov v meste namiesto bytov „vybývaných“), 
a preto nebola prešetrovaná.
Dve petície obsahovali také vecné nedostatky, ktoré ne-
umožňovali ich prešetrenie, a tak Mesto Spišská Nová 
Ves v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve, vyzvalo 
osobu, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primera-
nej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania.
Petícia obyvateľov miestnej časti Ferčekovce 
v Spišskej Novej Vsi, bývajúcich na uliciach Laborecká, 
Inovecká, Dunajská, za výstavbu mostíka cez potok Ho-
lubnica z Muráňskej ulice na Inoveckú ulicu bola pre-
šetrená a vybavená v zmysle zákona o petičnom práve. 
Výsledok vybavenia petície bol v zákonnej lehote písomne 
oznámený osobe určenej na styk s orgánom verejnej 
správy a zverejnený v Ičku.
Na základe výsledkov prešetrenia petície boli prijaté 
opatrenia, ktoré boli uvedené v zápisnici. Mesto Spišská 
Nová Ves sa zaoberalo požiadavkou o vybudovanie lávky 

pre peších cez potok Holubnica a rozhodlo o schvá-
lení tejto investičnej akcie. V rámci prípravnej fázy za-
dalo spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
a stavebné povolenie. Po vybavení stavebného povole-
nia pristúpi k výberu zhotoviteľa stavby a k jej realizácii. 
Snahou mesta je, aby táto stavba bola zrealizovaná už 
v tomto roku. O konkrétnych krokoch a termínoch po-
čas prípravy stavby bude priebežne informovaný príslušný 
mestský výbor č. 3.
Petícia obyvateľov mestského bytového domu Fabi-
niho 2552/4 - 9 o nápravu situácie v dodržiavaní verej-
ného poriadku obyvateľmi ubytovne pre sociálne slabších 
občanov bola prešetrená a vybavená v zmysle zákona 
o petičnom práve. Výsledok vybavenia petície bol v zá-
konnej lehote písomne oznámený osobe určenej na styk 
s orgánom verejnej správy.
Na základe výsledkov prešetrenia petície boli prijaté opat-
renia, ktoré boli uvedené v zápisnici. Od 20. 8. 2014 bol 
zabezpečený zvýšený dohľad v lokalite prostredníctvom 
Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi v popoludňajších 
a večerných hodinách. Zároveň budú odstránené hoj-
dačky, ktoré sú pred bytovým domom na Ulici J. Fabiniho 
24 v Spišskej Novej Vsi. Mesto neuvažuje v predmetnej 
lokalite s výstavbou detského ihriska, či dokonca s vyčle-
nením bytov pre nasťahovanie neprispôsobivých obyva-
teľov z mesta. 
Mesto Spišská Nová Ves ako orgán verejnej správy pri-
stupovalo veľmi zodpovedne pri prešetrovaní a vybavovaní 
všetkých petícií, ktoré boli mestu v roku 2014 adreso-
vané. Kópia došlej petície adresovanej mestu bola odo-
vzdaná predsedovi mestského výboru tej časti mesta, 
ktorej sa petícia svojím obsahom dotýkala. Príslušný 
mestský výbor bol takto informovaný o výkone petičného 
práva obyvateľov príslušnej mestskej časti, čím prakticky 
participoval aj na jej prešetrení a vybavení. 

Ing. Peter Biskup
hlavný kontrolór mesta

PREŠETROVANIE A VYBAVOVANIE 
PETÍCIÍ ADRESOVANÝCH MESTU SNV
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Y plánujú odohrať inscenácie ako Hájnikova žena, Já-
nošík, Maslo na hlave či v závere sezóny Rysavá ja-
lovica. 

Vo štvrtok 4. 9. sa v našom meste zastavil pelotón cyk-
listov v rámci 13. ročníka Cyklojazdy histórie. Spo-
lu približne 25 cyklistov sa spojilo, aby zdolalo trasu 
Spišské Podhradie – Zvolen s jediným cieľom. Spojiť 
dva najväčšie hrady na Slovensku a v strednej Európe 
– Spišský hrad a Pustý hrad vo Zvolene. K pelotónu sa 
tento rok pridali aj primátor Sp. Novej Vsi Ján Volný, pri-
mátor Sp. Vlách Ľubomír Fifik a primátor Sp. Podhradia 
Jozef Bača. Pre primátora J. Volného to nebola premié-
ra. Tento rok už totiž absolvoval aj časť úseku v rámci 
akcie Cez Slovensko na bicykli za 4 dni organizovanej 
OZ Parasport24.

V marci tohto roku predstúpil pred vedenie mesta mladý 
študent architektúry Jakub Ertl s odvážnym projek-
tom prestavby Pamätníka oslobodenia na Radnič-
nom námestí na multifunkčné kulturno–informačné 
centrum. Jeho nápad sa zapáčil, a tak dostal za úlohu 
zapracovať štúdiu do rámca plánovaných etáp rekon-
štrukcie námestia. Na základe toho svoj projekt dopra-
coval. V upravenej verzii prišiel s nápadom uzatvoriť na 
námestí cyklokruh. Ďalšou zmenou je rozšírenie kapa-
city miniamfiteátra, ktorý by mal byť súčasťou komple-
xu. Treťou zmenou je spôsob dláždenia priestranstva 
pred Redutou. Svoje návrhy odprezentoval 5. 9. na rad-
nici primátorovi mesta Jánovi Volnému. Najprv je však 
potrebné dokončiť prebiehajúcu ďalšiu etapu regene-
rácie námestia. Potom by mala prísť na rad Reduta, 
ktorá potrebuje opravu fasády. Následne by mal prísť 
na rad tento projekt v prípade, že sa nájde spôsob jeho 
financovania.

Záchranári Horskej záchrannej služby mali v sobotu 
6. 9. v Slovenskom raji plné ruky práce. Najprv zasa-
hovali v dopoludňajších hodinách na Klauzách, kde 
ošetrili slovenského turistu, ktorý si poranil nohu. Vzá-
pätí pokračovali do Piecok, odkiaľ bol nahlásený pád 
30-ročnej českej turistky zo skaly. Poranenú mala hla-
vu a dolnú končatinu. Tu bola o súčinnosť požiadaná 
aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, 
ktorá sa zranenú turistku pokúšala nájsť zo vzduchu. 
Po skončení záchrannej akcie dostali záchranári ďal-
šie hlásenie z Letanovského mlyna. Tu sa na stúpač-
kách pošmykol a padol zhruba z 5 až 6-metrovej výšky 
25-ročný turista. Po páde bol otrasený a nebol schopný 
samostatne pokračovať v túre.

OC Madaras zorganizovalo 6. 9. pre svojich návštevní-
kov Bačovský deň. Cieľom bolo predstaviť verejnosti 
pravú výrobu zdravých slovenských výrobkov. Vidieť 
sme tak mohli, ako sa pripravuje čerstvý ovčí syr či 
žinčica. Atmosféru dotváral svojou hrou na rôznych ná-
strojoch známy píšťalkár Michal Smetanka. Nechýbala 
ľudová hudba a podával sa aj divinový a jahňací guláš či 
ovarová polievka.

Začiatkom septembra sa obyvateľom bytovky z Prednej 
Huty naskytol neobvyklý úkaz. Priamo pred dverami ich 
bytovky ich navštívil mladý samec medveďa. Naj-
prv sa objavil 9. 9. v noci a hrabal sa v kontajneroch. 
Druhýkrát strašil 10. 9. ráno. K ľudským príbytkom ho 
zahnal pravdepodobne hlad. Keďže je pravdepodobné, 
že sa sem vráti opäť, musia sa mať na pozore. Podľa 
zoológa zo Správy Národného parku Slovenský raj sa 
medveď odstreliť nedá, pretože na to by museli mať 
výnimku z Ministerstva životného prostredia SR a také-
to prípady sa v prvom rade riešia zabránením prístupu 
k odpadkom.

Druhý septembrový týždeň sa na Čingove konala kon-
ferencia Správnej rady Združenia spoločenstiev 
vlastníkov bytov na Slovensku. Jej predmetom bolo 
prerokovanie novely zákona o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov, ktorá vstupuje do platnosti od 1. 10. 
a rovnako tiež ďalších zákonov a návrhu na ich dopl-
nenie. Na základe spomínanej novely zákona sa budú 
môcť v bytovom dome zverejňovať neplatiči nad 500 €. 

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 10. 9. vernisáž 
výstavy fotografií zapojených do súťaže pod názvom 
Fajna folklórna fotka. Témou sú momenty zachytené 

SPRAVODAJSTVO

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 
Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu 
do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – poko-
sená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. 
Rozšírenie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodin-
ných domoch v lokalite MsV č. 1 - Novoveská Huta 
- ulice: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, 
Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, 
Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Me-
dená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská 
a MsV č. 2 - sídl. Tarča - ulice: Vyšný Hámor, Ka-
menný obrázok.
Občania bývajúci v rodinných domoch, ktorí doteraz 
nemali možnosť BIO odpad triediť, sa môžu do zberu 
zapojiť vyplnením návratky. Vyplnené návratky môžete 
odovzdať u informátora alebo na podateľni na Mest-
skom úrade, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spiš-
ská Nová Ves. Uzávierka návratiek je do 15. októbra.  
Záujemcom bude pridelená samostatná hnedá zberová 
nádoba o objeme 240 l. Zberové nádoby budú do jed-

notlivých rodinných domov prideľované priebežne. 
O termíne rozvozu nádob v uvedenej lokalite budeme 
občanov informovať v budúcom čísle Informátora. 
Rozvoz nádob pre občanov z lokality MsV č. 6 v zmysle 
doručených návratiek budeme realizovať 7. októbra 
(Kalinčiaka, M. Gorkého, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, 
E. M. Šoltésovej, J. Bottu, Elektrárenská), 14. októbra 
(Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajov-
ského, Hurbanova, Záborského, J. Čajaka, V. Nezvala, 
J. Fándlyho) a 21. októbra (Tehelná, Letecká, S. Cha-
lupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vansovej, Slo-
body, Šestnástka, Za Šestnástkou, J. Kostru) v čase 
od 12.00 do 14.00 h. Upozorňujeme občanov, že 
pri preberaní nádoby je potrebné sa preukázať 
platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, 
ako i občania, ktorí nestihli kampaň z MsV č. 7, 8 a 9, 
si môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionál-
neho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - 9. 10. 2014 
a následne každý pracovný piatok v čase od 8.00 do 
14.00 hod. odd. komunálneho servisu, MsÚ

Počas Dní mesta Spišská Nová Ves 29. 8. – 
30. 8. 2014 vystúpili v rámci Medzinárodného mlá-
dežníckeho folklórneho festivalu pod názvom Slováci 
Slovákom 2014 folklórne súbory z Maďarska, Srb-
ska a Ukrajiny. Ich vystúpenia oživili kultúrny program 
a ukázali, že Slováci zo zahraničia si zachovávajú svoj 
vzťah k rodnej vlasti, ctia a zachovávajú si tradície svo-
jich predkov, ktorí opustili rodnú vlasť a odišli za prácou 
do iných krajín. „V Spišskej Novej Vsi sme sa cítili vyni-
kajúco a ďakujeme organizátorom za pozvanie a sta-
rostlivosť počas festivalu,“ povedal Vladislav Pap, 
vedúci Detskej tanečnej skupiny hrdinu Janka Čmelíka, 
Stará Pazova – Srbsko.

Hlavným usporiadateľom VIII. ročníka medzinárodného 
folklórneho festivalu Slovákov žijúcich v zahraničí je  
Neinvestičný fond Slováci Slovákom. Myšlienka usku-
točniť festival vznikla v r. 2006. Päť ročníkov sa usku-
točnilo v Piešťanoch a od r. 2012 sa koná u nás na 
Spiši. Festival je podujatím pre slovenskú mládež, ktorá 
žije v zahraničí a zachováva kultúru a tradície svojich 
predkov, ale aj pre obyvateľov nášho krásneho mesta, 
návštevníkov mesta i celého regiónu. 
„Ďakujeme všetkým sponzorom, bez ktorých by 
nebolo možné toto podujatie zrealizovať,“ na záver 
uviedol Gustav Krajči, správca Neinvestičného fondu 
Slováci Slovákom, hlavný organizátor festivalu. 

NÁVRATKA – ZBER BIO ODPADU
Lokalita: MsV č. 1 - Novoveská Huta a MsV č. 2 - Tarča

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

SLOVÁCI SLOVÁKOM 2014

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom, seniorom, ktorým 
je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Predpokladom získania podpory je napísať 
nápad, na ktorého realizácii sa budú spoločne podieľať ľudia všetkých generá-
cií. Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov 
finančné prostriedky v celkovej hodnote 20 000 eur. Jeden nápad môže získať 
podporu od 300 do 1 500 eur.
V prvej fáze programu Poštová banka podporí nápady v celkovej hodnote 19 000 eur. Následne odborná komisia 
spomedzi podporených nápadov vyberie 6 najlepších. Verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z nich získa 
zvyšných 1 000 eur. 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie, školy, zariadenia pre 
seniorov, samosprávy v troch oblastiach: vzájomné zdieľanie skúseností a zručností; zdravý životný štýl a voľnočasové 
aktivity; obnova verejných priestranstiev.
Nápad je potrebné odoslať najneskôr do 5. 10. 2014 do 24:00 hod. cez online aplikáciu https://postovabanka.
egrant.sk/. Zoznam nápadov podporených v prvej fáze bude zverejnený na www.pre3generacie.sk do 1. 11. 2014. 
Následne od 10. 11. do 22. 11. 2014 bude na tejto stránke prebiehať hlasovanie verejnosti. 

NÁPAD PRE 3 GENERÁCIE
Poštová banka pozýva zapojiť sa do grantového programu Ná-
pad pre 3 generácie. Získať môžete grant na realizáciu ná-
padu, na ktorom sa budú podieľať dobrovoľníci zo všetkých 
generácií. 
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Október je Mesiacom úcty k starším. Jednota dôchodcov na Slovensku je organizáciou, 
ktorá sa snaží vyplniť čas ľuďom na dôchodku zmysluplnými aktivitami. Členovia, ktorým to 
zdravie a kondícia dovolia, chodievajú každý týždeň, zvyčajne v stredu, na turistické vychádzky. 
27 členov splnilo podmienky na získanie odznaku 100 jarných kilometrov. V okolí nášho mesta 
je mnoho zaujímavých turistických lokalít. Dvakrát v mesiaci sa konajú dlhšie vychádzky, napr. 
Folkmárska skala, Roháčka, Dobšinský kopec a iné. Zaujímavou vychádzkou bola na jar náv-
števa kaštieľa Biela Dáma Čierny Rytier v Kluknave. V Štefanskej Hute sme obdivovali krytý 
drevený most, ktorý bol postavený v roku 1832 pre potreby huty. Z dlhších výletov to bola náv-
števa Trenčína, Súľovských skál. V septembri exkurzia v hydroelektrárni Čierny Váh. Mali sme 
možnosť vidieť hydroelektráreň vo vnútri. Pán Marták, ktorý nás sprevádzal, nám podrobne 
všetko vysvetlil. Autobus nás vyviezol až na hornú nádrž Čierneho Váhu, takže aj členovia, ktorí 
by nezvládli peší výstup, mohli na vlastné oči obdivovať toto zaujímavé dielo. 
Mestská organizácia sa snaží robiť aj aktivity iného zamerania, napr. tvorivé dielne, tvorivé pí-
sanie, kultúrno-spoločenské posedenia pri príležitosti Dňa matiek, v októbri pri príležitosti už 
spomínaného Mesiaca úcty k starším a v decembri posedenie pri kapustnici. 

Najdôležitejšie pre ľudí v dôchodku je ich vlastná aktivita. Získavanie nových kontaktov a zruč-
ností. Tie odporúčajú lekári aj psychológovia a naša organizácia sa to snaží realizovať. Našou 
snahou je, aby si každý člen našiel aktivitu, ktorá je mu najbližšia. 

SPRAVODAJSTVO

Keď sa povie Preveza, väčšine Novovešťanov sa pravdepo-
dobne vybaví hotel identického názvu stojaci v susedstve 
krytej plavárne a kúpaliska v našom meste. 
Tým, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu nášho mesta s partner-
skými mestami, sa v mysli vybaví mesto Preveza v severo-
západnom Grécku v regióne Epirus. 
Možno však nebude veľa tých, ktorí vedia, že toto pôvabné 
prístavné mesto s cca 31 tisíc obyvateľmi je lokalizované 
v ústí zálivu The Gulf of Amvrakikos. Ide o národný park s roz-
lohou cca 400 km2, ktorý je spojený s Iónskym morom plyt-
kým kanálom širokým len 370 m. Tento záliv je najväčšou 
mokraďou v Grécku a patrí medzi najdôležitejšie mokrade 
v Európe kvôli jeho jedinečnej biodiverzite. Vyskytuje sa tu 
aj vzácny druh dalmatínskeho pelikána. Dlhodobo sa tu zdr-
žiava skupina 150 divoko žijúcich delfínov rodu delfína 
skákavého, ktorá má k tejto lokalite zvláštnu afinitu. A tak je 
jedinečnou príležitosťou a dych berúcim zážitkom vydať sa 
na 5-hodinovú plavbu týmto zálivom. Plavbu, na ktorej máte 
100 %-nú istotu stretnutia sa s týmito „morskými anjelmi“. 
Plavba je realizovaná spoločnosťou „Ecocruising“. 
Počas môjho tohtoročného pobytu na nádhernej Lef-
kade som ju zrealizovala dvakrát. Po prvýkrát ako svoju 
„prieskumnú“ plavbu. Je totiž veľa spoločností v známych 
letoviskách nielen v Európe, ktoré lákajú turistov tým, že im 
prisľúbia zážitok stretnutia s delfínmi a nakoniec zostane len 
pri sľube a sklamaných nádejách. 
Počas plavby nás kapitán informoval, že delfíny sa zdržiavajú 
v strednej časti tohto zálivu. Keď sme po cca 50 minútach 
vplávali do určenej lokality, pohľady asi 20 párov očí zostali 
priam pripichnuté ku vodnej hladine. V diaľke pred nami sa 

objavila plachetnica. Kapitán si vzal ďalekohľad. A potom to 
prišlo.
Po ľavoboku bielučkej plachetnice sa na modravej hladine 
zálivu objavili dva tmavé pohyblivé body. Boli to dorzálne 
(chrbtové) plutvy delfínov. 
Na palube našej malej lode prepukol neutíchajúci strhujúci 
jasot. To nadšenie sa dalo krájať! 
Netrvalo dlho a delfíny sa k nám priblížili. Počas nasledujú-
cej hodiny sme mali možnosť sledovať skupinu cca 12 delfí-
nov skákavých, z ktorých jednotlivé menšie skupinky potom 
v počte po piatich sprevádzali našu loď plávajúcu rýchlosťou 
cca 8 míľ za hodinu. 
O 3 dni nato som na plavbu s názvom „Amvrakikos dolphins 
cruise“ vzala 2 dievčatká z ČR – 8-ročnú Terezku, jej 9-ročnú 
sesternicu Adélku a ich príbuznú. A „zázrak“ tohto výnimoč-
ného stretnutia sa opakoval, ešte znásobený vo svojej in-
tenzite. Všetkých členov posádky našej lode sa zmocnilo 
úžasné nadšenie a neopísateľná radosť, keď sme sa po ne-
celej hodinke plavby ocitli v priateľskom „objatí“ asi 50 delfí-
nov, opäť rozdelených do menších skupiniek. 
Moje malé spolucestovateľky urobili vďaka i Pad-u veľmi vy-
darený dokument tejto plavby. 
Na pobreží zálivu „Amvrakikos“ leží aj malé rybárske mes-
tečko Vonitsa - vzdialené od Prevezy 17 km. Sídli tu pobočka 
inštitúcie „Tethys organisation“, ktorá tohto roku realizovala 
špeciálny projekt s názvom „The Ionian dolphin project“ 
určený pre všetkých tých, pre ktorých nadšenie z delfínov 
nie je len dočasnou emocionálnou záležitosťou. Prihlásení 
účastníci tohto projektu mali možnosť stráviť 6 dní v spoloč-
nosti profesionálov - morských biológov a spoločne s nimi 

sa podieľať na ich výskumnej práci. Projekt bol realizovaný 
od apríla do konca septembra tohto roku.
Ak budete premýšľať možno ešte tento rok o dovolenke 
v Grécku a rozhodnete sa pre pobyt v Preveze alebo na 
nádhernom ostrove Lefkada, naskytne sa vám, vašim de-
ťom a priateľom jedinečná príležitosť plavby sprostredkujú-
cej dar výnimočnej, povznášajúcej skúsenosti a duchovného 
obohatenia, ktoré stretnutie s delfínmi prináša. Neváhajte 
prijať tento dar s hlbokou vďačnosťou za jeho neopakova-
teľnú jedinečnosť. 
Praktická poznámka: Preveza je od známeho letoviska Nidri 
vzdialená len 42,3 km, čo je skutočne „za rohom“. 
Ak chcete vedieť viac, napíšte mi na e-mail: 
elinor777@gmail.com. Ak patríte k tým, ktorých delfíny oča-
rili, rada sa s vami stretnem aj osobne. 
Video z plavby si môžete pozrieť na YouTube pod názvom 
Řecko Lefkada Terezka 2 alebo Norika - delfíny v Gulf 
of Amvrakikos - Greece.

MUDr. Eleonóra Lukáčová, foto: archív autorky

PREVEZA A DELFÍNY
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Yna 42. ročníku Spišských folklórnych slávností na Spiš-
skom salaši. Pozrieť si ju môžete do 14. 10.

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika vedený PhDr. 
R. Kormošovou, PhD., pripravil v Roku MRŠ 
(4. 5. 2014 - 21. 7. 2015) prezentáciu života a diela 
tejto významnej osobnosti Slovenska so študentmi 
Gymnázia, Školská ulica. Študenti navštívili 16. 6. ZŠ 
Komenského ulica a v spolupráci s Mgr. A. Balucho-
vou viac ako sto žiakov spoznalo bližšie túto osobnosť. 
K tejto udalosti pripravili na škole aj panelovú prezen-
táciu. 17. 6. na ZŠ Z. Nejedlého viac ako šesťdesiat 
žiakov vedených učiteľmi Dluhošovou a Turcovským 
videli prezentáciu študentov. Výstavku dostupných ma-
teriálov o tejto osobnosti pripravila členka Klubu Mgr. 
J. Prochotská. Svojou prezentáciou študenti pokračo-
vali 18. 9. na ZŠ Nad Medzou a postupne po všetkých 
školách mesta. Na záver „Roka“ žiaci škôl vo výtvarnej 
súťaži, ktorá je vyhlásená, odprezentujú svoj pohľad na 
túto osobnosť našich dejín.

Od 12. 9. do 21. 9. žilo 50 štátov Európy Dňami európ-
skeho kultúrneho dedičstva. Počas nich bol pripra-
vený pestrý program aj v Sp. Novej Vsi. Sprístupnené 
boli cirkevné chrámy a pamiatky a zároveň prebiehali 
zaujímavé akcie v Galérii múzea Spiša, Múzeu Spiša 
i v Slovenskom technickom múzeu.

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

„Rád by som sa opýtal náčelníka mestskej polície, ako 
často vykonávajú hliadky kontrolu na Šafárikovom námestí 
na sídl. Mier. Lebo to, čoho sme svedkami každý deň, je už 
neúnosné. Asociáli vysedávajúci na lavičkách, popíjajúci 
‚čučko‘, ktorí vykonávajú svoje potreby v blízkych kríkoch. 
Povedzte mi, ako mám vysvetliť svojim deťom, prečo ujo 
zvracia na lavičke, alebo prečo ujo spí na chodníku. Je 
to frekventovaná lokalita vzhľadom na blízku poštu, zdra-
votné stredisko, kino a obchody. Prechádzam tadiaľto 
viackrát denne a môžem povedať, že je to jedno nechutné 
miesto. Nemal by tento park slúžiť na oddych pre slušných 
občanov? Momentálna situácia, ale spôsobuje, že sa mu 
veľa ľudí radšej vyhýba. A to isté sa týka aj parku za trhovis-
kom na sídl. Východ. Toto je vizitka našich sídlisk a nášho 
mesta.“ Peter, odkazprestarostu.sk, 19. 8. 2014

Od 20. 8. 2014 sa zvyšuje frekvencia hliadkovej činnosti na 
sídl. Mier v popoludňajších a večerných hodinách, ako aj 
hliadkovanie v parkoch za účelom dodržania verejného po-
riadku. Zároveň prosíme, aby v prípade zistenia prítomnosti 

asociálov, príp. požívania alkoholických nápojov mladistvými 
či maloletými, nám podali oznámenie cez bezplatné tel. číslo 
159, aby sme mohli promptne zasiahnuť, pretože hliadkova-
nie vykonávame v celom meste.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV 

Poďakovanie zdravotne hendikepovaného športovca 
„Vážený pán primátor PhDr. Ján Volný, PhD. Prostredníc-
tvom tohto listu sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať 
za finančný príspevok, ktorý ste mi poskytli v marci tohto 
roku. Finančnú dotáciu som použil na úhradu nákladov 
za prepravné, ubytovanie, účastnícke poplatky počas slo-
venskej ligy v boccii, ako aj účasti na zahraničnom turnaji 
a na športové sústredenie, ktoré mi pomohlo ešte viac si 
zdokonaliť a vylepšiť formu pred blížiacimi sa prestížnymi 
turnajmi, ako sú Majstrovstvá Slovenskej republiky, Boccia 
Masters a Majstrovstvá Slovenskej republiky v pároch a tí-
moch. Aj s Vašim pričinením sa mi doteraz podarilo umiest-
niť na popredných priečkach a dostať sa na prvé miesto 
v slovenskom rankingu svojej kategórie BC3. Chcem Vám 
preto ešte raz z celého srdca poďakovať a popriať Vám 
veľa úspechov vo Vašej zmysluplnej práci, ktorú pre ob-
čanov vykonávate.“

Michal T., list, 1. 9. 2014

LISTÁREŇ

AKTIVITY MESTSKEJ ORGANIZÁCIE JDS V SNV
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Ráno návštevníkov Dní mesta privítalo počasie ako na ob-
jednávku. Ľudia sa prechádzajú medzi stánkármi, ktorí svoje 
poklady ešte len vykladajú do stánkov – tkané koberce, ume-
lecké sklo, obrazy, šperky, keramika, výšivky, kraslice, ale aj 
čipky, hračky, sviečky či slamienky, perníky, klobúky, výrobky 
z kože, výrobky z kovu a drôtu.
Deti privítal Kocúr v čižmách z Divadla Cililing. Toho vystrie-
dali rímski bojovníci zo skupiny Sarus. Z gladiátorských 
čias nás vytiahli sokoliari zo sv. Bavona s prvou ukážkou 
kúskov dravých vtákov. Tostabur Espadrones predviedlo 
osobné súboje z gotiky a históriu vystriedala súčasnosť. Na 
pódium sa postavili hostia zo zahraničia ako súčasť festivalu 
Slováci Slovákom 2014. Folkloristov zo srbskej Padovy vy-
striedala dobová hudba Bordó Sárkány z Maďarska. Na tó-
noch sugestívnej hudby diváci prišli na Pašov dvor. 
Najväčší úspech zožali v prvý deň šermiari s ukážkami  
z tridsaťročnej vojny. Bubny a poľnice zazneli pred Pamät-
níkom oslobodenia a prilákali davy divákov. Z vojnovej riavy 
sme sa vrátili naspäť na Spiš a vychutnali si Miesto bez sta-
rostí – Sans Souci. Peter Karpinský ako vedúci Divadla te-
atrálnej skratky predstavil Spišskonovovešťanom príbeh lásky 
a smrti, ktorý pobavil aj poučil.
Prečo ste si vybrali za hlavnú tému tohtoročných Dní 
mesta práve neďaleké Sans Souci?
„Nie je žiadne výročie, ktoré by nás k tejto téme pritiahlo. 
Je to skôr príbeh zrady a lásky, ktorý je naozaj málo známy. 
Snažili sme sa v našej kompozícii zachovať historickú ver-
nosť, a to vďaka pomoci jednej maďarskej historičky, ktorá 

nám poskytla materiál.“
Ktorá v poradí je táto historická kompozícia a ako vzni-
kala?
„Je to už piata kompozícia o histórii mesta a jeho okolia. 
Celkovo pätnásť hercov nacvičovalo celý príbeh o Sans 
Souci. To, čo pripravíme o rok, je ešte tajomstvom. Je to 
náročná práca, lebo ak si vyberieme tému, väčšinou nie 
je v archívoch dostatočne zaznamenaná.“
Čo pripravuje Divadlo teatrálnej skratky v najbližších 
mesiacoch?
„Toto číslo Informátora budú čítať Spišskonovovešťania 
v čase, kedy sa uskutoční druhý ročník Spišského Jeru-
zalema na Spišskej Kapitule a pripravujeme sa aj na ak-
ciu Spišského osvetového strediska Dufart. Takže je toho 
dosť.“
Piatkový podvečer pritiahol do mesta domácich aj cezpoľ-
ných. Čakalo na nich Zlapanie zbeha Hornoliptovským 
kuruckým regimentom, čarovné kúsky Ohňového turnaja 
na koňoch a vystúpenie finalistky súťaže Česko Slovensko 
má talent Katky Landlovej. Celý deň bolo mesto plné života 
a na svoje si prišli najmä rodiny s deťmi, na najmenších čakal 
dobový tábor a zaujímavé hry.
Sobota je na výlety ako stvorená. V turistickom informačnom 
centre spočítali za predchádzajúci deň rovných 250 náv-
števníkov najvyššej veže na Slovensku, plno bolo aj v Mú-
zeu Spiša. Návštevníci z Púchova boli prekvapení, čo v perle 
stredného Spiša našli. Spokojní boli mnohí, aj Ondrej Fran-
kovič z Občianskeho združenia Sans Souci z neďalekých 

Iliašoviec.
Ako vnímate fakt, že si mesto vybralo práve tému, ktorá 
je vám blízka?
„Divadlo malo medzi ľuďmi veľký ohlas a sme radi, že sa 
zamerala pozornosť na Iliašovce a náš letohrádok. Naše 
občianske združenie sa snaží dať celý areál do poriadku, 
ale chýba nám dostatok finančných prostriedkov. Bolo by 
dobré, ak by nám v tomto smere pomohlo aj mesto Spiš-
ská Nová Ves. Zabezpečili sme výstavbu obelisku, ktorý je 
jediný svojho druhu na Slovensku. Na dokončenie kaplnky 
však potrebujeme viac ako dvadsaťtisíc eur,“ skonštatoval 
O. Frankovič, ktorý propagoval OZ Sans Souci v jednom zo 
stánkov.
Sobota je na príbehy ako stvorená. Bábky nám porozprávali 
povesť o prvej písomnej zmienke o Spišskej Novej Vsi, 
ale aj tom ako zanikol letohrádok Sans Souci, sokoliari zase 
vystrašili majiteľov malých psov: „Ak máte celkom malého 
psíka, radšej ho držte na rukách, lebo naše dravce by ho 
mohli uloviť!“ Samozrejme, že išlo o žart, ktorý naplašil iba 
malých divákov.
Občerstvenie neponúkalo iba počasie, pred hlavným pódiom 
rozvoniavala krkovička a klobásy. Ľudia si vychutnávali histo-
rické vystúpenia, medzi ktorými sa zaskveli rytierske súboje 
na koňoch a ideálny víkend na námestí Spišskej Novej Vsi. 
„Prechádzame sa po centre už od rána a naozaj som rád, 
že počas dní venovaných našej histórii vyšlo všetko na sto 
percent. Ja ako zdravotne postihnutý občan vítam fakt, že 
je dobrý prístup na všetky vystúpenia. Centrum je na takéto 
podujatia ako stvorené,“ zhodnotil Tomáš Labuda. Spo-
ločne s ostatnými sledoval sprievod mestom v historických 
kostýmoch, ktorým velili Spišskí kopijníci, za nimi sa vydali 
po Letnej ulici aj zástupcovia mesta, rytieri, baníci a folkloristi. 
Tak, ako mnohí ďalší, si aj oni počkali na sobotňajší bonbónik 
v podobe koncertu známej slovenskej kapely I.M.T. Smile. Tí 
zabávali Spišskonovovešťanov tradičnými hitmi do neskorého 
večera a pripravili ich na športovú nedeľu.
Dni mesta – to neboli iba akcie v strede mesta, na letisku ská-
kali parašutisti na 10. ročníku Helicopter boogie, zľavnené 
vstupné ste si mohli užiť napr. v ZOO, v STM či v Monkey-
lande. Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša dokonca 
vítali návštevníkov zadarmo. Záverom Dní mesta, ktoré 
ukázali čaro priestoru a silného ducha času, boli jazdecké 
preteky Cena Spiša v areáli pri Ferčekovciach.
Podujatie podporil aj Košický samosprávny kraj sumou 
4 500 €.
 (rep), foto: Eda

SPRAVODAJSTVO

Tak ako zdravé deti, aj deti so zdravotným znevýhod-
nením sa radi bicyklujú, hoci na upravených bicykloch,  
takzvaných handbikoch. 
Preto sa členovia SZZP „Klubu detí a mládeže“, stretli 
13. septembra 2014 na Detskom dopravnom ihrisku. 
Za spoluprácu na akcii ďakujeme Centru voľného času 
Adam, pani Mgr. Henellovej za poskytnutie priestorov, 
náčelníkovi mestskej polície JUDr. Komarovi, PhD., 

mestskému policajtovi pánovi Tešíkovi, ktorý deťom vy-
svetlil význam základných dopravných značiek a predpi-
sov. Deti veľmi pozorne sledovali výklad pána policajta. 
Po teoretickej časti si vyskúšali praktickú a veru by padli 
aj pokuty.
Veríme, že aj táto akcia prispeje k vyššej bezpečnosti 
a nižšiemu ohrozeniu na našich cestách. 

SZZP „Klub detí a mládeže“

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

DNI MESTA BOLI PLNÉ SLNKA, HISTÓRIE A DUCHA ČASU 
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25. 10. 2014 (sobotu) od 10.00 do 18.00 hod. vás 
čaká bohatý program pre celé rodiny. 
Ako hudobný hosť sa predstaví Daša Fon Fľaša a do 
rytmu zahrá aj FreeTone so svojimi africkými rytmami 
a zaznie aj fujara. Prezentovať sa bude kolektív Biosfere 
a Wild&Free, kde sa budete mať možnosť dozvedieť 
o ich ponuke fairtrade kávy a čajov. Takisto čajovňa Al-
chýmka ponúkne na ochutnávku niekoľko druhov čajov. 
Nebudú chýbať ani workshopy – na jednom sa naučíte 
vyrobiť drevenú misku tradičnou technikou, na druhom 
žonglovať s poikami. Okrem toho si budete môcť pozrieť 
a vyskúšať lukostreľbu. Samozrejmosťou je animačný 

program pre deti: modelovanie z hliny, vypletanie z vŕby, 
maľovanie na tvár, modelovanie balónov, vozenie na koni 
a viac... 
„Najviac sa teším na popoludňajší jam, kde sa každý 
môže zapojiť a zahrať si na rôznych hudobných nástro-
joch. Na záver nám do rytmu bubnov predvedie svoju 
ohňovú show Monika,“ uvádza jeden z organizátorov. 
Súčasťou podujatia bude aj menší prírodný jarmok, 
kde budú mať možnosť výrobcovia prezentovať svoju 
tvorbu. Záujemcovia kontaktujte M. Klimovú na t. č.  
0904 887 239.
Občerstvenie bude formou predaja rôznych domácich 

dobrôt a ochutnávok. 
Nasledujúci deň, 26. 10. 2014 (nedeľa) o 16.00 hod. 
sa vernisážou v čajovni Alchýmka na Letnej ul. otvorí vý-
stava fotiek, na ktorých je zachytený „Príbeh Zázrač-
ného Zeleného Miesta“. Podelíme sa s vami o naše 
skúsenosti z alternatívneho staviteľstva, s čím sme sa pri 
tvorbe nášho projektu stretli, čo sme sa naučili, čo nás 
pobavilo a predstavíme naše vízie do budúcnosti. 
Kto sa už do našich aktivít zapojil, vie, že je to hlavne 
o dobrom pocite a skvelej atmosfére, a kto to ešte nevy-
skúšal, je najvyšší čas  Tešíme sa na vás! 
 za kolektív Zázemia, Mária Dutková 
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JESENNÁ SLÁVNOSŤ NA ZÁZEMÍ
Príďte s nami osláviť úspešnú prvú sezónu na Zázračnom Zelenom Mieste! 

V rámci programu tohtoročných Dní mesta Spišská Nová Ves sa predstavila aj skupina Tosta-
bur Espadrones – tovarišstvo starých bojových umení a remesiel. V jej podaní sme mali 
možnosť vidieť ukážky bojového umenia z obdobia gotiky, 30-ročnej vojny či renesancie. Azda 
najviac malých, ale aj veľkých divákov upútali dobové turnaje na koňoch.
Skupinu pred 50-timi rokmi založil Ing. Peter Koza spolu s prevažne športovými šermiarmi, 
nadšencami pre historicky šerm, ako prvú svojho druhu na Slovensku. Ich cieľom bolo sprí-
tomňovať divácky atraktívnym spôsobom bojové umenia našich predkov. Odvtedy prostredníc-
tvom svojho bohatého repertoáru svojim divákom priblížili obdobie už od starovekého Egypta, 
antického Grécka, Rímskej ríše cez obdobia stredoveku, renesancie, baroka i rokoka, až po 
19. storočie. Okrem Slovenska účinkovali aj v zahraničí, napr. v Českej republike, Dánsku, 
Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku či Taliansku. Jedinečnú možnosť nahliadnuť do 
zákulisia tovarišstva vám prinášame prostredníctvom nasledujúceho rozhovoru so šermiarskym 
majstrom Ing. P. Kozom.

•••
Ako ste sa dostali k šermiarstvu?
„Všetci sme šibrinkovali drevenými šabličkami a ja som veľa čítal. To sa pomaličky preme-
nilo na potrebu naučiť sa nejaké techniky šermu. Išiel som najprv na športový šerm. Vydržal 
som pri ňom asi 5 alebo 6 rokov, ale už po druhom roku mi bolo jasné, že to nie je celkom 
presne to, čo chcem. Pochopil som, že to, čo chcem, si musím vytvoriť. Športový šerm, hoci 
ho dodnes milujem, mi dal len vstupnú informáciu, priepustku do iných oblastí šermu.“
Čo vás inšpirovalo k založeniu Tovarišstva starých bojových umení?
„Poviem to celkom brutálne a banálne – sám nemôžete šermovať. Potrebujete aspoň jed-
ného partnera, radšej viacerých, pretože s jedným partnerom si nevystačíte, keď robíte 
nejaké rekonštrukcie väčších celkov, a hlavne, keď navyše chcete bojovať jeden proti 
dvom, už hneď potrebujete tretieho...“
Vaše tovarišstvo oslavuje tento rok 50 rokov od svojho vzniku. Ako by ste zhod-
notili toto obdobie?
„Nestaviam sa do polohy hodnotenia, lebo to trošičku zaváňa tým, že niečo uzatvárame 
a ja stále dúfam, že tovarišstvo pretrvá. Aj ja by som chcel ešte chvíľočku pri ňom existo-
vať, aj keď som už penzista. Som rád, že sa mi ho podarilo urobiť samonosným. Keby som 
v tejto chvíli povedal: ,Chlapci, už nie,‘ tak oni dokážu existovať ďalej.“
Čo znamená názov Tostabur Espadrones?
„Tostabur je skratka TOvarišstvo STArých Bojových Umení a Remesiel. Dali sme si ju, lebo 
je to pre použitie praktické. Za druhé, každá skupina, ktorá si chce udržať skupinového 
ducha, musí mať nejaké bojové heslo a bojový pokrik, a to je to Tostabur, ktoré voláme 
pri predstaveniach, ako náš prejav identifikácie sa. Espadrones je obchodný názov pre 
Taliansko, pretože pre nich Tostabur nič neznamená, keď sa im tá skratka preloží. Espad-
ron je jeden druh sečnej zbrane, ktorou vynikal český maliar Škréta a jemu tiež hovorili 
Espadron ako prezývku. Okrem toho vtedy sme ešte boli Československo, tak sme si to 
zobrali ako naše.“
Čo všetko tovarišstvo ponúka svojim divákom?
„Naša skupina má tú výhodu a zároveň prekliatie, že má veľmi široký záber. Za tie mnohé 
roky sme museli a chceli robiť všeličo. Robili sme aj starý Egypt, starý Rím, staré Grécko 
a kontinuálne sa to ťahá cez starý stredovek, renesanciu, baroko až do 19. storočia. Okrem 
toho niektorí ľudia ako paralelné hobby milujú western. Aj tam sme schopní poskytnúť 
program, aj keď tomu sa aktívne nevenujeme. Samozrejme, je to tiež o tom, že každý má 
nejakú svoju zamilovanú dobu, ktorej sa venuje prednostne a rovnako tiež povinné doby, 
ktoré často vieme uplatniť pred divákmi – tridsaťročná vojna, stredoveký rytiersky turnaj.“ 
Stal sa vám za dobu pôsobenia tovarišstva niekedy niekomu nejaký úraz?
„O úrazoch nerád hovorím, pretože veľa skupín na tom zakladá svoj imidž. Každý úraz pri 
predstavení a nakoniec aj mimo neho považujem za prejav istej nešikovnosti. To je jedno 
či našej, kamarátovej alebo súhry nešikovnosti. Je to nejaké zlyhanie. Nemám sa teda 
čím chváliť. Skôr sa môžem chváliť, keď som to ustál so cťou a dokázal napriek tomu so 
skupinou fungovať ďalej.“
Čo všetko obnáša príprava jedného vystúpenia?
„Je to niekoľko fáz. Prvá otázka znie, či na tú dobu sme vystrojení. Ak nie, tak musí vzniknúť 
výroba výstroje, to znamená zbraní, kostýmov, obuvi, doplnkov. Je to dosť náročný prvok. 

Väčšinou to preto robíme tak, že si spravíme jeden alebo dva súboje, čiže dve alebo štyri 
osoby vystrojíme. Potom si otestujeme, akou mierou to účinkuje na divákov, aby sme ne-
vyhodili peniaze za niečo, čo potom nebude.“
Medzi vašimi vystúpeniami sú aj turnaje na koňoch. Aký máte vzťah k týmto 
ušľachtilým zvieratám?
„Ja nesmierne milujem kone, ale nemám rád glorifikáciu koní. Keď vám niekto povie, že 
kôň je inteligentné zviera, to si niečo buď maľuje, alebo je to hlupák. Kôň je hlúpučké zvie-
ratko, ale nesmierne milé a ja ich také milujem. Viem určite, že vždy spravia to, čo nemajú. 
Zlyhajú tam, kde majú podržať a podržia tam, kde majú utiecť. Skrátka, je to úplne naruby. 
Kôň vám stúpi do prázdna a zabije sa len preto, že sa spredu zľakol šuchoriaceho papiera 
a nacúva do prázdnej diery. Treba dávať stále pozor. Ale ja ich milujem, aké sú oni krásne.“
Kde najďalej ste už účinkovali? Spomínali ste Taliansko...
„Najďalej sme účinkovali v Španielsku, Francúzsku, Dánsku, na ostrove Bornholm, no je 
to dané hlavne tým, že keď ide veľká skupina, ako sme my a nebodaj s koňmi, tak tie do-
pravné náklady na kone sú strašná položka. Väčšinou usporiadateľ predtým cúvne, pretože 
on si spraví čiaročku za predstavenie, keď si najme miestnych účinkujúcich a vyjde ho to 
lacnejšie. Stále publikum máme najmä v Taliansku, Rakúsku.“
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
„Moji žiaci. Mám ich veľa a požehnaných.“
Keby ste sa mohli preniesť v čase, do ktorého storočia by ste sa chceli vrátiť 
alebo pozrieť a prečo?
„To nedokážem povedať. Každé má svoje kúzlo a každé má svoje záludnosti, ktoré dnes 
nie sme schopní posúdiť. Zoberte to len tak, už sme zvyknutí na tú sprchu. Už by mi chý-
bala. Musel by som sa preorientovať do iných hygienických podmienok, než v akých som 
zvyknutý žiť a nebolo by to príjemné. Potom povedzme taká vec, že ľahko sa preriekneme. 
Náš slovník je hrubý. Vtedy ľudia veľmi dobre vážili slová, aj keď boli relatívne primitívni, 
lebo každá urážka bola potrestaná. Za každú urážku bolo treba stáť tvárou v tvár nejakému 
ohrozeniu. Za to sa bilo na život a na smrť. Veľa je takých úskalí, do ktorých by som spadol 
po všetkej mojej ,znalosti‘ prostredia. Asi by som sa tam pohyboval po veľmi tenkom ľade. 
Ale nakuknúť by som tam chcel, a to do každého.“
Máte nejaké životné krédo?
„Takto by som to nedokázal sformulovať. Skôr by som povedal, že si veľmi vážim na kaž-
dom človeku rytierskeho ducha a veľmi rád by som bol, keby sa so mnou spájal. Na to má 
pán Břetislav Štorm jednu úžasnú definíciu. Bol to autor, u ktorého našli po smrti rukopis, 
ktorý vydali len pre priateľov z ruky do ruky, nepredáva sa. Je to Knížka o životě rytířském. 
Tam hovorí v rozprave starého rytiera s mladým: Mladý rytier, vyhýbaj sa zbraniam. Lebo 
nič tak človeka neponúka porušiť zásady rytierskosti, ako mať v pästi zbraň, ktorá ti 
dáva prevahu. Ale keď niekto celý život narába so zbraňami a ostal rytierom, tak to 
je veľký rytier.“ Za rozhovor ďakuje Edita Sýkorová, foto: autorka

NA ČLOVEKU SI VÁŽIM RYTIERSKEHO DUCHA
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 9. septembra si žiaci a profesori Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi pripome-
nuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V čase od 10.30 do 11.00 hod. sa zišli vo 

vestibule školy pri pamätnej tabuli, ktorá bola odhalená v roku 2007 ako Pocta detským 
obetiam holokaustu zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Minútou ticha, zapálením pamätnej 
sviece z Jeruzalema a symbolickým položením dvoch kamienkov dievčaťom a chlap-
com, ktoré priniesli gymnazisti z návštevy v Ravensbrucku, si uctili všetkých, ktorí nepre-

žili hrôzy druhej svetovej vojny, ukrývané deti a tiež preživších holokaustu. Dejepisárka PhDr. 
Ružena Kormošová, PhD., pripomenula, že v rodinnom transporte, ktorý bol vypravený 28. mája 1942 v podvečerných 
hodinách zo železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi, bolo 333 nevinných detí vo veku od niekoľkých mesiacov do 
16 rokov. Všetky zahynuli na Nemeckom okupovanom území v Poľsku.

 V Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa už tradične na konci školského roka koná žiacka vedecká konferencia 
nazvaná Deň vedy. Tento rok bola zameraná na humanitné predmety. Študenti si pripravili zaujímavé a podnetné pre-
zentácie na rôzne témy a z rôznych oblastí. Z predmetu geografia to boli napr. Kontrasty Ruska, Cesta okolo sveta, 
Ohnivé ústa Zeme. Z občianskej náuky Neverte svojim očiam; Po stopách II. sv. vojny z dejepisu, Čo je to esej zo 
slovenčiny, kedy sa dozvedeli nielen podrobnosti o tom, ako sa píše esej, ale si aj jednu originálnu vypočuli v autorskom 
čítaní študenta školy. Bolo to pre všetkých zúčastnených obohacujúce a poučné.

HOTELOVÁ 
AKADÉMIA 
ÚSPEŠNÁ 
S PROJEKTOM
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi bola úspešná 
pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPV-2012/1.1/08-
-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie, 
opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
a v súčasnej dobe realizuje projekt spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho roz-
počtu SR a Košického samosprávneho kraja s názvom 
„Cesta k modernej škole“. 
Celkové výdavky projektu: 411 749,97 € 
Výška nenávratného finančného príspevku (95 %): 
391 162,47 €
Aktivity projektu: 
Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a di-
daktických prostriedkov
Aktivita je zameraná na komplexnú inováciu vzdeláva-
cieho procesu vo vybraných predmetoch, ktoré sú pre 
školu profilujúce a kľúčové (účtovníctvo, hotelový a gas-
tronomický manažment, osobné financie, informatika 
a aplikovaná informatika, technológia služieb cestov-
ného ruchu, technológia prípravy pokrmov, technika 
obsluhy, odborný výcvik, odborná angličtina, odborná 
nemčina).
Zážitková edukácia žiakov školy
Cieľom aktivity je účasťou žiakov školy na odborných 
exkurziách, prostredníctvom exkurzií overovanie a pre-
hlbovanie vedomostí, poznatkov a informácií, ktoré sa 
žiakom dostávajú klasickou formou výučby v praxi. Z hľa-
diska vybraných predmetov boli zvolené nasledovné ex-
kurzie z radu zážitkovej edukácie: Viedeň, Budapešť, 
Praha a Rím. 
Začínam podnikať
Táto aktivita je zameraná na nadobudnutie a prehĺbenie 
teoretických vedomostí o živnostiach, fungovaní a zakla-
daní malých podnikov. Umožní to študentom po skončení 
strednej školy lepšie uplatnenie v praxi. 
Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov školy 
Cieľom aktivity je prehĺbenie a rozvíjanie vedomostí 
a zručností pedagogických zamestnancov v oblastiach 
priamo súvisiacich s výkonom ich povolania, resp. ich 
odborného zamerania. 

Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

 MsV č. 1, Novoveská Huta

1.  Horská 60 6. 10.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 8. 10.
3.  bytovka býv. VKaŠ 8. 10.
4.  pri pionierskom tábore 6. 10.
5.  Horská 35 a 50  7. 10.
6.  Kvetná 17 7. 10.
7.  pri Hasičskej zbrojnici 6. 10.
8.  Nov. cesta – Penzión Kráľov prameň 8. 10.
9. Strážanská ul. 7. 10.
 
MsV č. 2, sídl. gen. Svobodu

1.  Gaštanová ul. - býv. Overall 13. 10. 
2.  Lipová ul. 14. 10.
3.  Kamenný obrázok 15. 10. - 16. 10.
4.  Agátová ul. 15. 10. 
 
MsV č. 3, Ferčekovce 

1.  Muráňska ul. 26 21. 10.
2.  križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 20. 10.
3.  Muráňska ul. 60 22. 10.
4.  Nitrianska ul. 21. 10.
5.  Laborecká ul. 22. 10.
6.  Trnavská ul. 20. 10.
7.  Dunajská ul. 23. 10.

MsV č. 4, sídl. Mier

1.  Komenského ul. / J. Wolkera 1. 10.
2.  Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 1. 10.
3.  Štúrovo nábrežie  

- parkovisko pri OD Prima 1. 10. - 2. 10.
4.  Jilemnického ul. - garáže pri Fľudri 2. 10. 
5.  Štúrovo nábrežie 11 - 13 2. 10.

MsV č. 5, sídl. Západ

1.  Hutnícka ul. - pri ZŠ  13. 10. - 14. 10.
2. Strojnícka ul. 15. 10. - 16. 10.
 
MsV č. 6, Staré mesto - juh

1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane  27. 10.
2.  Kozí vrch  28. 10. 
3.  E. M. Šoltésovej  29. 10.
4.  Hurbanova - pri kotolni  30. 10.
5.  pred Zimným štadiónom - Hotel Šport  27. 10.
6.  Tehelná - obchod 28. 10.
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 29. 10.
8.  Medza - pred obytným domom Panoráma 23. 10.
9. Gorkého ul. 30. 10.
10. Letecká ul. 23. 10.

MsV č. 7, Staré mesto - východ

1.  sídl. Východ - Fr. Kráľa 27. 10.
2.  Rázusova ul. 27. 10.
3.  Pod Tepličkou 28. 10. 
4.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 29. 10.
5.  Zábojského ul. 27. 10. - 28. 10.
6.  Zvonárska ul. 29. 10. - 30. 10.
7.  MPC - starý vchod 30. 10.

MsV č. 8, Staré mesto - sever

1.  Vajanského (smer k Medzi) 20. 10. 
2.  Vajanského (smer k stanici) 21. 10.
3.  pri ZIO bare 21. 10.
4.  J. C. Hronského 22. 10. 
5.  sídl. Východ, Slovenská 44,  

pri kotolni 20. 10.
6.  Koceľova ul. 22. 10.
7.  pri garážach za Židovským cintorínom 23. 10.

MsV č. 9, Telep

1.  Bernolákova ul.  9. 10. 
2.  Kuzmányho ul. 9. 10. 
3.  Kmeťova ul. - podjazd 10. 10. 
4.  Filinského ul. - bytovka 11. 10. – 12. 10.
5.  Jánskeho ul. 11. 10. – 11. 10.
6.  križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová  10. 10. 

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový 
odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných 
kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú 
určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy 
a nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjaz-
dený“ olej, žiarivky, televízory, monitory...). V loka-
lite, kde sa takýto druh odpadu bude nachádzať 
v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu kontajnera, 
mesto prehodnotí opätovné umiestnenie veľkoka-
pacitného kontajnera v danej lokalite a pôvodcovi 
odpadu môže byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci 
pri udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú 
občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drob-
ným stavebným odpadom povinní odovzdať na Zber-
nom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 9.00 - 11.30; 
12.00 - 17.00; so 7.00 -13.00). Tento odpad im tam 
bude prevzatý bezplatne po predložení občianskeho 
preukazu.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohtoročné je-
senné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek príslušných 
mestských výborov bude realizované v týchto termínoch:

 Galéria netradičných umení  
a Remeselná dielňa zdravotne 

znevýhodnených
pozýva kvôli veľkému záujmu  

na predĺženú výstavu 

FARBY, 
ktorá potrvá do 10. októbra 2014. 

V termíne 6. - 10. októbra 2014 sa  
v priestoroch Galérie netradičných umení  
(v podchode pri rešt. Nostalgie) uskutoční  

PREDAJNÁ AKCIA obrazov klientov  
Domova sociálnych služieb Domovina, n. o.,  

Vaška Výstupa, Laca Seleckého  
a amatérskych maliarov Emiliána Cvengroša,  

Bohuslava Dostála. 

Výťažok z výstavy poputuje na podporu, rozvoj 
remeselnej dielne a remeselného dvora.
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POZVÁNKY

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  
a na FB. Prihlášky na besedy a kurzy deň vopred:  
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk), 0948 480 510 
alebo majklimova@gmail.com, 0904 887 239.
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STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK – SPOLOČNÁ 
PRECHÁDZKA
Piatok 3. 10. o 9.00 hod.

VERNISÁŽ A VÝSTAVA FOTIEK 
„DOJČÍME UPOKOJÍME“ - 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ DOJČENIA 
DETÍ 1. – 10. OKTÓBER
Nedeľa 5. 10. o 16.00 hod.
Program: rozhovor s autorom  
fotiek M. Pramukom a laktačnou 
poradkyňou H. Ogurčákovou.
Kde: Čajovňa Alchýmka, Letná 63

69. A 70. STRETNUTIE 
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK 
A TEHULIEK
Pondelok 6. a 20. 10. o 9.00 hod.
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Poplatok: 2 €/osoba

POCHOD NOSIACICH RODIČOV 
MESTOM - MEDZINÁRODNÝ 
TÝŽDEŇ NOSENIA DETÍ  
5. - 11. OKTÓBER
Pondelok 6. 10. o 15.00 hod., 
pred Levočskou bránou
Sprievodný program: pred Levočskou 
bránou od 10.00 hod. 
Výstava fotografií nosených detí, 
ukážka šatiek a ergonomických 
nosičov a viazania detí do babyšatiek. 
Celoslovenská tombola o zaujímavé 
ceny. Pochod sa uskutoční v ďalších 
16 mestách na Slovensku.

BESEDA O NOSENÍ DETÍ 
Utorok 7. 10. o 16.00 hod.
Téma: Dôležitosť nosenia novorodenca, 
biolog. princípy nosenia detí, zdravé 
ergonomické nosenie.

CELOSLOVENSKÝ VÝLET 
NOSIACICH RODIČOV DO TATIER
Sobota 11. 10. o 9.00 hod., 
stretnutie na centrálnom parkovisku 
Štrbské Pleso - Vysoké Tatry
Prechádzka okolo Štrbského plesa  
po červenej turistickej značke  
cez Trigan na Popradské pleso.

JOGA PRE DETI
Pondelok 13. a 27. 10. o 16.15 hod.
Poplatok: 2,50 €/rodina

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I (základný kurz) 
Utorok 14. 10. o 15.30 hod. 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí, 
požičiame, prípadne poradíme pri výbere.
Poplatok: 7 €
TVORIVÁ DIELŇA  
PRE ŽENY, ŠPERK 
Piatok 17. a 31. 10. o 17.00 hod.
Vašu účasť nahláste najneskôr deň  
pred dielňou.  
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Utorok 21. 10. o 16.00 hod. 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
(pokročilý kurz)
Utorok 28. 10. o 15.30 hod.
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie 
bábätká (cca od 6 mes.) a batoľatá. 
Poplatok: 7 €
ZÁZEMIE – ZÁZRAČNÉ  
ZELENÉ MIESTO (VYŠNÁ HAŤ) 
projekt podporený z programu  
Pohoda za mestom, Nadácia Ekopolis.
Sobota, nedeľa 18. - 19. 10. 
o 10.00 hod.
Zasaď si svoj strom, Zázemie
Sobota 25. 10. o 10.00 hod.
Jesenná slávnosť na Zázemí, Zázemie
Nedeľa 26. 10. o 16.00 hod. 
Vernisáž a výstava fotiek „Príbeh Zázemia“, 
Čajovňa Alchýmka, Letná 63, FB.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Pondelky od 16.00 do 18.00 hod.
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 hod.
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. 
Opatrovanie detí od 2 r.: 2,50 €/hod., 
v domácom prostredí 3 €/hod.

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 rokov
Štvrtky o 16.30 hod.
2. 10. prvé stretnutie
Výučba anglického jazyka hravou  
formou, pod vedením skúsenej  
lektorky M. Klimovej. 

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 hod., 
8. 10. prvé stretnutie
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku
Poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia

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

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

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
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.

ŠARKANIA SHOW 2014

Mesto Spišská Nová Ves,  
CVČ ADAM, POŽIČOVŇA OBLOHY  
v Spišskej Novej Vsi pozývajú deti,  
mládež, rodičov mesta a okolia na rodinnú 
súťaž v púšťaní šarkanov, drakov... 
4. 10. 2014 (sobota) od 13.00 hod.  
na LETISKU v Spišskej Novej Vsi.
POZOR!!! Výherca - víťaz najkrajšieho 
vyrobeného a lietajúceho šarkana 
získa LET LIETADLOM od POŽIČOVNE 
OBLOHY... a mnoho ďalších cien od CVČ 
ADAM a iných sponzorov tejto súťaže. 

V prípade dažďa  
sa súťaž prekladá  
na sobotu 
11. 10. 2014  
na LETISKU  
v Spišskej Novej Vsi.

SLALOMOVÉ 
KORČUĽOVANIE 

10. 10. 2014 (piatok) - pre ZŠ a SŠ
Kamenný obrázok od 10.00 hod.
Prihláste sa na adrese 
cvcsnv@azet.sk,
alebo telefonicky 
do 7. 10. 2014.
Info: Mgr. Zuzana 
Hennelová

MALÝ FUTBAL 

– okresné kolo mladších žiakov  
a žiačok ZŠ

STOLNÝ TENIS 

- okresné kolo chlapcov a dievčat SŠ
Info: Zuzana Košová

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58, 
e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV

Združenie priateľov orientálneho tanca Bahar Sultana 
vás srdečne pozýva 

na exotickú tanečnú show

FARBY TANCA
25. 10. 2014 o 16.00 hod.

 v Kine Mier, Šafárikovo nám. 2, Spišská Nová Ves
Môžete sa tešiť na temperamentné vystúpenia orientálnych,  

cigánskych a latino tancov v podaní:

 Tanečného tria ISABELLE (Trenčín)
Skupiny orientálnych tanečníc AFRA (Spišská Nová Ves)

Skupiny orientálnych tanečníc FATIMA (Prešov)

Vstupné: 
3 € v predpredaji, 

4 € v deň konania podujatia. 
Deti do 12 rokov 50 % zľava. 

Predpredaj: 
Pokladňa Kina Mier,

Šafárikovo nám. 2, Spišská Nová Ves

JUDO KLUB 
Spišská Nová Ves 
ZŠ Z. Nejedlého: 
každú stredu a piatok 
od 16.00 do 18.00 hod.

ZŠ Ing. O. Kožucha: 
každý pondelok a štvrtok 
od 16.00 do 18.00 hod.

Kontakt: 
Marek Horváth, 0908 653 479
Branislav Šperňák, 0908 975 250

Judo klub Spišská Nová Ves

www.dksnv.estranky.sk

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
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KULTÚRA

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

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci október 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA Nová stála expozícia zo živo-
ta a diela Jozefa Hanulu zo zbierok galérie v piatich 
nosných okruhoch: 1. Akty zo študentských čias,  
2. Mestský a ľudový žáner, 3. Rodina a objednávkové 
portréty, 4. Sakrálna tvorba a realizácie, 5. Biografia. 
• ZÁHRADA UMENIA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
↘ Hlavná galéria
OD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY: 
UMENIE 19. STOROČIA ZO ZBIEROK 
ŠARIŠSKEJ GALÉRIE 
Trvanie výstavy: 24. 9. – 22. 11. 2014
Výstava prezentuje majstrovské diela z prelomu 
19. a 20. storočia zo zbierok Šarišskej galérie v Pre-
šove. Medzi 20 zastúpenými maliarmi figurujú Donát, 
Miklošík, Klimkovič, Bencúr, Ballo, Zemplényi, Med-
ňanský a mnohí ďalší. Väčšie kolekcie sú venované 
ťažiskovým osobnostiam výtvarnej kultúry Šariša sle-
dovaného obdobia – Jánovi Rombauerovi, skvelému 
portrétistovi biedermeieru a Maxovi Kurthovi, žánrovo 
univerzálnemu maliarovi obdobia belle époque. 
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla – Šarišská galéria, Prešov

↘ Galéria Sonda a Malá galéria
MICHAL HANULA:  
OD LIPTOVA PO DIZAJN
Trvanie výstavy: 24. 9. – 22. 11. 2014
Ojedinelá výstava mladého dizajnéra – jedného 
z prvých absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení 
TUKE v Košiciach, prináša stručný prierez doterajšou 
tvorbou autora s dôrazom na najnovšiu tvorbu. Výber 
diel prezentuje kvalitné remeslo v tradičných materiá-
loch s modernými prvkami.  
Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková – SNG 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
9. 10. 2014, galerijné štvrtky, 
16.00 – 18.00 hod., vstup voľný 
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
ŠARIŠSKÉ UMENIE 19. STOROČIA  
V EURÓPSKOM KONTEXTE
Unikátny pohľad do zbierok historického umenia  
a na umenie Šariša 19. st. v európskom kontexte.  
Prednáša: Mgr. Jozef Ridilla – kurátor Šarišskej 
galérie v Prešove. Pre verejnosť.
ŽENY ON LINE 2: Sadrorez
17. 10. 2014 piatok, 16.00 - 19.00 hod., vst.: 2 €   
Tvorba obrazcov rytím a dlabaním do sadrovej platne, 
odtlačené gumovým valcom a tušom na tenký papier. 
Určené pre znevýhodnené skupiny žien a verejnosť. 
Lektor: Akad. soch. Otto Korkoš.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY: tvorivé dielne pre školy 
všetkých stupňov zamerané na aktuálne výstavy 
Historické umenie 19. storočia a na Umenie  
designu k výstave Michala Hanulu.
Trvanie dielne: 60 – 90 min., vstupné: 0,50 €/ žiak 
• INTERPRETUJEME UMENIE: komentované 
prehliadky k aktuálnym a stálym expozíciám  
s cieľom spopularizovať súčasné i historické  
umenie v rámci „výchovy umením“.
Trvanie prehliadok: 30 – 50 min., 
Vstupné: 0,50 €/žiak 
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3. 10. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €
J. PALÁRIK: ZMIERENIE, ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

5. 10. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € 
MONIKA GERBOCOVÁ: SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

9. 10. (štvrtok) o 9.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
K. ŽIŠKA, T. KUBIČKA: SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

10. 10. (piatok) o 19.00 hod. a 31. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

12. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
A. TOLSTOJ - D. TURANSKÁ: BURATINO
Rozprávka o Buratinovi, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

17. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €
PETER PALÍK: TIEŇ MAJSTRA PAVLA
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií ohrozujúcich jeho existenciu a o sile sebaobetujúcej lásky. 

26. 10. (nedeľa) o 11.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

VI. ROČNÍK FESTIVALU KOMORNÝCH INSCENÁCIÍ „DIVADELNÝ SPIŠ 2014“
23. 10. o 19.00 hod. | Štúdio SD SNV Vst.: 3 € 

A. CAMUS: NEDOROZUMENIE
Dráma francúzskeho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky.

24. 10. o 19.00 hod. | Divadlo Jána Palárika v Trnave Vst.: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
ERIC ASSOUS: HERCI SÚ UNAVENÍ
Bláznivá komédia z atraktívneho hereckého prostredia s brilantnými dialógmi napísaná s francúzskym šarmom a nadhľadom. 

25. 10. o 19.00 hod. | Moravské divadlo, Olomouc Vst.: lóže 15 €, prízemie 13 €, balkón 10 €
ROMAN VENCL A MICHAELA DOLEŽELOVÁ: KDYŽ SE ZHASNE
Autorská inscenácia hviezd súčasnej českej komédie patrí k tomu najlepšiemu, čo u našich susedov môžeme vzhliadnuť.

26. 10. o 19.00 hod. | Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene  Vst.: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
ROBERT THOMAS: MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komediálny thriller, ktorého autorom je významný francúzsky herec, dramatik, scenárista Robert Thomas. 

27. 10. o 9.00 a 11.00 hod. | Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene Vst.: 2 €
KATARÍNA MIŠÍKOVÁ HITZINGEROVÁ: NA KONCI...
Inscenácia je určená všetkým tým, ktorí sa chcú viac dozvedieť o osobnosti Jozefa Gregora Tajovského. 

27. 10. o 19.00 hod. | Štátne divadlo, Košice Vst.: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
ERIC-EMMANUEL SCHMITT: VOĽNOMYŠLIENKÁR
Celý dej tejto brilantnej komédie sa krúti okolo veľkého osvietenskeho filozofa Denisa Diderta. 

28. 10. o 19.00 hod. | Divadlo J. Záborského v Prešove Vst.: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
A. N. OSTROVSKIJ: NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
Slávna komédia patriaca do zlatého fondu svetovej dramatiky v réžii Ľubomíra Vajdičku.

29. 10. o 19.00 hod. | Slovenské komorné divadlo, Martin  Vst.: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
R. MANKOVECKÝ – D. GOMBÁR: WWW.NARODNYCINTORIN.SK 1. ČASŤ
Skvelá komédia sa odohráva na martinskom Národnom cintoríne, kde sú pochovaní významní aj menej významní predstavitelia 
nášho národa. Zámer viesť cez neho budúcu diaľnicu ich zobudí z ich večného spánku a prinúti konať...

30. 10. o 19.00 hod. | Spišské divadlo, Spišská Nová Ves Vst.: 5 €
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
 
1. 10. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 
F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
8. 10. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €
GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE
23. 10. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 3 €
A. CAMUS: NEDOROZUMENIE
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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. október o 19.00 h 

Conor McPherson: 
RUM A VODKA

Najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra, už 
viac ako 300 krát! Rum a vodka je mix, čo nielen 
„mŕtveho postaví na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo 
je v živote najdôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám! Iba 
pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svo-
je mamy a svokry radšej nechajte doma! Vynikajúca 
zábava, hra, na ktorú tak rýchlo nezabudneš a prídeš 
znova! Vstupné: 5 €

11. október o 19.00 h 

Marek Koterski:
NENÁVIDÍM

Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch 
Cenu Stana Radiča „Objav roka”. Či to, čo vidíš do-
okola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak 
áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej nie 
veľmi zábavnej každodennosti... Vstupné: 5 €

15. a 17. október o 19. 00 h 

S. Mallatratt - S. Hill: 
ŽENA V ČIERNOM

Brilantný viktoriánsky thriller. Mrazivý príbeh mladého 
londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, prichádzajú-
ceho do odľahlého sídla na úhorných močariskách... 
Budete sa báť vlastnej predstavivosti… Predstavenie 
vás doslova priklincuje k sedadlám a zaručí, že vám 
ešte dlho ostane v pamäti. Vstupné: 6 €

21. október o 19.00 h

William Shakespeare:
HAMLET

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodrá-
ma. Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre 
každého z nás. Predstavenie ocenené na mnohých 
zahraničných festivaloch. Vstupné: 6 €

29. október o 19.00 h

William Shakespeare:
MACBETH 

Po medzinárodných úspechoch Hamleta uvádza 
Kontra dalšie veľdielo génia zo Stratfordu! Strhujúca 
adaptácia nadčasového príbehu o ľudských vášňach, 
túžbe po moci, zločine a treste. Hypnotizujúce pred-
stavenie, ohromujúce svojou silou. Vstupné: 5 €

DIVADLO KONTRA NA ZÁJAZDOCH:
1. 10. 18. Shakespearovský festival Gdaňsk (PL): 

Hamlet
2. 10.  18. Shakespearovský festival Gdaňsk (PL): 

Macbeth
18. 10. Trnava: Rum a vodka
25. 10. Mníchov (DE): Nenávidím

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

Rezervácie: 0907 908 986

KULTÚRA

5. 10. 2014 (nedeľa) o 18.00 hod., Kino Mier

KTO ZHASOL SVETLO?
Brilantná komédia o tom, čo všetko sa môže stať, ak si domov privediete milenca vo chvíli, keď sa tam objaví milenka s va-
šim manželom. A čo s tým urobí pomocnica v domácnosti? Koho vytočia jej nápady, svojský humor a sedliacky rozum?
Účinkujú: Mária Kráľovičová, Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská, Ján Koleník a Braňo Deák. Vstupné: 15 €.
 
18. 10. 2014 (sobota) o 18.00 hod., Evanjelický kostol a. v. 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
MUSICA NOBILIS – XIX. ROČNÍK
Slovenský filharmonický zbor, Leoš Svárovský – dirigent, Jozef Chabroň – zbormajster, Andrea Vizvári – soprán. 
Vstupné: 10 €, deti do 15 r. 5 €.
 
19. 10. 2014 (nedeľa) o 16.00 hod., Kino Mier 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
Krásne umelecké dielo je človek v jeseni života... Organizuje Mesto SNV v spolupráci s MKC SNV. 
V programe účinkujú: žiaci a učitelia ZUŠ Spišská Nová Ves a PETER STAŠÁK. 
 
21. 10. 2014 (utorok) o 19.00 hod., Kino Mier 

TURBO
Koncert českej pop-rockovej legendy. V rámci koncertu zaznejú známe hity Chtěl jsem mít, Láska z pasáží, Návrat králu 
a ďalšie skladby. Jeden z troch koncertov na Slovensku si môžete vypočuť aj v Spišskej Novej Vsi. Vstupné: 10 €.
 
23. 10. 2014 (štvrtok) o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty

PIANO SHOW TOUR 2014 - JOZEF HOLLÝ & BAND 
MKC SNV a Agentúra KAMI vás pozývajú na atraktívny koncert plný vášne, expresie, virtuozity, s nezabudnuteľnou atmo-
sférou a dokonalým zážitkom. Vstupné: 10 €, v deň koncertu: 13 €.
 
PRIPRAVUJEME
4. 11. 2014 o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty

SIMA MARTAUSOVÁ BAND
Koncert mladej slovenskej speváčky a skladateľky, ktorá tvorí piesne o vzťahoch, prírode, láske, o všetkom, čo je okolo 
nás. Spieva o tom, o čom sa jej ťažko rozpráva. Vypočujeme si skladby z CD Dobrý deň, to som ja, ale aj piesne z nového 
CD Na pravom poludní, ktoré sa pripravuje. Vstupné: 12 €.

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

OKTÓBER 2014
Program Spišského osvetového strediska 

17. - 19. 10. 2014
Rekreačné stredisko Poráč Park

WORKSHOP ŠGSA
Realizácia workshopu Šariš-Gemer-Spiš-Abov 

venovaného rozvoju amatérskeho filmu  
v spomínaných regiónoch.

18. 10. 2014 od 14.00 hod.
podjazd pri reštaurácii Lesnica, Margecany

GRAFFITI FOLK JAM
Realizácia projektu MK SR, ktorý spojí regionálny  

folklór so subkultúrnou formou výtvarného umenia  
a bude súčasťou a sprievodným programom  
tradičného podujatia Margecanské fajnoty.

Vstup voľný.

26. 10. 2014 o 18.00 hod.
eLAra kaviareň Spišská Nová Ves

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci  

autorskú tvorbu spojenú s hudobným  
sprievodným programom.

Vstup voľný.

26. 10. 2014 o 10.00 hod.
Mestské divadlo Levoča

DIVERTIMENTO MUSICALE
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej  

komornej hudby Divertimento musicale Košického  
a Prešovského kraja

Vstup voľný.

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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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Ľuboslav PAĽO: Kde je Afrika? Všetko sa začalo 
tým, ako malý nosorožec Rino, žijúci v zoologickej zá-
hrade, našiel knihu, ktorá vypadla jednému nezbední-
kovi z tašky. Začítal sa do nej, a pretože sa mu čítanie 
o Afrike veľmi páčilo, rozhodol sa ju nájsť.
John GREEN: Na vine sú hviezdy. Svetový best-
seller známeho autora, držiteľa viacerých literárnych 
ocenení, sa dočkal aj slovenského prekladu. Strhujúci 
príbeh lásky dvoch mladých ľudí – Gusa a Hanzel, sto-
jacich na prahu dospelosti a na pomedzí života a smrti.
Penny JOHNSON: 50 úžasných vecí, ktoré by 
deti mali vedieť o vede. Kniha obsahuje stovky  
zaujímavostí, prehľadných schém, podnetných aktivít. 
Zavedie vás na dno oceánov, do vesmíru i na južný pól.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Andrea CODDINGTON: Milovanie. Román je zme-
sou vášne, lásky, vysnívaného života, ale i poníženia 
a znášania dôsledkov, za ktoré môže bezhlavo zaľú-
bené srdce.
Denisa FULMEKOVÁ: Posledná polnoc v Pi-
vonke. Skvelé príbehy ľudských vášní plné napätia, 
dramatických situácií, ale i sarkastického humoru.
Addison CORBAN: Záhrada horúceho piesku. 
Silný príbeh o láske, lojalite, rodine a spravodlivosti, 
odohrávajúci sa v exotickom prostredí Afriky.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ladislav KHANDL: Rozhľadne. Titul z novej edície 
Po Slovensku obsahuje 33 cykloturistických trás po ju-
hozápadnom Slovensku, tipy a zaujímavosti na trasách.
Daniel KOLLÁR: Najkrajšie cyklistické okruhy: 
juhozápad. Titul z novej edície Po Slovensku obsahuje 
33 cykloturistických trás po juhozápadnom Slovensku, 
tipy a zaujímavosti na trasách, viac ako 200 farebných 
fotografií, profily trás, časové rozvrhy s prevýšeniami 
a mapové výrezy so zakreslenými trasami.
Daniel KOLLÁR: Najkrajšie autotrasy. Kniha či 
skôr sprievodca pre autoturistov ponúka 25 najkrajších 
autoturistických trás po Slovensku. Sú v nej zastúpené 
všetky regióny Slovenska.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Oldřich BROŽ: Alík a jazvec. Milý príbeh o hájnikovi 
a jeho novom múdrom psíkovi Alíkovi, s ktorým spo-
ločne pomáhajú lesným zvieratkám.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Jonas JONASSON: Analfabetka, ktorá vedela 
počítať. Nombeko Mayeki žije v najchudobnejšom jo-
hannesburskom predmestí Juhoafrickej republiky. Ne-
vie čítať, zato neuveriteľne dobre rozumie matematike...

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ferdinand GAŠPIERIK: Zázrak menom fytotera-
pia. Staré znalosti liečivej sily rastlín doplnené stále 
novšími a novšími poznatkami výskumu a vývoja rast-
linných liečiv.

Otváracie hodiny počas škol. roka sú nezmenené. 
Každý deň otvorené od 8.00 do 18.00 h  
okrem stredy, vtedy len od 10.00 do 16.00 h.
Sobota otvorená od 8.00 do 12.00 h  
(pobočka MIER zatvorená).

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

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
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 KOŠICE - 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

HLAVNE AUTOM, VLAKOM 
A RAKETOU MENEJ

do 31. 10. 2014 
Sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia 

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

ment doby, ale aj ako trvalá hodnota našej kultúry. 
Výstava je doplnená modelmi autíčok, vláčikov HO, 

lietadielok a rakiet.
• • •

Prednášky
14. 10. 2014 o 16.00 h

ČO JE KARIKATÚRA?
Prednášajúca: Dana ROSOVÁ

a

DVE TVÁRE INDONÉZIE
Prednášajúci: RNDr. Slavomír DANIEL

Voľný vstup!

KULTÚRA

Info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

EXPOZÍCIA PRÍRODY  
A HISTÓRIE SPIŠA

do 31. 12. 2014
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. 

SPOMIENKY NA ZAMBIU
1. 10. – 30. 11. 2014

Výstava zbierky unikátneho hmyzu, ako aj vzorky  
ostatnej miestnej fauny, vrátane tigrích rýb.  

Spôsoby miestneho odievania i niektoré charakteristické 
obyčaje. Umelecké diela zachytávajúce aspekty  

všedného života domorodého obyvateľstva poskytujú 
pestrý obraz o vysokej umeleckej i remeselnej  

zručnosti svojich tvorcov.

DVORNÉ DIALÓGY
22. 10. 2014 o 15.30 h

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva  
na prednášku venovanú výstave Spomienky na Zambiu. 

Pokračovanie úspešného programu  
Dvorné dialógy na tému „Zambia“.

Prednášajúci: MVDr. Milan Jeřábek

MIRO JILO – MOJE SRDCE
10. 10. – 30. 11. 2014

Výstava malieb venovaná téme „Homo ludens – človek 
hravý“. Cyklus obrazov z 8. ročníka tvorivého stretnutia 

rómskych detí zo Slovenska v tvorivom priestore 
ARTFARM v Drienovci. Výstavu otvorí odborný garant 

projektu – PhDr. Bobeš Bachratý, CSc.

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

SPIŠIACI V 1. SVETOVEJ VOJNE
do 15. 1. 2015

Výstava venovaná 100. výročiu 1. svetovej vojny. 
Aj keď boje 1. 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. 

VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH
5. 10. 2014 o 15.00 h 

Scénické folklórne pásmo folklórnej skupiny Domaňovčan. 
V pásme sú použité autentické texty priamych účastníkov 

vojny. Súčasťou podujatia budú krátke prednášky 
o 1. svetovej vojne s prihliadnutím na Spiš a Smižany 

a prehliadka výstavy Spišiaci v 1. svetovej vojne.

REMESELNÍCKY TÝŽDEŇ 
v Národopisnom múzeu v Smižanoch 

6. – 10. 10. 2014
Podujatie určené predovšetkým žiakom základných, 

základných umeleckých a stredných škôl ponúka  
súťažno-zábavný program v spojení s hádankami,  

úlohami a možnosťou vyskúšania si tradičných 
remeselných techník. Zábavnou a zaujímavou formou 
môže návštevník spoznávať a osvojovať si regionálnu 

kultúru i oboznámiť sa s prácou našich predkov.  
Na podujatie je potrebné sa vopred objednať. 

OKTÓBER 2014

Skladám si klobúk z hlavy, celému svetu lásku vyznať chcem, ale som príliš ostýchavý, počkám, až príde 
noc, počkám, až minie deň. Svetu chcem vyznať lásku i svoj žiaľ, ... (J. Lenko)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav
pozývajú na

STRETNUTIE S POÉZIOU JÚLIUSA LENKA
20. 10. 2014 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28

Pri príležitosti 100. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
1. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

O KOŇOCH A ĽUĎOCH
Island, Nemecko, české titulky, 81 min., MP-12.

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

38 
SR, dokumentárny, životopisný, 87 min., MP.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING 
3. - 4. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

SEDEM TRPASLÍKOV
Nemecko, anim. rodin. komédia, 88 min., MP. 

3. - 4. 10. o 19.00, vst: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ANNABELLE
USA, horor, slovenské titulky, 94 min., MP-18. 

5. 10. o 18.00, vst.: 15 €
KTO ZHASOL SVETLO? 

Brilantná divadelná komédia.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
6. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

SEDEM TRPASLÍKOV 

6. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

38

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
7. 10. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

DETI
SR, ČR, dráma, 100 min., MP-12.

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

38

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

ANJELI
ČR, komédia, dráma, česká verzia, 97 min., 
MP-12.

V rámci XXII. Medzinárodného festivalu 
horských filmov Poprad sa budú premietať 
filmy aj v Kine MIER Spišská Nová Ves. 
Vst.: dospelí: 3,50 €, štud., dôchodcovia: 3 €
10. - 11. 10. o 19.00 súťažné filmy
12. 10. o 19.00 víťazné filmy 

PROJEKCIA SÚŤAŽNÝCH FILMOV 

ROZPRÁVKA
10. - 13. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

LÁSKA NA VLÁSKU
SR, rodinná rozprávka, 97 min., MP.

13. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

ANJELI

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
14. 10. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

ŤAŽKÝ DEŇ THE BEATLES
Veľká Británia, hudobný dokument o skupine 
Beatles, anglicky + české titulky, MP-12.

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

ANJELI

16. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ANJELI 

17. 10. Kino MIER nepremieta. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
18. 10. a 20. 10. o 17.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

DOM KÚZIEL
Belgicko, anim., rodin., dobrodružný, 85 min., 
MP.

19. 10. o 16.00 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

18. - 20. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ČO S LÁSKOU
USA, romant., české titulky, 100 min., MP-12.
 
21. 10. o 19.00, vst.: 10 € 

TURBO 
Koncert českej pop-rockovej legendy. 

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
AJ PRE VEREJNOSŤ 
22. 10. o 14.00, vst.: 2 €

TRAJA BRATIA
ČR, hudobná rozprávka, česká verzia, 90 min., 
MP.

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

SOCIALISTICKÝ ZOMBI MORD 
SR, horor, 94 min., MP-18. 

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

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

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
24. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

DOM KÚZIEL 

24. - 25. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

DRACULA: NEZNÁMA LEGENDA 
USA, dobrodruž. fant., slov. tit., 92 min., MP-12. 

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
26. - 27. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

DOM KÚZIEL

26. - 27. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

SUDCA 
USA, dráma, slov. titulky, 141 min., MP-12. 

FILMOVÝ KLUB – PROJEKT 100 
28. 10. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

JIMMY P
Franc., USA, dráma, české tit., 117 min., MP-12.

29. 10. o 17.00
DETI MESTU

ROZPRÁVKA
30. - 31. 10. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

LÁSKA NA VLÁSKU

30. - 31. 10. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

NEBO NIE JE VÝMYSEL
USA, dráma, slovenské titulky, 99 min., MP-12.

1. 11. Kino MIER nepremieta.

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

DOM KÚZIEL

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

2. 10. 2014
SEDEM TRPASLÍKOV
STRATENÉ DIEVČA

ANNABELLE

9. 10. 2014 LÁSKA NA VLÁSKU
ANJELI

16. 10. 2014

ČO S LÁSKOU
DOM KÚZIEL

DRAKULA: NEZNÁMA LEGENDA
SUDCA

23. 10. 2014

ČO SME KOMU UROBILI?
ŠKATULIACI
WHIPLASH
JOHN WICK

ALEXANDER AND THE TERRIBLE,  
HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY

30. 10. 2014
MAPS TO THE STARS

MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
NEBO NIE JE VÝMYSEL 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

6. 10. (pondelok) o 16.00 hod., Kaštieľ 
ŽELEZNIČIARI  

SO ŠTETCOM - VERNISÁŽ 
Autorské výtvarné práce. 

Laco Vikartovský, Emilán Cvengroš, 
František Hos, Ján Timko – členovia ART 
KLUBU neprofesionálnych výtvarníkov. 

Výstava potrvá do 31. 11. 2014.

12. 10. (nedeľa) o 19.00 hod., 
Rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža

XIX. MEDZINÁRODNÝ  
HUDOBNÝ FESTIVAL

MUSICA NOBILIS 
Účinkujú: Gustáv Beláček – basbarytón, 

Marek Vrábel – organ
Program: J. J. Froberger, M. Haydn,  
D. Buxtehude, M. I. Glinka, F. X. Brixi,  

A. Bruckner, G. Valerj, A. Dvořák
Vstupné: 2 €

26. 10. (nedeľa) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD

NEBESKÁ ŠKOLA
Divadelné predstavenie  

ZŠ Pov. sv. Kríža pre verejnosť.
•••

Pripravujeme:
NOVEMBER 2014

12. 11. (streda), Spoločenská sála KD 
LENKA FILIPOVÁ  

- CONCERTINO 2014
Hostia: Lenny a Jindřich Koníř

Vstupné: 17 €

21. 11. (piatok), Spoločenská sála KD
KATARÍNSKA ZÁBAVA 

Tradičná ľudová zábava  
s domácou folklórnou skupinou  

Smižančanka.  
Hrá ĽH Borievka z Košíc a DJ Bombastic.

OKTÓBER 2014

KULTÚRA
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OZNAM, POZVÁNKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: September je krásny ako 
kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Výherkyňou tajničky z Ička 9/2014 sa stáva Božena Fridrichová zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!
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Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská 
Nová Ves, že v rámci rozšírenia zberu BIO odpadu v meste Spišská Nová Ves sa bude 
realizovať zber konárov z orezov krov a stromov v lokalitách:
MsV č. 1 a MsV č. 2 - 29. 10. 2014 (Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, 
Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, 
Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, Vyšný Hámor, Ka-
menný obrázok).
MsV č. 6 - 22. 10. 2014 (Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kuku-
čínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, 
Elektrárenská, Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vanso-
vej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hur-
banova, J. Kostru, Záborského).
MsV č. 7 - 8. 10. 2014 (Mlynská, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Škul-
tétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Pod Tepličkou).
MsV č. 8 - 15. 10. 2014 (Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, 
Ing. Straku, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krí-
žova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, 
Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Odborárov, 
Starosaská, Nad Medzou, Hronského).
Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedeného zberu zapojiť, aby v deň zberu pri-
pravené konáre vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby neohrozovali chodcov 
a dopravu. Zároveň žiadame občanov, aby konáre mali maximálnu dĺžku 50 cm, boli 
uložené na kope a drobné konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci. Zber začína 
ráno o 7.00 hod. Upozorňujeme, že pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu podľa 
hore uvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude nachádzať iný odpad, bude od-
pad ponechaný na stanovišti. MsÚ, odd. komunálneho servisu

OZNÁMENIE  
O ZBERE KONÁROV

5. 10. (nedeľa) o 16.00 h. Vernisáž 
výstavy fotiek Matúša Pramuka, Dojčíme 
– UPOkojíme. Rozhovor s autorom fotiek 
a diskusia s laktačnou poradkyňou Han-
kou Ogurčákovou na tému dojčenie detí.

9. 10. (štvrtok) o 18.00 h. Alchýmia názorov: Prečo robíme róm-
ske deti ŠPECIÁLNE? Diskusia organizovaná Nadáciou otvorenej 
spoločnosti v rámci projektu Frontline Club. Svoju účasť prisľúbila Jana 
Dubovcová (ombudsmanka Slovenskej republiky) a očakávame ďalších 
zaujímavých hostí.

18. 10. (sobota) o 19.00 h. Koncert Tomáša Steidla-Vlkolama, 
ktorý folkové pesničky dokresľuje gitarovými efektmi. 

26. 10. (nedeľa) o 16.00 h. Vernisáž výstavy fotiek „Príbeh ZáZe-
Mia“, rozhovor s aktérmi projektu Zázračné zelené miesto (ZáZeMie) 
o ich skúsenostiach s alternatívnymi metódami staviteľstva na ZáZeMí 
(hlinené a prútené stavby) a ich víziách a plánoch do budúcna. 

28. 10. (utorok) o 18.00 h. India a Nepál, cestopisné rozprávanie 
Michala Knitla - dobrodruha, organizátora cestovateľského festivalu 
Cestou necestou a autora cestopisov. Vstupné: 3 €.

Letná 63, SNV
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Ak sa pýtate, kvôli čomu sme uverejnili v tomto čísle Ička 
plagáty niektorých športových družstiev, odpoveď je jed-
noduchá – začínajú sa nové sezóny a my si chceme 
pripomenúť našich úspešných športovcov. V rokoch 
2010 - 2013 bolo na športové zariadenie STEZU (šp. 
hala, krytá plaváreň a kúpalisko, zimný, futbalový a atle-
tický štadión, tenisová hala, kolkáreň) vynaložených viac 
ako 6 miliónov eur. Na investičné výdavky to bolo ďalších 
cca 180 tisíc eur. Okrem týchto prostriedkov bolo v rámci 

dotácií podporených 41 športových klubov v celkovom 
objeme cca 794 tisíc eur. V tomto roku sme spoločne 
prispeli na chod 33-och športových klubov. Dúfame, že 
im tieto prostriedky pomôžu dosiahnuť kvalitné výsledky. 
Pre nadšencov hokeja je potešujúcou správou, že Sloven-
ský zväz ľadového hokeja chce investovať do hokejového 
štadióna nemalé prostriedky (1 milión eur) v súvislosti 
s prípravou Majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa usku-
točnia aj v našom meste. (rep)

Po roku sa opäť predovšetkým mladí jazdci zišli na význam-
ných pretekoch Cena Spiša. Jazdecký parkúr pri Ferčekov-
ciach privítal celú škálu začínajúcich športovcov na parkúre 
pod dohľadom skúsených jazdcov. Ideálne počasie a vý-
borne pripravený parkúr prilákal množstvo súťažiacich, koní, 
ale aj divákov. Podujatie bolo zaradené aj do programu Dní 
mesta Spišská Nová Ves. 
Jazdecké preteky odštartovala súťaž skoku do 90 cm, kde 
dominoval Ivan Filinský z Hrabušíc na koni Skybaldina. 
Nasledoval skok Z – do 100 cm, kde bolo najviac prihláse-
ných jazdcov - 29. Tu sa darilo domácej reprezentantke JK 
Slávia Spišská Nová Ves Barbore Hrubej, ktorá zvíťazila na 
koni Contesa, pred Ivanom Filinským z Hrabušíc a Veroni-
kou Hanákovou z Podturne. 
Cena Spiša pokračovala skokom ZL do výšky 110 cm. 
V tejto kategórii zvíťazil Mário Jackovič z Bratislavy na ko-
nic Grazia de Tur. Z domácich jazdcov opäť zažiarila Barbora 
Hrubá na Contese, ktorá skončila na štvrtom mieste. 
Hlavným bodom programu bol parkúr do 120 cm o Cenu 
primátora Spišskej Novej Vsi. Napínavý súboj vyhral Má-
rio Jackovič z Bratislavy na koni Grazia de Tur. Tesne za ním  
zaostali Lea Kovalčíková s Celvinom z JK Slávia Spišská 
Nová Ves a bronzovú priečku obsadila jazdecká legenda zo 
Spiša Zdeno Kuchár na koni Casper 4. 
Tohtoročná Cena Spiša ukázala, že jazdecký šport na Spiši 
má svoju históriu a isto aj budúcnosť, lebo na pretekoch do-
minovali hlavne mladí jazdci. Najlepšou odmenou pre orga-
nizátorov, jazdcov a kone bol rekordný počet divákov. Vyše 
500 ľudí počas celého dňa sledovalo kvalitné výkony na vý-
borne pripravenom parkúre a celková organizácia bola na 
špičkovej úrovni.  (pat)

Na turnaji štartovalo deväť družstiev, z toho tri zo Sloven-
ska (Slávia Nitra, Pruské a Kométa Spišská Nová Ves). 
Hralo sa systémom každý s každým 2 x 15 min. Rea-
lizačný tím Kométy na čele s trénerom Jozefom Gre-
gom zodpovedne pripravil dievčatá na uvedený turnaj, 
čo dokázalo aj umiestnenie v turnaji. 
Spišiačky vyhrali všetky zápasy takto:
Fbk Kométa Spišská Nová Ves (ďalej už len Kométa 
SNV) – Slavičín 3 : 0, Kométa SNV – Hluk 1 : 0, Pruské 
– Kométa SNV 1 : 2, Kométa SNV – Hranice 7 : 1, Ko-
méta SNV – Vsetín 9 : 1, Kométa SNV – Uherský Brod 

5 : 3, Havířov – Kométa SNV 1 : 12, Nitra – Kométa 
SNV 1 : 4.
Celkové poradie na turnaji:
1. Fbk Kométa Spišská Nová Ves, 2. ŠK 98 Pruské, 
3. Uherský Brod, 4. Slávia Nitra, 5. Snipers Slavičín, 
6. Vsetín, 7. Hrabice, 8. Hluk, 9. Havířov
Tréner Kométy Jozef Grega: „Naše dievčatá zúročili 
výbornú letnú prípravu a turnaj zvládli bez jedinej pre-
hry, pričom odohrali osem zápasov pri systéme tur-
naja každý s každým. Navyše naša Kristína Hudáková 
sa stala najlepšou hráčkou turnaja.“  (pat)

Celá akcia sa niesla pod názvom Oživme hokej na 
Spiši. V sobotu 23. augusta sa na ľade predstavili pre-
dovšetkým veľké hokejové hviezdy, ktoré vyrástli na 
tomto ľade, ich doplnili ďalšie hokejové osobnosti. Veď 
len stačí výpočet zostáv: 
HK Spisšká Nová Ves: Gavalier (Zima) – E. Kramár, 
Janovčík, Gurčík, Koky, Hrubý, Krempaský, Cven-
groš, Zakopjan, Hamráček, Chomič, Muránsky, 
Ištocy, Drozd, Smotrila, Bodák, Škovira, Lesňák, 
Horváth, M. Findura, Vaic. 
Odchovanci HK Spišská Nová Ves: Lipovský (Lizák) 
– Sersen, Lažo, Filip, Krajňák, Leskovjanský, Ordzo-
venský, Ondov, Ščurko, Rapáč, Cibák, Vartovník, 
Cuník, Bakoš, Brejčák, Hudáček, Novák, Vantroba.
Program odštartoval prípravných stretnutím žien HC Osy 
proti dievčatám z Prešova. Hlavný bod programu začal 
o 18. hodine. 
Ako prvé nastúpilo na ľad domáce mužstvo pod vedením 
kapitána Ľubomíra Vaica. Odchovanci Spišskej Novej 
Vsi boli jednotlivo predstavení. Nasledovalo slávnostné 
buly, ktoré vhodil medzi dvoch kapitánov Vaica a Ser-
sena primátor mesta Ján Volný. 
Potom už 1 500 divákov sledovalo ozajstnú hokejovú 
exhibíciu. Veď už v prvej tretine padlo spolu desať gó-
lov. Prestávku po prvej tretine spestrili ukážkou svojho 
umenia šortrekári.Gólové hody pokračovali aj v druhej 
tretine. Skvelé hokejové akcie, šikovné kúsky roztlies-

kali divákov a po dvoch tretinách bolo skóre 10 : 12. 
Po druhej tretine sa predstavili na ľade mladé hokejové 
nádeje HK Spišská Nová Ves a následne sa žrebovala 
bohatá tombola. V poslednej dvadsaťminútovke už ka-
nonieri v koncovke poľavili a celý zápas skončil dvojci-
ferným zhodným výsledkom 12 : 12. 
O víťazovi tak museli rozhodnúť atraktívne samostatné 
nájazdy. Na strane odchovancov sa nedarilo býva-
lému brankárovi Spišskej Novej Vsi Miroslavovi Lipov-
skému, na strane HK boli úspešní dvaja strelci. A tak 
HK Spišská Nová Ves zvíťazila až po samostatných 
nájazdoch. 
Tým však celé podujatie nekončilo. Nasledovala pa-
mätná snímka a množstvo žiadostí o spoločné fotografie 
fanúšikov s divákmi. Dlhý rad nedočkavých hokejových 
nadšencov čakal na autogramiádu. Kto bol v sobotu 
večer na spišskonovoveskom zimáku, isto neľutoval 
a každý svojou mierou prispel k oživeniu hokeja na Spiši. 
Nová sezóna A – mužstva odštartovala 12. septembra 
domácim zápasom proti Považskej Bystrici. 
HK Spišská Nová Ves – Odchovanci HK Spišská 
Nová Ves 12 : 12 (4:6, 6:6, 2:0)
Góly HK Spisšká Nová Ves: Smotrila (2), Chomič, Fin-
dura (5), Škovira (2), Koky, Hrubý, Krempaský
Góly Odchovanci HK Spišská Nová Ves: Krajňák (3), 
Cibák, Ščurko, Lažo (2), Vartovník (2), Leskovjanský, 
Ondov, Sersen.  (pat)
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ŠPORTOVOU PRÍLOHOU 
VÍTAME NOVÉ SEZÓNY

CENA SPIŠA

KOMÉTA PRVÁ V SLAVIČÍNE

HOKEJOVÁ EXHIBÍCIA

BEH: Beh Údolím Idy (10 km, 17. 8.): A: 8. T. Kamas 
(35:24 min.). C: 6. M. Hrušovský (38:59 min.). Čachtic-
ký polmaratón (23. 8.): A: 9. T. Kamas (1:23:06 hod.). 
C: 2. M. Hrušovský (1:27:23 hod.). Harhovská desiat-
ka (23. 8.): A: 1. J. Dubašák (25:33 min.), 4. K. Majer-
čák (38:03 min.), 5. M. Plačko (38:37 min.). B: 6. M. Bi-
goš (44:16 min.), 8. J. Gajan (44:54 min.). D: 3. O. Ko-
zák (44:28 min.), 4. J. Tekely (49:44 min.). E: 4. M. Ma-
čupová (45:59 min.), F: 2. Z. Kartusková (50:55 min.). 
Beh Margecian (10 km, 24. 8.): A: 1. A. Malyyi – UKR 
(31:30 min.). B: 5. V. Veľký (39:5 min.). D: 3. O. Kozák 
(44:21 min.). Dorast – 5 km: G: 5. J. Slávik (20:05 min.). 
Horský kros – Gerlach (30. 8.): D: 11. J. Smo-
lár (1:19:31 hod.), 12. J. Tekely (1:19:31 hod.). G: 
5. E. Berníková (1:16:39 hod.). Široké (14 km, 31. 8.): 
1. Ivanov – UKR (49:17 min.), 4. T. Kamas (52:46 min.). 
Night Run – Košice (10 km, 5. 9.): A: 1. Šarkan – Koši-
ce (31:33 min.), 6. T. Kamas (35:52 min.), 78. L. Proks 
(42:48 min.), 92. B. Toporcer (43:42 min.). E: 5. M. Ma-
čupová (44:14 min.), 38. M. Stanovičová (51:26 min.). 
F: 1. E. Berníková (48:51 min.). Okolo Spišského hra-
du (22,8 km, 7. 9.): B: 4. G. Jannický (1:56:27 hod.). 
D: 2. O. Kozák (1:53:55 hod.). G: 3. E. Berníková 
(1:57:01 hod.).
ŠPORTOVÁ STREĽBA: Náborová strelecká súťaž pre 
žiakov stredných škôl 16. 9 v priestoroch Krytej strelni-
ce ukázala, že medzi našou mládežou je záujem o stre-
lecký výkonnostný šport. Na súťaži sa zúčastnilo cel-
kom 39  jednotlivcov z radov stredoškolákov, ktorí záro-
veň vytvorili trinásť trojčlenných družstiev, aby hájili farby 
svojej školy. V disciplíne vzduchová pištoľ na 10 metrov 
sa na prvom, druhom a treťom mieste umiestnili: Dávid 
Štrauch, Simona Salajová a Ján Korkoš, v druhej disciplí-
ne malokalibrová puška na 50 metrov bolo poradie na-
sledovné: Jakub Sulák, Tomáš Petrovič, Peter Vaverčák. 
Najlepšie v hodnotení družstiev obstála Technická aka-
démia, keď jej tri družstvá obsadili prvé tri priečky. Štvrté 
bolo Gymnázium, Javorová 16.
KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV prijíma do svojich 
radov občanov bez vekovej hranice. Do strelecké-
ho krúžku prijíma na intenzívnu športovú prípravu od 
12 rokov. Prijímanie nových záujemcov je vždy v stre-
du o 18.00 hod. v klubovni Krytej strelnice na Radlin-
ského 17.
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V dňoch 23. a 24. augusta 2014 sa v rámci prípravy na novú sezónu 2014/2015 extraligová 
florbalová Kométa Spišská Nová Ves zúčastnila 6. ročníka Medzinárodného florbalového tur-
naja žien v Slavičíne (ČR). 

Spestrením hokejového leta na Spiši a prípravou na štart novej sezóny 2014/2015 bola ho-
kejová exhibícia na spišskonovoveskom zimnom štadióne. 

Súťažilo sa v kategóriách dospelí, juniori a žiaci. Ostro 
sledované boli výkony domácich šortrekárov. Tí sa od 
leta pripravujú pod vedením nového bulharského tré-
nera. Predchádzajúca sezóna bola pre rýchlokorčuľo-
vanie na krátkej dráhe veľmi úspešná. Tatiana Bodová 
reprezentovala na Olympijských hrách v Soči. Úspešnú 
sezónu mali Michal Čuja a Alica Porubská. Nadviazať 
na tieto výborné úspechy je cieľom aj v novej šortrekár-

skej sezóne. 
Na Spiš Cupe 2014 si najlepšie viedli pretekári ŠK STEZ 
Spišská Nová Ves, keď medzi mužmi zvíťazil Matej Fi-
lip s 68 bodmi a medzi ženami Alica Porubská so zis-
kom 81 bodov. V kategórii juniorov Michal Čuja obsadil 
3. miesto a v kategórii Novic získala víťazstvo Petra 
Rusnáková pred klubovou kolegyňou Luciou Filipovou.
 (pat) 

STEZ CUP – ŠORTREK 
Za účasti 82 pretekárov z piatich krajín sa uskutočnil na Zimnom štadióne v Spišskej Novej 
Vsi 3. ročník pretekov v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe STEZ CUP zaradených do Súťaže 
olympijských nádejí. 
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SAUNA T.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

3. 10. piatok 17.00 SNV - Prešov, 1. liga dospelí
4. 10. sobota 14.00 SNV - Skalica, extraliga juniori
4. 10. sobota 17.00 SNV - Poprad, 1. liga ženy
5. 10. nedeľa 10.30 SNV - Skalica, extraliga juniori
5. 10. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
8. 10. streda 17.00 SNV - Prešov, extraliga dorast
9. 10. štvrtok 17.00 SNV - Prešov, extraliga dorast

10. 10. piatok 17.00 SNV - Topoľčany, 1. liga dospelí
11. 10. sobota 14.00 SNV - Topoľčany, extraliga dorast 
12. 10. nedeľa 10.30 SNV - Nitra, extraliga dorast 
12. 10. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
15. 10. streda 17.00 SNV - Košice, extraliga juniori
16. 10. štvrtok 17.00 SNV - Košice, extraliga juniori
18. 10. sobota 14.00 SNV - Trenčín, extraliga juniori
19. 10. nedeľa 10.30 SNV - Trenčín, extraliga juniori
19. 10. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
24. 10. piatok 17.00 SNV - Trnava, 1. liga dospelí
25. 10. sobota 14.00 SNV - Skalica, extraliga dorast 
26. 10. nedeľa 10.30 SNV - Slovan Bratislava, extraliga dorast
26. 10. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
29. 10. streda 17.00 SNV - SR 18, 1. liga dospelí 

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

11. 10. sobota 11.00 TATRAN - PODBREZOVÁ, extraliga ženy
11. 10. sobota 13.30 TATRAN - SUČANY, extraliga muži
11. 10. sobota 17.00 TATRAN - PODBREZOVÁ, 1. liga východ
19. 10. nedeľa 10.00 TATRAN - VRÚTKY, dorastenecká liga
25. 10. sobota 11.00 TATRAN - PEZINOK, extraliga ženy
25. 10. sobota 13.30 TATRAN - VEĽKÝ ŠARIŠ, extraliga muži
25. 10. sobota 17.00 TATRAN - VEĽKÝ ŠARIŠ, 1. liga východ

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

4. 10. sobota 10.30 LB - MICHALOVCE, basketbal juniori
4. 10. sobota 14.00 VK - KEŽMAROK, volejbal extraliga
4. 10. sobota 18.00 LB - HANDLOVÁ, basketbal extraliga
5. 10. nedeľa 10.00 LB - HUMENNÉ, basketbal juniori
5. 10. nedeľa 12.00 LB - SVIT, basketbal kadeti
5. 10. nedeľa 14.00 - 18.00 LB - KOŠICE, basketbal žiaci
11. 10. sobota 10.00 ŠKBD - POPRAD „A“, basketbal kadetky

11. 10. sobota 13.30 FBC YOUNG ARROWS - BRATISLAVA,
florbal 1. liga muži

11. 10. sobota 18.00 LB - KARLOVKA, basketbal extraliga muži

12. 10. nedeľa 9.00 FBC YOUNG ARROWS - GAJARY,
florbal 1. liga muži

12. 10. nedeľa 11.30 ŠKBD - POPRAD „B“, basketbal kadetky
15. 10. streda 18.00 LB - KOMÁRNO, basketbal extraliga
18. 10. sobota 9.00 - 12.30 ŠKBD - YA KOŠICE, basketbal mž
18. 10. sobota 14.00 FBK KOMÉTA - BRATISLAVA, florbal extraliga ženy
18. 10. sobota 18.00 VK - PEZINOK, volejbal extraliga ženy
19. 10. nedeľa 16.00 RÜCON - B. BYSTRICA, basketbal extraliga ženy
19. 10. nedeľa 19.00 VK - BVK BRATISLAVA, volejbal extraliga ženy
22. 10. streda 18.00 LB - INTER BRATISLAVA, basketbal extraliga muži
25. 10. sobota 9.00 - 13.00 LB - MICHALOVCE, basketbal mž
25. 10. sobota 13.30 FBK KOMÉTA - NITRA, florbal extraliga ženy

25. 10. sobota 18.00 VK - PANEURÓPA BRATISLAVA, 
volejbal extraliga ženy

26. 10. nedeľa 9.00 FBK KOMÉTA - PRUSKÉ, florbal extraliga ženy
26. 10. nedeľa 11.30 - 15.00 ŠKBD - YA KOŠICE, basketbal žiačky

26. 10. nedeľa 16.00 RÜCON - CASSOVIA KOŠICE, 
basketbal extraliga ženy

26. 10. nedeľa 19.00 FBC YOUNG ARROWS - KOŠICE, florbal juniori
29. 10. streda 18.00 LB - PRIEVIDZA, basketbal extraliga muži

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

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž 
celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chi-
ropraxia, mäkké techniky. 
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na tel. č.:
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

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

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

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

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
pondelok  6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok  6.30 - 7.45  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

PARNÁ SAUNA
piatok 13.30 - 20.00
sobota 10.30 - 20.00
nedeľa 9.30 - 20.00

pondelok 15.00 - 19.30
utorok 13.30 - 19.30
streda 13.30 - 19.30
štvrtok 13.30 - 19.30

3. 10. 2014 (PIATOK) PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA SNV DO 14.00 HOD. 
Krytá plaváreň pre verejnosť otvorená od 14.00 hod.
18. 10. 2014 (SOBOTA) PLAVECKÉ PRETEKY. 
KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ.

4. 10. sobota 14.30 FK SNV - Snina, III. liga dospelí

5. 10. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - MFK Košice 
I. liga mladších žiakov U13 a U12

11. 10. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Giraltovce, II. dorastenecká liga
12. 10. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Bardejov, I. liga ml. žiakov U13 a U12
18. 10. sobota 14.00 FK SNV - Vysoké Tatry, III. liga dospelí
19. 10. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Trebišov, I. liga ml. žiakov U13 a U12
25. 10. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Vranov, II. dorastenecká liga
26. 10. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV - Lipany, I. liga starších žiakov U15 a U14

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466. 
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Namiesto avizovaného extraligového turnaja vo volej-
bale žien (ktorý sa z technických príčin nemohol usku-
točniť), sa v spišskonovoveskej športovej hale hral cez 
víkend turnaj mládeže.
V sobotu 13. 9. 2014 mali halu pre seba juniorky 
a kadetky, ktoré sa pred celkom slušne zaplnenou 

halou vypli k veľmi dobrým výkonom. Celkovo sa tur-
naja zúčastnilo 6 družstiev, ktoré v dvoch skupinách 
odohrali medzi sebou, ako i nakríž skupinami spolu 
11 zápasov. 
PORADIE DRUŽSTIEV:
Juniorky: 1. Liptovský Hrádok, 2. Spišská Nová Ves

Kadetky: 1. Košice, 2. Spišská Nová Ves, 3. Liptov-
ský Hrádok 4. Prešov
V nedeľu 14. 9. 2014 si halu zobrali pre seba zasa 
žiačky, ktoré odohrali spolu 15 zápasov, ale v 3 ka-
tegóriách. Svoje umenie predviedli nielen staršie 
žiačky, ale aj mladšie žiačky v 6-kovom volejbale, ako 
aj mladšie žiačky v 4-kovom volejbale. Táto kategória 
sa hrá na ihrisku rozmerov 7 x 7 m a, samozrejme, 
hrajú iba 4 hráčky na každej strane. „Štvorkový“ vo-
lejbal mal v našej hale premiéru a (hojne prítomných) 
rodičov jednoznačne zaujal.
PORADIE DRUŽSTIEV:
Staršie žiačky: 1. Spišská Nová Ves, 2. Liptovský 
Hrádok, 3. Lendak
Mladšie žiačky 6: 1. Liptovský Hrádok, 2. Spišská 
Nová Ves „B“, 3. Spišská Nová Ves „A“
Mladšie žiačky 4: 1. Liptovský Hrádok „B“, 2. Spiš-
ská Nová Ves „B“, 3. VK Spišská Nová Ves „A“ 
spolu s Liptovským Hrádkom „A“
Celkovo v tomto dvojdňovom turnaji nešlo ani tak o vý-
sledky, ako o súhru dievčat, vyskúšanie si herných 
systémov, ale v neposlednom rade aj základných ná-
vykov pri volejbalových zápasoch, hlavne u mladších 
kategórií. Veď mnohé z mladších žiačok hrali v dre-
soch a pred rodičmi vôbec po prvý raz – a hneď vo 
veľkej hale.
Tento volejbalový víkend jednoznačne splnil účel i cieľ 
a organizáciu turnaja si pochvaľovali všetci tréneri i prí-
tomní rodičia. A to náš klub zaväzuje i povzbudzuje do 
ďalšej práce. Igor Murko, foto: autor

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

Hlavnou myšlienkou vzniku Spišskej amatérskej hokejovej 
ligy bolo hrať priateľský hokej na amatérskej úrovni, samo-
zrejme, v rámci pravidiel. Po dohode siedmich mužstiev 
vznikla SAHL pred rokom na začiatku sezóny 2013/2014. 
Finále sa hralo v marci a víťazom ligy sa stal SKV Aligators. 
V piatok 5. septembra primátor mesta Ján Volný vhodil 
úvodné buly 2. ročníka Spišskej amatérskej ligy. Zá-
pas Direct Realu s Profesionálmi odštartoval novú sezónu 
2014/2015. 
V prvom ročníku získala amatérska liga na popularite a tak 
od novej sezóny mali organizátori o jednu starosť navyše – 
prihlásili sa im ďalšie tímy. Spišská amatérska hokejová liga 
tak bude mať desať klubov – ALG, Tigri, Apaches, Spišský 
Štvrtok, Color auto team, SKV Aligators, Direct Real, Profe-
sionáli, Drinken Baron a Vydrník. 
Hneď prvé kolo ukázalo, že o prekvapenia a kvalitné zápasy 
nebude núdza. Nováčik súťaže Apaches Team dokonale za-
skočil Spišský Štvrtok. Prvé kolo sa hralo počas troch dní. 
V prvom otváracom zápase Direct Real porazil Profesioná-
lov 7 : 4. V sobotu Color auto team podľahol vysoko 2 : 11 
obhajcovi titulu. V nedeľu boli na programe tri stretnutia. 
Drinken Baron porazil Vydrník tesne 5 : 4. V prekvapení kola 
Apaches Team zdolali Spišský Štvrtok 6 : 4 a ALG zdolali 
Tigrov 9 : 4.  (pat)

DRUHÝ ROČNÍK SAHL

Cez víkend 13. - 14. 9. 2014 žila Športová hala v Spišskej Novej Vsi volejbalovým turnajom mládeže. V sobotu hrali juniorky a kadetky, v ne-
deľu zasa staršie a mladšie žiačky.

Občianske združenie Novoveská Huta organizovalo toto po-
pulárne podujatie už po deviatykrát. V sobotu za slnečného 
počasia sa na štart postavilo až 122 pretekárov. Niekoľko 
rokov bolo problém zladiť termín behu v Novoveskej Hute 
a pod Spišským hradom. Teraz sa to konečne rozdelilo na 
dva dni, a tak sa organizátori v Novoveskej Hute mohli tešiť 
na rekordnú účasť. Ďalšou potešujúcou správou a veľkým 
stimulom pre organizátorov bola vysoká účasť v žiackych ve-
kových kategóriách. 
V hlavnej vekovej kategórii zvíťazil Tomáš Kamas z ŠKP 
Spišská Nová Ves. V kategórii B dobehol ako prvý Štefan 
Sumerling z Fitnes klubu Spišská Nová Ves. Dvaja Poliaci 
dominovali v C a D kategórii. Richard Kobajlo bol najrých-

lejší v C – kategórii a v tej najstaršej dominoval Žigmund 
Lisnický. 
Vo výbornej forme sa predstavila medzi ženami Mária Maču-
pová. Tá mala ešte v nohách 10 kilometrov z predchádzajú-
ceho dňa na podujatí v Košiciach a dominovala v kategórii 
do 35 rokov aj v Novoveskej Hute. V kategórii nad 35 ro-
kov dobehla ako prvá Eva Berníková.  
Už je známe, že Novoveská Huta sa stala v regióne hlavným 
mestom bežeckého športu. Sobotňajšie preteky len potvrdili, 
že o bežecký šport zásluhou obetavých funkcionárov je na 
Spiši výborne postarané. Väčšina účastníkov potvrdila svoju 
účasť aj o rok, kedy bude jubilejný 10. ročník Behu Novo-
veskou Hutou. (pat) 

BEH NOVOVESKOU HUTOU 
Prvý septembrový víkend bol na Spiši bohatý na bežecké podujatia. Na programe bolo 20 mie-
rových kilometrov okolo Spišského hradu a tradičný Beh Novoveskou Hutou. 

Naše volejbalové nádeje - mladšie žiačky VK SNV spolu s trénerkami Fabianovou a Vartovníkovou. 

Tento známy turista, ale predovšetkým bežec, sa dostal 
medzi veteránov kategórie „D“ iba tohto roku, ale veľmi 
úspešne, o čom svedčia jeho umiestnenia v ťažkých ma-
ratónoch.
21. júna – Kysucký maratón – Čadca – 2. miesto – 
3:31:17 hod.
5. júla – Goral maratón 50 km (prevýšenie 1 100 m) – 
2. miesto – 5:17 hod. 
15. augusta – Maratón solidárnosti – Gdaňsk – Poľsko 
– 2. miesto – 3:29 hod.
Len tak ďalej reprezentuj naše mesto, Vlado.

Rudo Mikolaj

ÚSPEŠNÝ VLADO ŠMIDA 
MK TATRAN SNV

Začiatkom septembra tohto roku sa na ZŠ Ing. O. Kožucha konala 
členská schôdza klubu plávania SNV, ktorej sa zúčastnili plavci klubu 
a ich rodičia. V hodnotiacej správe predseda klubu Ing. Ivan Mirek, 
PhD., vyzdvihol tohtoročné úspechy plavcov vo všetkých vekových 
kategóriách na súťažiach v rámci Slovenska i v zahraničí. 
Najlepšie výsledky v uplynulom období zo žiakov dosiahli: Alexandra 
Taláčová, niekoľkonásobný majster SR Tomáš Želikovský a s naj-
mladších žiakov to bola Miriam Výrosteková. Všetci sú žiakmi ZŠ 
Ing. O. Kožucha, s ktorej vedením má klub veľmi dobrú spoluprácu. 
Mimoriadne úspešný štart na plaveckých súťažiach v prvom polroku 
2014 mala spomínaná Miriam Výrosteková. V marci na medziná-
rodných pretekoch „Pohár priateľstva“ v Rimavskej Sobote zvíťa-
zila v 4. disciplínach. V apríli svoje víťazstvá zopakovala na „Veľkej 
cene Liptova“ v Liptovskom Mikuláši a v máji na ďalších medziná-
rodných pretekoch cena „Orcáčika“ v Michalovciach.
Príprava plavcov je od septembra zameraná na dosiahnutie čo najlep-
ších výsledkov na zimných majstrovstvách Slovenska v 25 m bazéne, 
ktoré budú v decembri. Klub plávania SNV bol poctený usporiadaním 
tohtoročných zimných majstrovstiev SR pre 13 - 14-ročných žiakov. 
Veríme, že spolupráca všetkých zainteresovaných organizácií zabez-
pečí hladký a reprezentatívny priebeh týchto majstrovstiev. 

– MK –

NECHCÚ ZASPAŤ NA VAVRÍNOCH

Miriam Výrosteková s trofejami z „Veľkej ceny 
Liptova“. Foto: MV
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POZVÁNKY, OZNAMY

Pozývame vás na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
8. októbra 2014 (streda) 

Kde: Jogacentrum, 1. poschodie,  
Letná 55, Spišská Nová Ves

Čas: 17.00 – 19.00 h. Kontakt: 0907 477 955
Vstup zdarma.

Program:
17.00 – 17.15: Úvod k systému Joga v dennom živote. 

Harmónia tela, mysle a duše. Joga - cesta ku zdraviu.
17.15 – 17.30: Relaxácia – uvoľnenie tela a mysle. 

17.30 – 18.00: Jogové cvičenia pre všetky vekové kate- 
górie, prevencia a podporná liečba civilizačných chorôb.

18.00 – 18.15: Dychové cvičenia
18.15 – 19.00: Otázky a odpovede, záver,  

občerstvenie
 Zúčastniť sa môžete celého programu alebo jeho  

jednotlivých častí. Prineste si so sebou pohodlný odev  
na cvičenie (cvičí sa v ponožkách). 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
pobočka Sp. Nová Ves, Zimná 62

Info: 0907 477 955
e-mail: jvdz.snv@centrum.sk

www.yoga.sk

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  
a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

7. 10. 2014
„Éčka“ - v tom je ta „léčka“?

Ako nakupovať menej „éčok“.
Jaromír Novota

••• 

21. 10. 2014
Neposlušný močový mechúr

MUDr. Peter Pollák

 
KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade)

KEDY: 17.30 h
KONTAKT: 0908 994 818

Vstup voľný.

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. 10. 2014
Signum, Nábrežie Hornádu 11, 

tel.: 053/441 01 92

4. - 5. 10. 2014
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

6. - 12. 10. 2014
Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

13. - 19. 10. 2014
Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

20. - 26. 10. 2014
Pri stanici, Odborárov 47, tel.: 053/429 86 93

27. - 31. 10. 2014
Verbena, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetkých milovníkov strašidiel na

STRAŠIDELNÚ  
NOC V ZOO

19. 10. 2014 o 16.00 h 
Kde: amfiteáter

PROGRAM:
16.00 Čert slúži (rozprávka)
17.00 Vydlabávanie tekvíc

 17.30 Pandí tanec
 18.30 Lampiónový sprievod

 19.30 Ohňová show

 Kto príde v strašidelnej maske, s tekvicou 
alebo lampiónom, nebude platiť vstupné.

Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok: 18.00 – 19.00 wellness, body form,  
 cvičenie na fit loptách, flovin
Štvrtok:  18.00 – 19.00 wellness, body form,  
 flovin, cvičenie s overbalom
Cvičiteľka:  Kamila Vargová
Telocvičňa ZŠ Z. Nejedlého – sídl. Mier
Utorok:  18.00 – 19.00 akvaerobik 
Štvrtok:  18.00 – 19.00 aerobik, body form,  
 cvičenie s overbalom
Cvičiteľka:  Števa Zajacová
Telocvičňa ZŠ Hutnícka - sídl. Západ I
Pondelok:  18.30 – 19.30 body form, pilates,  
 cvičenie s overbalom
Štvrtok:  18.30 – 19.30 body form, pilates,  
 cvičenie s overbalom
Cvičiteľka: Marietta Sopková
Telocvičňa ZŠ Ing. O. Kožucha
Pondelok:  18.30 – 19.30 fit lopty, body form,  
 pilates
Štvrtok:  18.30 – 19.30 fit lopty,  
 cvičenie s overbalom, pilates 
Cvičiteľka: Eva Murgačová
Telocvičňa ZŠ Nad Medzou
Pondelok:  18.00 – 19.00 aerobik, body form,  
 pilates 
Streda:  18.30 – 19.30 pilates
Cvičiteľka:  Irena Kovalčíková
Gymnastika 
Pondelok:  17.00 – 18.00 deti od 5 do 7 rokov
Streda:  16.30 – 18.30 gymnastika pokročilí
Cvičiteľky:  Kovalčíková, Hromadová,  
 Puhalová, Púpalová

KLUB RTVŠ MIX 
program cvičenia žien

IX. ROČNÍK OLYMPIÁDY 
DOMOVA SOCIÁLNYCH  
SLUŽIEB „NÁŠ DOM“
16. 10. 2014, Športová hala, 

sídl. Za Hornádom, Sp. Nová Ves,
Viac informácií na www.spisskanovaves.eu - Aktuality

CVIČENIE NA TRAMPOLÍNACH
UŽ ŠTVRTÝ ROK PRE VÁS  

www.jumping.cz/sk
Facebook – JUMPING_SNV

Kde? M-GYM FITNESS, OC Madaras, SNV
Kedy?

PON/UTO/STR: 18.30 - 19.30
ŠTV: 17.45 - 18.45; 18.45 - 19.45 

PIA + NED: 18.30 - 19.30 
REZERVÁCIA TRAMPOLÍN: 

0944 552 689; 0949 314 909
TEŠÍME SA NA VÁS!

Vyskáčeme si dobrú náladu 

Chcete si splniť svoj dávny sen?

Krasokorčuliarsky klub v SNV otvára 

KURZ 
KRASOKORČUĽOVANIA

pre dospelých a mládež od 15 rokov.
POZOR!!! Začíname už v októbri.

Viac informácií: 0904 932 258, 0911 991 353
e-mail: krasosnv@krasosnv.sk

www.krasosnv.sk

vás pozývajú na

4. ROČNÍK PRETEKOV 
PSÍCH ZÁPRAHOV 
NA LETISKU V SNV

25. - 26. 10. 2014
Program: 
Sobota 
 9.00  - 1. kolo pretekov
 11.00  - sprievodné akcie
Nedeľa 
 9.00  - 2. kolo pretekov
 12.00  - štafety
 13.00  - detská kategória
 15.00  - vyhodnotenie

ŠK ARCHING 
a Mesto Spišská Nová Ves
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 OZNAMY, POZVÁNKY

ZO SZCH Spišská Nová Ves 
usporiada 

3. – 5. októbra 2014 

9. SPIŠSKÚ VÝSTAVU 
DROBNÝCH ZVIERAT 

v areáli Strednej odbornej školy  
ekonomickej, Stojan 1, 

Spišská Nová Ves.

Výstava pre verejnosť 
bude otvorená: 

Piatok 3. 10. 2014 od 12.00 do 18.00 h
Sobota 4. 10. 2014 od 9.00 do 18.00 h
Nedeľa 5. 10. 2014 od 9.00 do 12.00 h

Informácie o výstave podá Štefan Forberger, 
Ul. S. Chalupku 15, Spišská Nová Ves, 

tel. č.: 0903 738 952.

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

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA
vás pozýva na prednášku

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

I. HOVORY O DUŠI
v zasadačke Mestského úradu, budova AB, 

Štefánikovo nám. 5, Sp. Nová Ves 
vo štvrtok 23. októbra 2014  

o 17.00 h.
Vstup je voľný, srdečne vás očakávame.

http://www.rosicrucianum.sk
e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených zvierat proti 
besnote sa uskutoční v nasledovných termínoch:

• 10. októbra 2014 od 8.00 do 17.00 h vo Veterinárnej nemocnici  
Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I).

• 11. októbra 2014 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute  
pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote bude účtovaný poplatok vo výške 5 €.
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa 
jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné.  
Nesplnením si tejto povinnosti sa chovatelia vystavujú riziku postihu.

Veterinárna klinika Spišská Nová Ves 
053/446 26 23, 0905 506 126

VÝSLEDKY SÚŤAŽE  
O NAJKRAJŠÍ BALKÓN 

A PREDZÁHRADKU 2014
BALKÓN

1. miesto: Karol Chudiak 
2. miesto: Ján Fiflík

3. miesto: Soňa Filipaková

PREDZÁHRADKA 
1. miesto: Marián Mních 

2. miesto: Ján Bučko 
3. miesto: Juraj Kubičar 

Ceny víťazom budú odovzdané na stretnutí  
občanov Ferčekoviec s predstaviteľmi mesta  

Spišská Nová Ves 30. 10. 2014 (štvrtok).

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  29. 10. 2014
 
1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (nám. 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  30. 10. 2014

 
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  31. 10. 2014
 
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  3. 11. 2014
 
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) 31. 10. - 18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 4. 11. - 18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 3. 11. - 17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 4. 11. - 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep  4. 11. 2014

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!



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

24 OKTÓBER 2014

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V AUGUSTE OSLÁVILI
93 rokov
Anna Paceková
91 rokov
Elena Roháčová
90 rokov
Alžbeta Suráková
Mária Molitorová
Emília Kováčová
Ing. František Kukura
85 rokov
Justína Ambrozová
Mária Tökölyová
80 rokov
Anna Uličná
Ferdinand Koška
Štefan Szarka
Michal Snopko
Helena Vojtkovská
Mária Hricová
Irena Jaduščáková
Zuzana Kuchárová
Erika Kapsdorferová

Margita Klempayová
Mária Tkáčová
MUDr. Erika Žifčáková
Ing. Ján Kollár
Jozef Mucha
Milan Revay
Cecília Šimčáková
Justína Acksteinerová
75 rokov
Jozef Bajtoš
Paraska Hrebíková
Margita Majerská
Zuzana Hennelová
PaedDr. Štefan Korytko
Elena Šmelková
Ing. Juraj Chovan
Ivan Kráľ
Ivan Szabo
Alžbeta Kočišová
MVDr. Emil Košický
Štefan Sivák
Karol Dugas

Mária Slebodníková
Anna Magdová
Jozef Surák
Verona Klembarová
Anastázia Boržíková
PaedDr. Anna Grecová
Ing. Jozef Lifka
70 rokov
Emília Onderušová
Alžbeta Regecová
Peter Tatranský
Jozef Geci
Jaroslav Novotný
Ing. Rudolf Weag
Anton Kapalko
Mária Spišáková

Viera Závišová
Jozef Fabini
Štefan Sopko
Ján Szabó
Mária Ištvaníková
František Cupper
Bernard Semaňák Lorko
Milan Stavjarský
Vlasta Šomšáková
Helena Eštoková
Gabriela Kačírová
Gabriela Dražilová
Ondrej Hric
Gabriela Garčárová
Jozef Jahodník
Ing. Anna Timková

Karin Emma 

 Krokkerová

Sára Jendrálová

Viktória Ferencová

Suzanna Samončiková

Matias Kozub

Maxim Majerčák

Barbora Lorincová

Zina Ľorková

Monika Plutová

Jakub Mihalko

Michaela Buntová

Dominik Staššík

Emma Mníchová

Tobias Forgáč

Lara Lišková

Adriana Hořáková

Veronika Mária 

 Dobrovská

Neurčené Viliamsová

Oliver Janna 

Matej Keselica

Ondrej Janus

Nela Suchá

Ján Hannel

Tobias Tulej

Branislav Suranovský

Lara Fábianová

Patrik Koky

Matias Proks

Adam Korkoš

Tereza Šimonová

Jakub Skýpala

Michael Klimuš

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.

Odišiel si, no v našich srdciach ostávaš navždy.
Ďakujem všetkým, ktorí sa 15. 7. 2014 prišli rozlúčiť s mojím priateľom Jánom 
KARKULOM.
Veľké ďakujem patrí prim. MUDr. Š. Zelenému z OAIM NsP v Spišskej Novej Vsi, 
prim. MUDr. Š. Kötelešovi z JIS chir. odd. za mimoriadnu zdravotnú starostlivosť 
počas jeho hospitalizácie a celému zdrav. personálu na týchto oddeleniach.
S vďakou priateľka Andula 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 14. 8. 2014 s mojím manželom a otcom Františkom TEJBUSOM, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 62 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou manželka, synovia František, Peter, Tomáš a vnučka Tamarka.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým tým, ktorí sa prišli 20. 8. 2014 rozlúčiť s našou drahou mam-
kou, babkou, prababkou a svokrou Máriou VANACKOU, ktorá nás opustila 
vo veku 89 rokov.
Poďakovanie patrí aj kolektívu Opatrovateľskej služby na Levočskej 16 a sused-
kám, ktoré sa s ochotou starali o našu drahú zosnulú.
S úctou syn Marián s rodinou.

Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním, tým, ktorých milu-
jem na cestu posvietim.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary príbuzným, priateľom, 
známym a susedom nášho drahého Ing. Pavla BLAŠČÁKA, ktorý nás opustil 
23. 8. 2014 vo veku nedožitých 63 rokov.
Osobitne ďakujeme za mimoriadnu zdravotnícku starostlivosť internému od-
deleniu NsP, odd. OAIM v Sp. Novej Vsi, za ľudský, odborný prístup v jeho 
posledných dňoch života.
Zvlášť ďakujeme ThDr. Š. Boržíkovi, PhD. a PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Poh-
rebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Emília, mama, synovia Peter a Pavol s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, ktorí prišli odprevadiť 
25. 8. 2014 na poslednej ceste našu drahú dcéru, mamičku, sestru a starkú 
Annu BUŠOVÚ.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú starostlivosť kolektívu domova dôchodcov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
2. 9. 2014 uplynul 2. rok, odkedy nás náhle opustil manžel, milovaný otec, 
dedko Ivan DEMOČKO.
S úctou a láskou v srdiečkach na Teba spomínajú manželka Marta, dcéra Danka 
a syn Ivan s rodinami.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si 
navždy, hoc‘ túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si nás tak ne-
čakane a navždy opustiť. Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš stále s nami. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať 
a s láskou na Teba spomínať.“
So žiaľom v srdci sme si 12. 9. 2014 pripomenuli smutné 2. výročie úmr-
tia našej milovanej manželky, matky, dcéry, sestry, švagrinej, nevesty Dariny  
RICHVEISOVEJ zo Smižian.
smútiaca rodina

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť 
v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám 
zanechal.
18. 9. 2014 uplynulo 14 rokov od úmrtia nášho otca, 
dedka, svokra Jána REGECA.
6. 10. 2014 si pripomenieme 4. výročie, odkedy nás 
navždy opustila aj naša mamka, babka a svokra Anna 
REGECOVÁ.
S úctou, vďakou a láskou v srdci spomínajú dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V AUGUSTE NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Mária Vanacká 1925
Ing. František Schmidt 1926
Margita Riššová 1927
Marta Rabatinová 1927
Mária Zajacová 1927
Magdaléna Bystrianská 1929
Helena Šmögnerová 1929

Ing. Ondrej Bielek 1929
Katarína Ličáková 1931
Helena Kišáková 1933
Barbora Gabriová 1933
Jolana Székelyová 1935
Leopold Dirga 1939
Ladislav Maguth 1939

Jozef Klein 1941
Mgr. Eva Kažmírová 1941
Anna Búšová 1943
Ladislav Vaľo 1943
Štefan Bajus 1946
Ľubomír Sianta 1948
Zuzana Mireková 1948

Štefan Košár 1950
Ing. Pavol Blaščák 1951
František Tejbus 1952
Anna Bobková 1954
Pavol Majer 1954
Emília Korbová 1954
Darina Augustiňáková 1954

Rudolf Krohľák 1955
Peter Drusa 1955
Alena Flachbartová 1957
Peter Babič 1963
Pavol Kuchár 1969
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Na krídlach anjela si vzlietol v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš strach, necítiš 
života ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu,  
tá Ťa už nemučí, našiel si pokoj v nebeskom náruči.
2. 10. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás náhle a nečakane navždy opustil  
milovaný tatik, manžel, brat a syn Róbert ROJKOVIČ vo veku 27 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomína mama  
s rodinou.

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, 
prázdny dom a spomienky nám zanechal.
1. 10. 2014 uplynie 13 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá Mária 
DROBNÁ.
S láskou a vďakou spomíname.

Niektoré rany nezahojí ani čas...
4. 10. 2014 uplynie 10 ťažkých rokov od úmrtia mojej milovanej dcéry  
Moniky VARGOVEJ, rod. Buríkovej. Zároveň 22. 10. by oslávila krásnych 
35 rokov. Jej predčasná smrť nás zasiahla o to krutejšie, že už sama bola 
matkou a manželkou.
S láskou a úctou na ňu spomína celá rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Ten, kto Ťa 
poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
10. 10. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustila moja manželka, mamka, 
babka a prababka Anna ČERNICKÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manžel, deti s rodinami.

Smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako predtým. Ten, kto Ťa poznal, 
spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne.
11. 10. 2014 uplynie 4. výročie úmrtia našej drahej mamky, babičky a praba-
bičky Anny SZENTIVANYIOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, syn, nevesta s rodinami.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi...
11. 10. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec 
a dedko Václav PECHANEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, vďakou a láskou spomína manželka Anna a dcéry Ľubica a Dagmar 
s rodinami.

Čas plynie, ale smútok a bolesť v našich srdciach zostáva.
12. 10. 2014 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil drahý 
manžel, otec, svokor a dedko Štefan PIPAN.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a mali radi.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel...
13. 10. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný otec a manžel 
Ing. Jozef CHOCHLÍK.
S úctou a láskou na Teba spomíname.
manželka, dcéry, vnúčatá a ostatná rodina

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Ten, kto Ťa 
mal rád, nezabudne.
13. 10. 2014 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil drahý 
manžel, otec, opapa a svokor Ing. Eduard MÜNCNER. 
S láskou a úctou spomína manželka Tonka, dcéry Drahomíra a Denisa  
s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na 
Teba s úctou spomíname.
14. 10. 2014 uplynie 10. výročie, odkedy si nás navždy opustila, moja drahá 
sestra a teta, Júlia MECKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína sestra Anna s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť  
s naším drahým Ladislavom MAGUTHOM, ktorý nás opustil dňa 25. 8. 2014.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal. Chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
3. 9. 2014 uplynie smutný rok od úmrtia môjho milovaného manžela Ladislava 
BELÁNA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Jarmila s rodinou

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tiny všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
3. 9. 2014 rozlúčiť s našou mamkou, starou a prastarou mamou Jolanou  
SZÉKELYOVOU.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Milada a Dana s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
4. 9. 2014 prišli rozlúčiť s naším otcom, dedom a „dedom-pra“ Jánom  
KLAPÁČOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši... 
Pán Juraj DUDINSKÝ očiam odišiel, v srdciach zostal...
Ani po 30 rokoch nezabúdame a s láskou, úctou a vďačnosťou spomíname.
dcéry s rodinami

Odišiel, ale naďalej žije v našich srdciach.
12. 9. 2014 uplynul rok od úmrtia milovaného manžela, otca a dedka  
Ing. Jozefa ŠTOFKA.
Ďakujeme, že ste mu spolu s nami venovali tichú spomienku.
smútiaca rodina

16. 9. 2014 uplynulo 8 rokov od úmrtia našej mamy  
Kataríny HOLECOVEJ a 9. 10. 2014 uplynie 43 rokov 
od úmrtia nášho otca Elemíra HOLECA.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.
23. 9. 2014 uplynuli štyri roky, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, starý 
otec JUDr. Miloš MARÓTY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika, dcéry Viera a Lucia s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

26. 9. 2014 uplynulo 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel  
Ľudovít MACKO.
S láskou spomínajú manželka Cecília, dcéry Eva a Zlata a syn Marián s ro-
dinami.

Ťažké sú kroky k miestu, kde Ty navždy spíš. Prešli už dva roky a Ty sa 
k nám nikdy nevrátiš. Osud Ti nedoprial s nami byť, ale v našich srdciach 
budeš navždy žiť. Tíško si trpela, ubolené srdiečko prestalo Ti biť. Zaspala 
si tíško, hoci si chcela žiť.
5. 10. 2014 uplynú 2 roky, odkedy si nás navždy opustila, naša drahá milovaná 
mamička, Marta ZAVAČANOVÁ.
S úctou a láskou na Teba spomíname a božtek do nebíčka posielame. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Tvoje deti
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Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce pozýva

OBČANOV FERČEKOVIEC
na stretnutie s predstaviteľmi 

mesta Spišská Nová Ves,
ktoré sa uskutoční

30. 10. 2014 (štvrtok) o 17.30 h  
v SKI klube.

Na stretnutí budú odovzdané ceny  
víťazom v súťaži O najkrajšiu predzáhradku  
a najkrajší balkón. Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Ten, kto Ťa po-
znal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
14. 10. 2014 uplynie 30 smutných rokov, odkedy nás navždy opustil náš milo-
vaný otec, dedko, pradedko, brat Ondrej MUCHA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

15. 10. 2014 si pripomenieme 2. výročie úmrtia milovanej mamičky, svokry 
a sestry Boženy ŠTRBKOVEJ.
So srdcom plným spomienok spomínajú syn Gabi s rodinou a otcom Gabrielom 
a súrodenci s rodinami.

Čas plynie, spomienky ostávajú. 
19. 10. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustila naša mama, babička,  
prababička Margita HYBENOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra s manželom, syn, vnúčatá, pravnúčatá. 

Odišla si, mamka, nevieme kam. Spomienka na Teba zostane nám. Spo-
mienka krásna, mamka milá. Ty, že si pre nás vždy len a len žila. Od života 
pre seba nič si nežiadala, všetko len pre svoje deti a rodinu, svoje celé srdce 
si nám dala, večný kľud nech Ti Boh dá za odmenu. 
17. 10. 2014 si pripomíname 4. výročie odchodu do večnosti našej drahej 
mamky, babky a prababky Eleny CIBUĽOVEJ. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Mária a syn Jozef s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
21. 10. si pripomíname 20. výročie úmrtia nášho otca 
Daniela KUPČA a 6. 12. si pripomenieme 15. výročie 
úmrtia našej mamky Márie KUPČOVEJ, rod. Šubovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
Spomína syn Daniel s rodinou.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Osud Ti  
nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť. Čas plynie, 
ale smútok a žiaľ ostáva.
So žiaľom v srdci si 21. 10. 2014 pripomenieme smutné 2. výročie úmrtia našej 
milovanej Adriany PODOLINSKEJ.
S láskou a úctou spomína dcéra Lenka, mamka, sestra Lýdia s rodinou, brat 
Ján s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
22. 10. 2014 uplynú 2 roky od úmrtia môjho manžela Juraja BODU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku...
manželka, deti a vnúčatá

Odišiel a v srdciach bolesť a smútok zanechal.
22. 10. 2014 si pripomíname 5. výročie úmrtia Viktora Janika PASTVU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť. 
23. 10. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Cyril KLINGA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna s rodinou.

Čo z vďaky za lásku a starostlivosť Tvoju Ti môžeme dať... hrsť krásnych 
kvetov naposledy, a potom len spomínať.
23. 10. 2014 si pripomíname 5. výročie, odkedy nás navždy opustila moja mi-
lovaná manželka, naša drahá mamka, babka, svokra, nevesta, sestra, švagriná 
a teta Ing. Mária KOREČKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Vladimír, dcéry Marianna a Denisa s rodinami  
a ostatná smútiaca rodina.

23. 10. 2014 uplynú 2 roky, čo navždy dotĺklo srdiečko mojej milovanej dcéry 
Moniky ŠOMŠÁKOVEJ, rod. Almássyovej.
So žiaľom v srdci spomína mama.

Odišiel si bez slov a na rozlúčku nebol čas. Spomienky na Teba zostanú 
navždy v nás. Ťažko je spomínať, srdce puká bôľom, keď si znenazdajky 
dal nám navždy zbohom.
25. októbra 2014 si pripomenieme smutné 5. výročie, odkedy nás navždy,  
bez slova rozlúčky, opustil náš drahý syn Ing. Róbert BURIN.
S láskou spomínajú rodičia, brat a starí rodičia.

Na ktorú hviezdu odišla si, mama? Nie je Ti zima? Nie si tam sama? Ostali 
sme tu samé, Tvoje deti a hoci beľou hlava nám svieti, chýbaš nám, mama!
27. októbra 2014 uplynie rok od úmrtia našej mamky Márie STAROVECKEJ.
Ďakujeme, že jej spolu s nami venujete tichú spomienku.
deti, vnúčatá a ostatní príbuzní

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj keby láskou 
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viac. 
28. 10. 2014 si pripomenieme 7. výročie úmrtia našej milovanej mamičky  
a babičky Márie RENNEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
28. 10. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko 
Arpád KUBÍK.
S láskou a úctou spomína manželka Terézia a synovia Rastislav, Michal  
a Martin s rodinami.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Moja najväčšia a srdečná vďaka patrí lekárke na prijme interného oddelenia NsP v SNV MUDr. Kuku-
rovej, ktorá 7. 8. 2014 mi nezištne a ľudsky pomohla pri mojej chorobe. Za milý prístup ďakujem aj 
zdravotnej sestre, ktorá mala v tento deň službu.
vďačná pacientka Justína Hornová

pozýva svojich členov na posedenie

ÚCTA	K	STARŠÍM,	
ktoré sa uskutoční 

11. 10. 2014 (sobota) o 16.00 h 
v reštaurácii Hotela Preveza.

Poplatok: 
členovia - 8,50 €, nečlenovia - 9,50 €.

pozýva svojich členov na

VÝLET	DO	POĽSKA
	Nový	Targ,	

Bukovina	-	kúpanie
16. 10. 2014 (štvrtok) 

Odchod autobusu od DK o 7.00 h. Poplatok: 5 €.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves
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Mestský výbor č. 4 
sídlisko Mier Sp. Nová Ves

pozýva občanov zo sídliska 
Mier Spišská Nová Ves na

VEREJNÉ 
ZASADNUTIE 
S OBČANMI

15. októbra 2014 
o 16.30 hod. 

v Kine Mier Sp. Nová Ves.
Verejného zasadnutia  

sa zúčastní i primátor mesta  
PhDr. Ján Volný, PhD.

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

Jednota dôchodcov na Slovensku MO v Sp. Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity

8. - 13. 10. 2014
Rekondično-relaxačný pobyt Krpáčovo, Hotel Biotika.

Odchod autobusu o 8.00 h z parkoviska za DK.
Nezabudnúť plavky a dobrú náladu.

22. 10. 2014 (streda)
Turistická vychádzka Slovinky – Suchinec – Slovinská skala

BUS z AS o 7.30 h. 

23. 10. 2014 (štvrtok) 
Spoločenské posedenie pri príležitosti  

MESIACA ÚCTY K STARŠÍM 
o 16.00 h v reštaurácii TATRA. 

Poplatok: člen MO - 7 €, nečlen - 10 € 

25. 10. 2014 (sobota)
Spomienka na obete hôr.  

Symbolický cintorín pri Popradskom plese.
Odchod zo ŽS: osobný vlak o 8.50 h, rýchlik o 9.05 h.

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

4. 10. 2014
Na dopravnom ihrisku  

sa bude variť guláš o 10.00 hod. 
Prosím nahlásiť sa u ved. klubu. 

10. 10. 2014
Posedenie v klube s p. Grečkovou  

a predstaviteľmi mesta. 

13. 10. 2014
Autobusový zájazd Svätý Kríž  

a okolie Liptova.
Odchod autobusu o 7.00 hod.  

od DK, poplatok 5 €. 

19. 10. 2014
Mesto SNV usporiada pri príležitosti  

mesiaca úcty k starším 
kul. podujatie v Kine Mier.

Prihlásiť sa u ved. klubu 

20. 10. 2014
Vychádzka na Sans Souci.

Zraz pri poliklinike o 9.15 hod. 

31. 10. 2014
Varenie a ochutnávka 

múčnych jedál.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 13. 10. 2014 
(pondelok) o 10.00 h v Klube 
dôchodcov na Levočskej ul.  
v SNV. Tešíme sa na vás.

CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves 
si dovoľuje pozvať širokú verejnosť a priaznivcov zborového spevu na 

VEČER PRIATEĽOV ZBOROVÉHO SPEVU
v piatok 24. októbra 2014 o 18.30 h 

do Evanjelického kostola a. v. v Spišskej Novej Vsi.

SPOLUÚČINKOVAŤ BUDE SOCIETAS CANTICA
 Komorný miešaný spevácky zbor z Vranova n/Topľou.

 Cieľom koncertu je nadväzovať priateľstvá, kontakty  
so zbormi, predstaviť vám zbory z rôznych regiónov Slovenska  

a zaviesť tradíciu týchto koncertov. 
Vstupné: dobrovoľné.

2 izbové byty už od 55 000 EUR

VILLANOVA C
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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 

vstup len
v maskách

Halloween menu:
 Prípitok: šampanské jahodový sen

polievka: Hokaido tekvicová krémová polievka 
chod: Kurací steak s tekvicovou 

krustou,tekvicové ragú,
               zemiakovo brokolicové francúzska  gratin

Dezert: spiderman 
v bourbonovej vanilkovej omácke

2.chod: studený bufet
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PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám pekný, teplý, 1-izb. byt o rozlohe 42,22 m2, 
s nízkymi mesačnými nákladmi na bývanie cca 75 €.  
5. posch. z 11, v peknom a tichom prostredí. Plastové 
okná, jadro a kuchynská linka v pôvodnom stave, možnosť 
rekonštrukcie podľa vlastných predstáv a vkusu. Prázdny 
ihneď. Vhodné osobne vidieť. RK, prosím, nevolajte. 
T.: 0948 015 290.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Mier (56 m2) na 
1. posch. v pôvodnom stave, plastové okná, zateplená by-
tovka. Cena dohodou. T.: 0902 672 377. 

 Predám pekný slnečný 2-izb. byt v centre mesta SNV, po 
čiastočnej rekonštrukcii. Treba vidieť. T.: 0905 708 480.

 Predám 2-izb. byt po kompletnej rekonštrukcii s 2 bal-
kónmi. Cena dohodou. T.: 0948 772 915.

 Predám veľký 3-izb., slnečný byt s balkónom v tehlovej 
bytovke, na 1. posch., blízko centra. Byt je v pôvodnom 
stave, cena dohodou. T.: 0908 449 272.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Mier s dobrou do-
stupnosťou. Cena dohodou. T.: 0948 522 828.

 Predám na sídlisku Západ I 4-izb. slnečný byt o roz-
lohe 86 m2 na 4. z 8 posch., s orientáciou V/Z, čiastočne 
upravený. V tesnej blízkosti škôlka, škola, zdravotné stre-

disko a ostatná občianska vybavenosť. Nie som RK. Cena: 
45 000 € - dohoda možná. 
Tel. po 18. hod. 0903 298 221, 0902 645 327.

 Predám 3-izb. byt na starej Tarči, Topoľová ul. 17, s log-
giou, rozloha 72 m2. Je čiastočne prerobený. Bytovka je 
po celkovej obnove, vrátane interiérov, pivníc, zateplená 
strecha, plastové okná. Je v krásnom tichom prostredí, 
obklopená zeleňou. Vhodné vidieť. T.: 0903 642 805.

 Predám 1-izb. prízemný byt na Tarči, v pôvodnom stave, 
výhodná cena. T.: 0914 260 560.

 Predám 3-izb. nadštandardný byt s garážou na sídl. 
Tarča v tichom prostredí. Cena dohodou. 
T.: 0903 107 011.

 Prenajmem 1-izb. byt na Brezovej ul. Maximálne 2 osoby 
bez detí a domácich zvierat. Byt je čiastočne zariadený. 
Prerobená kuchyňa a kúpeľňa. T.: 0917 26 23 82.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt v centre mesta SNV. Voľný 
ihneď. T.: 0917 853 942.

 Dám do prenájmu 1-izb. byt s balkónom, na 8. posch. 
v zateplenom bytovom dome. Byt je čiastočne prerobený. 
V blízkosti (500 m) ZŠ, MŠ, potraviny, kostol. Nachádza 
sa na Hutníckej 10. T.: 0910 966 861.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na sídl. Mier, prerobený, 
čiastočne zariadený. Cena prenájmu 280 €. 

T.: 0903 171 515.
 Prenajmem 2-izb. nezariadený byt v pôvodnom stave 

v centre mesta. T.: 0903 732 216.
 Dám do prenájmu garáž na sídl. Západ I v SNV. 

T.: 0908 063 529.
 Predám pozemok v chatovej oblasti Pod Tepličkou. 

T.: 0917 853 942.
 Výhodne predám len vážnemu záujemcovi krásny rovi-

natý pozemok na rekreačnú chatu s výhľadom na Spišský 
hrad o rozlohe 1 010 m2 v lokalite Hnilčík-Bindt. 
Cena za 1 m2 – 9,90 €. Kontakt: 0944 96 77 60.

 Predám záhradku s podpivničenou drevenou chatkou 
v lokalite Brusník za garážami žid. cintorína o rozlohe 
450 m2. T.: 0911 354 490.

 Predám záhradku s chatkou v záhradkárskej osade 
LIPA. Cena dohodou. T.: 0907 225 585.

 Predám chatu na Košiarnom briežku. Cena dohodou. 
T.: 0914 213 403.

 Predám veľkú chatu v tichom prostredí Pod Tepličkou. 
Prístup cesty až ku chate. Chata je oplotená, na celoročné 
bývanie. Možná výmena za 2-izb. byt v centre mesta. 
T.: 0904 883 988.

 Ponúkam na predaj polyfunkčný dom (novostavba) v cen-
tre mesta Levoča. Cena dohodou. T.: 0907 523 632.

Lýdia
Eckhardt

PREŠOV: PKO Čierny orol, Hlavná 50, č. d. 24 • pkovstupenky@condornet.sk • 051/7723 741-2
Košice: MiC Košice,Hlavná 32 •  info@mickosice.sk •  055/6230 909 •  0911 567 423

PREDPREDAJ:

EXKLUZÍVNA

PREHLIADKA 
PRVEJ DÁMY SLOVENSKEJ MÓDY

Prešov • 19.00 hod.
PKO Čierny orol

Košice • 19.00 hod.
Historická radnica

6.11. 2014 (štvrtok) 7.11. 2014 (piatok)

Generálny partner:

Hlavní partneri: Reklamní partneri:

Mediálny partner:

13.11. 2014 • Bratislava

KOŠICE PREŠOV

ČISTENIE PERIA
VÝROBA PAPLÓNOV  

A VANKÚŠOV NA POČKANIE
pri tržnici v Spišskej Novej Vsi.

Otváracie hodiny: denne od 9.00 do 18.00 h
Mobil: 0908 078 042

Dovoz a odvoz zákaziek zdarma.

Využite 

jesenné zľavy.

CIGÁNS
KI

DIABLI

8. 11. 2014 • 17.30 hod. 
Spišské divadlo

Sp. Nová Ves 
PREDPREDAJ:
Spišské divadlo-Radničné námestie 4
odd. prevádzky a marketingu, tel.: 053/4173275, mob.: 0903613259 
e-mail: prevadzka@spisskedivadlo.sk

/sobota/
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 Predám chatu v chat. osade Pod Tepličkou, hala s kr-
bom, kuch. kút, samost. WC a kúpeľňa, na posch. 2 izby 
(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 starší rodinný dom v širšom centre Spišskej No-
vej Vsi. Cena 65 000 €. T.: 0918 467 712.

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

 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 rodinný dom s garážou na sídl. Tarča skolaudo-
vaný v r. 2010. Cena dohodou. T.: 0903 107 011.

 Predám väčšie množstvo nepoužitého pozinkovaného 
plechu rozmerov 2 000 x 1 000 x 0,55 mm, 1 ks/6 €. 
T.: 0904 772 143.

 Predám chladničku zn. Electrolux „zánovná“ a Color 
therapiu na biolampu zn. Bioptron a Compact – novú. Pri 
rýchlom jednaní znížim ceny. Volať 0940 752 583.

 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 magne-
toterapiu – podložka na celé telo + naviac malý aplikátor, 
vrátane návodu – pomoc na cca 60 chorôb. Výroba Ne-
mecko. Cena 280 € (www.lepsiacena.sk). 
T.: 0903 189 429.

KÚPIM / HĽADÁM

 Kúpim 3-izb. alebo 4-izb. byt v SNV. RK nevolať! 
T.: 0903 605 696.

 Kúpim 1-izb. byt v SNV s možnosťou nasťahovať sa čím 
skôr. Cena do 23 000 € . T.: 0911 033 399.

 Dôchodkyňa hľadá prácu, resp. zaopatrím dieťa. 
T.: 0905 150 060.

 Hľadám prácu maséra. Mám viacročné skúsenosti. 
Ovládam viac druhov masáží. Mám zodpovedný prístup 
k práci a rád pomáham ľuďom. T.: 0904 115 696.

RÔZNE

 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.

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

 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; www.erikspic.sk; 
e-mail: servis@erikspic.sk

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA mediciálna - po-
skytovaná profesionálnym podologickým prístrojom * 
pedikúra mokrá * vyšetrenie na Podoskope (diagnos-
tika ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE zaras-
tajúcich nechtov * výroba individuálnych korektorov 
* nechtová protetika (náhrada necht. platničky) * 
ODSTRÁNENIE bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, 
kožnej mykózy * NECHTOVÝ dizajn * MANIKÚRA, 
DEPILÁCIA * výroba termoplastických vložiek do 
topánok zn. SCHEIN na mieru (diabetes, normálna, 
spoločenská aj športová obuv). Adresa: Zimná 50 (vo 
dvore medzi Slovenskou sporiteľňou a Papiernictvom 
Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 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.

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, info: www.danemzdy.sk  
T.: 053/44 25 915, 0905 936 156, 

slavka.snv@gmail.com
 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.

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obch. spoloč-
ností 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, likvi-
dácia s. r. o. zlúčením. TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 
5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0905 772 016, 
0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 TANEČNÁ ŠKOLA JP v SNV ORGANIZUJE CVIČENIE 
dospelých s deťmi od 1 do 6 r., KURZY TANCA * do-
spelých a svadobných párov * detí a mládeže od 4 do 
18 r. * príprava na ples. ZABEZPEČUJE VYSTÚPENIA. 
T.: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO (Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917): Dermaroller * Diamantová mikroder-
mabrázia * Kavitačný peeling * Kozmetický ultrazvuk * 
Chemický píling * Líčenie * Aplikácia trsov * Parafín* 
Depilácie * Darčekové poukážky. 

 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategó-
rie. Pripravujem na maturitu a dávam konverzačné 
hodiny. Jednotlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté 
skúsenosti s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

 ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DPH, DAŇOVÉ A ÚČTOVNÉ 
SLUŽBY - profesionálne a kvalitne za dobré ceny. 
E-mail: uctovnictvoasluzby@gmail.com 
T.: 0919 281 651.

 DOUČUJEM MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ. 
T.: 0949 571 183.

 NESTÍHATE? Napíšem za vás diplomovú, bakalár-
sku, prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatis-
tickým overením hypotéz. Som absolventkou dvoch 
vysokých škôl, navyše mám mnohoročnú prax v pí-
saní. Seriózne, diskrétne, podľa vašich požiadaviek, 
v súlade so smernicou vašej školy. S dostatkom rele-
vantných zdrojov. T.: 0918 696 938.

 DOUČÍM ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategó-
rie, pripravím na maturitnú skúšku. 
Tel. po 18 hod. 0902 645 327.

 BRIKETY RAŠELINOVÉ vyrobené lisovaním prírod-
nej rašeliny. Vhodné na vykurovanie v kachliach, kr-
boch a kotloch na tuhé palivo. Predajné ceny: brikety 
v big-bagoch po 500 kg, cena 150 € za 1 000 kg * bri-
kety vo vreciach po  45 kg, cena 170 € za 1 000 kg. 
T.: 0915 871 572, 0915 907 593.

 „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.

 Rozmýšľate vlastniť malú veternú elektráreň s do-
táciou od štátu? Rád vám o tom porozprávam o cene 
pre obyčajných ľudí. T.: 0904 865 262.

 HELEN DORON - angličtina pre deti od 3 mesia-
cov do 18 rokov už aj v Sp. Novej Vsi. Patentovaná 
metóda, individuálny prístup, malé skupinky detí. Na 
ukážkovú hodinu zdarma sa objednajte na 
T.: 0911 556 011 alebo na www.helendoron.sk

 NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA RUČNÉHO ELEKTR. 
NÁRADIA „TESCO“ – J. Fabiniho 10, Sp. Nová Ves (pri 

žel. stanici). Zľavy od 10 do 50 %. Hilti – Bosch – De-
walt – Bleck-Deker – Narex. Predaj – Servis – Poži-
čovňa. Otv. doba: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00. Prvý 
kupujúci sada náradia zdarma.

 Má vaše dieťa problémy v škole? NOVINKA. Spoloč-
nosť LINGVISTA ponúka okrem jazykového vzdeláva-
nia aj doučovanie školských predmetov (matematika, 
fyzika, slovenčina, ...) pre žiakov ZŠ a SŠ. 
T.: 0915 964 533.

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

 V októbri sa dni skracujú, domácnosti upratujú. Ko-
berce, okná, podlahy, dá to trochu námahy. Riešenie 
tu máme. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS za-
voláme. T.: 444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891. 
www.upratovaniesnv.sk

 Pomôžem vám pri ceste na letisko, do hotela, na lie-
čebný pobyt a tam, kam sa potrebujete dostať. 
T.: 0948 263 159, 
e-mail: odveziem4osoby@gmail.com

 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.

 KJARA SALÓN, Letná 47 (v bráne, vedľa OTP 
banky), SNV – účinné prístrojové masáže na spaľo-
vanie tukov, anticelulitídne, regeneračné, relaxačné, 
liečebné kúry kĺbov, zábaly: bahenné, čokoládové 
a wellness, detox, bankovanie a omnoho viac! Mine-
rálka, očistný čaj alebo káva k procedúre zadarmo! 
AKCIA - zľavnené permanentky! 
Viac na www.kjaraprevas.estranky.sk 
Objednávky a informácie: 0915 961 341. 

 KJARA SLUŽBY – precízne upratovanie domác-
ností, firiem, spoločných priestorov. Potrebujete po-
môcť s opatrovaním chorého? Neváhajte a volajte! 
Spoľahlivo, diskrétne a za najlepšie ceny v regióne 
vám poslúžime! Volajte 0915 961 341. 

 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.

 CHCEŠ V ŠKOLE EXCELOVAŤ BEZ DOMÁ-
CEHO SAMOŠTÚDIA? Lingvistická spoloč-
nosť ILUMINATA Ti za dve stretká týždenne 
garantuje, že cudzie jazyky sa doma učiť nemu-
síš. Očekuj na Facebooku u Kristofa Gibľáka, 
ako to mal s francúzštinou. Na www.iluminata.sk  
si urob English/Deutsch test (pre iné jazyky napíš 
na iluminata@iluminata.sk). My Ti dáme vedieť, kedy 
sa otvára skupinové doučko na Letnej 31 v Spišskej. 
Cena za 2 hodky týždenne 8 Ečiek.

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je 
práve nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej 
techniky u vás doma 24 hod./7 dní v týždni za naj 
ceny. Opravy notebookov, výmena displejov! Inšta-
lácie Windows. Nastavenie WiFi. Obnovenie vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
Sims 2 súťaž na webe! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu
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INZERCIA

OC MADARAS SNV

Bližšie informácie: 
www.ocmadaras.sk

Obchodné centrum Madaras Spišská Nová Ves 

Kde:  OC Madaras 

 Spišská nová Ves

Kedy:  11. 10. 2014 sobota

Od:  10.00 - 16.00 hod.

Vyhlásenie 
výsledkov: o 16.00 hod.

Najlepšie guláše budú ohodnotené vecnými cenami.

-  Pre pobavenie hrá Ĺ udová hudba Štefana Cínu
 
-  Občerstvenie: pivo Corgoň zabezpečuje reštaurácia Golf Pub

-  Sút́až je otvorená všetkým záujemcom štartovné 25.- Eur/družstvo

bbcch m MMaaddaarrraas SSpppiišššssskkkááá NNNoovvvááá VVVeees
a BIOFARMA Jablonov Vás srdečne pozýva na: Halloween 

v Obchodnom centre Madaras!
• finále o superhviezdu 

 Detského sveta

• Atrakcie pre deti 

 a vyrezávanie tekvíc

• Hallowenské nocovanie 

 deti v OC Madaras

• Detské tancovačky v maskách

• Módna prehliadka ponuky 

 pre sezónu jeseň 2014

• Vystúpenie skupinových cvičení z fitnes M GYM

• Večerné party strašidiel a masiek 

 v Golf Pub s polnočnou tombolou - hudba DJ Marek

25. 10. 2014 sobota

Sút́až 
VO VARENÍ 

GULÁŠU



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

*Vyššie uvedená výbava je na želanie a nie je zahrnutá v tejto základnej cene. Uvedená základná cena je cena vozidla vo výbave Nissan X-Trail Visia 1.6 dCi 2WD. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so 
zákazníkmi od 15. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 
Kombinovaná spotreba: 4,9–5,3 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 129–139 g/km.

Visia 1 6 dCi 2WD Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so

VYHRAJ NOVÝ NISSAN QASHQAI NA VÍKEND
Viac informácií nájdete na našej FB stránke 

t k

ÍKEND

S
Ú

ŤA
Ž

/autoves.nissan

www.autoves.skREZERVUJTE SI SVOJU TESTOVACIU JAZDU EŠTE DNES! 0911 645 111

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

NOVÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU
NOVÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU

1%
Z CENY VOZIDLA

MESAČNÁ 
SPLÁTKA

S Financovaním na jednotku je to detsky jednoduché: 
› zaplatíte vami zvolenú prvú splátku › zvolíte si obdobie splácania od 3 do 6 rokov › mesačne platíte iba 1 % z ceny vozidla 
› nakoniec doplatíte poslednú splátku › navyše s Financovaním na jednotku to máte bez navýšenia
www.skoda-auto.sk

ŠKODA Octavia s Financovaním na jednotku už od 145 € mesačne

Mobil: 0903 645 111
Tel.: 053 4425 253
predaj.skoda@autoves.sk

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

TECHNOLÓGIE,
KTORÉ VÁS DOSTANÚ.
OD 21 900 €*

SO SYSTÉMOM NISSANCONNECT, 
PANORAMATICKÝM KAMEROVÝM 
PARKOVACÍM SYSTÉMOM 
A TECHNOLÓGIAMI 
BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU.

NOVÝ NISSAN X-TRAIL. VOLANIE DOBRODRUŽSTVA.

INTELIGENTNÝ POHON
ALL MODE 4X4-I

TECHNOLÓGIE
BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU

7 SEDADIEL BATOŽINOVÝ PRIESTOR
S KAPACITOU AŽ 550 L


