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Máte už vianočný darček?
Viac informácií na str. 5
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Mesto a CVČ opäť spúšťajú projekt

NÁKUPY POTRAVÍN A LIEKOV
• pre seniorov a ZŤP, ktorí sa rozhodli podstúpiť dobrovoľnú karanténu z dôvodu,
že sa nezúčastnia celoplošného testovania, nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia na Covid-19,
• majú trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves,
• žijú sami v domácnosti alebo ide o manželský pár, pričom mladší z dvojice má viac ako 65 rokov,
• nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup a lieky mohli zabezpečiť alebo ich príbuzní sú chorí
alebo v karanténe.
Dovoz a služba sú bezplatné, senior zaplatí len cenu tovaru (potraviny, lieky), ktorý si objednal.

POTRAVINY A DROGÉRIA

• balený chlieb (polovica, celý), mlieko trvanlivé
1,5 %, maslo, syry, múka, cestoviny, ryža, olej, cukor,
soľ, čaj, káva, zelenina, ovocie, vákuovo balené mäsové výrobky podľa aktuálnej ponuky
Ak je v ponuke rovnaký tovar od viacerých dodávateľov, vyberieme najlacnejší.
Službu môže senior využiť maximálne 2x v týždni
(len pracovné dni).
Objednávky sú prijímané v pracovných dňoch
na t. č. 0911 420 590 od 9.00 - 14.00 hod.
Balenie tovaru sa uskutoční v nasledujúci pracovný
deň ráno a dovoz na miesto určenia bude v čase od
9.00 - 12.00 hod. (piatková objednávka bude doručená v pondelok).

LIEKY

• Služba sa realizuje v spolupráci
s Lekárňou Slávka, Chrapčiakova ul.,
Spišská Nová Ves.
• Občan, ktorý potrebuje lieky, si ich predpísanie
telefonicky dohodne so svojím ošetrujúcim
lekárom, ktorý vypíše elektronický recept.
Objednávky sú prijímané v pracovných dňoch
na t. č. 0911 420 590 od 9.00 - 14.00 hod.
Doručovanie sa bude realizovať v nasledujúci
pracovný deň dopoludnia v čase medzi
8.00 - 10.00 hod. (piatková objednávka
bude doručená v pondelok).

O doručení a sume doplatku za nákup a lieky bude senior informovaný cca 10 min. pred príchodom dobrovoľníka na telefónnom čísle, z ktorého bola prijatá objednávka.
Senior vloží peniaze do priesvitného vrecúška (podľa možností presnú sumu) a odovzdá ho dobrovoľníkovi pri
prebratí nákupu alebo liekov.

Povinné je nosenie rúška
pri preberaní nákupu
a liekov.

Veríme, že aj napriek mimoriadnej situácii sa nám
spoločnými silami podarí preklenúť toto ťažké
obdobie. Prajeme vám všetkým pevné zdravie.
Buďme zodpovední a SPOLU TO ZVLÁDNEME.

Celoplošné testovanie prebehlo
aj v našom meste
V Spišskej Novej Vsi bolo v prvom a rovnako aj v druhom kole celoplošného tes‑
tovania zabezpečených 11 odberových miest, v rámci ktorých pracovalo spolu
27 odberových tímov.
Mesto výrazným spôsobom prispelo k jeho úspešnému zvládnutiu, a to nielen
materiálnym zabezpečením jednotlivých odberových miest, ale i zabezpečením
dostatočného počtu administrátorov a predovšetkým zdravotníckeho personálu.
„Touto cestou chcem ešte raz poďakovať všetkým lekárom, zdravotní‑
kom, príslušníkom PZ SR, OS SR, MsP, pracovníkom mesta Spišská Nová
Ves, dobrovoľníkom a administratívnym pracovníkom za vykonanú prácu.
Vďaka nim sme zvládli túto náročnú akciu, a to i napriek veľmi krátke‑
mu času, ktorý sme mali na celú prípravu,“ uviedol primátor mesta Pavol
Bečarik.
Testovanie prebehlo aj v sociálnych zariadeniach mesta, teda aj v tunajšom
Domove dôchodcov a v Dome humanity Nádej. V nich bolo spolu otestovaných
304 klientov.
Prvého kola testovania sa v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo 17 942 obyvateľov,
pričom bolo zistených 217 pozitívnych prípadov, t. j. 1,2 %. Druhého kola sa
zúčastnilo 18 342 občanov, z nich bolo 107 pozitívnych zistení (0,58 %).
Andrea Jančíková
www.spisskanovaves.eu

Odberové miesto
Novoveská Huta
ZŠ Lipová
Gymnázium Javorová
Športová hala
ZŠ Komenského ul.
ZŠ Z. Nejedlého
ZŠ Nad Medzou
Hotelová akadémia
SPŠ technická
ZŠ Hutnícka ul.
Komunitné centrum, Potočná ul.
Domov dôchodcov a Dom humanity Nádej
Spolu:

Počet testovaných Počet testovaných
/počet pozitívnych /počet pozitívnych
31. 10. a 1. 11. 2020 7. – 8. 11. 2020
782 / 7
890 / 11
1 447 / 24
1 476 / 5
1 146 / 25
1 169 / 12
2 546 / 26
2 397 / 13
1 285 / 18
1 494 / 5
2 717 / 27
2 840 / 9
1 344 / 24
1 597 / 13
1 957 / 22
1 931 / 13
1 388 / 10
1 416 / 10
2 250 / 31
2 469 / 15
776 / 2
663 / 1
304 / 1
18 342 / 107
17 942 / 217
(1,2 %)
(0,58 %)
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Členovia OZ Pstruhy Slovenského raja sa stretli
10. 10. pri Zelenej lávke, aby spoločne vyčistili
náš národný park. Počas dňa sa k nim pridali aj
náhodní okoloidúci. Všetkých za odmenu čakal tep‑
lý čaj a chutná fazuľovica.
Na XVIII. sneme Slovenského skautingu, ktorý sa
konal 10. 10. v Prievidzi za prísnych bezpečnost‑
ných opatrení, delegáti zvolili za nového náčelníka Jána Mitríka zo 75. zboru Jána Vojtaššáka
zo Sp. Novej Vsi.
Košický samosprávny kraj pomáha zdravotníkom v prvej línii, aby nenakazili vírusom svoje
rodiny. Prechod stredných škôl na dištančné vzde‑
lávanie uvoľnil od 12. 10. kapacity stredoškolských
internátov. Kraj sa rozhodol niektoré z nich poskyt‑
núť ako karanténne priestory pre zdravotníckych
pracovníkov. V našom meste pre prípad potreby
vyčlenil školský internát pri Hotelovej akadémii.
Mesto Sp. Nová Ves má tiež k dispozícii priestory
na karanténne účely - hotely Preveza a Šport.
Kvôli intenzívnym zrážkam a stúpajúcej hladi‑
ne potoka Holubnica bola 14. 10. brána tunajšej
zoologickej záhrady pre návštevníkov zatvorená. Napriek tomu, že voda prudko stúpala, zvieratá
neboli v ohrození. K bezpečnostným opatreniam
pristúpila aj ZŠ Ing. O. Kožucha, keďže sa ako je‑
diná z tunajších škôl nachádza na brehu Hornádu.
Po konzultácii s mestským krízovým štábom udelil
riaditeľ deťom na tento deň riaditeľské voľno. Zá‑
roveň Horská záchranná služba uzavrela na nie‑
koľko dní prechod roklinami Slovenského raja,
kde bola v dôsledku intenzívnych zrážok nadmerne
vysoká hladina vody. Výdatné dažde poškodili aj
viaceré lesné cesty, napr. v Kráľovej dolke, Kráľo‑
vom prameni, v Novoveskej Hute v lokalite Rybníky.
Lesníci museli opravovať aj priepust v Medvedej
dolke a v lokalite Hnilec‑Delava. Do opráv bola
nasadená aj ťažká technika. Škody vyčíslili na nie‑
koľko tisíc eur.
Košický samosprávny kraj vyčíslil škodu po
októbrových povodniach na viac ako 2 mil. €.
Najhoršia situácia bola na Spiši, kde sa z korýt vy‑
liali rieky Hornád a Hnilec.
Tohtoročný Medzinárodný filmový festival horských filmov sa pre koronakrízu uskutočnil 14. –
18. 10. online. Do festivalovej prehliadky sa prihlá‑
silo 98 filmov z 18 krajín, z ktorých organizátori
vybrali do súťažnej prehliadky 45 filmov z 15 krajín.
Príslušníci policajného zboru v Sp. Novej Vsi požia‑
dali 18. 10. záchranárov Horskej záchrannej služby
o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi.
Ten ešte v predchádzajúci deň odišiel na huby do
oblasti Smižanskej Maše. Do pátracej akcie boli
nasadení príslušníci Oblastného strediska Horskej
záchrannej služby Slovenský raj, psovodi so psa‑
mi a na miesto smeroval aj príslušník Strediska
lavínovej prevencie s pátracím dronom. Počas pre‑
biehajúcej akcie prišla správa, že muža náhodne
objavil jeden z chatárov v blízkosti svojej chaty
v chatovej oblasti Smižianská Maša, žiaľ, už bez
známok života. Pravdepodobne spadol na 50-met‑
rovom strmom teréne a utrpel zranenia nezlučiteľ‑
né so životom.
Na Elektrárenskej ul. došlo 19. 10. k vážnej dopravnej nehode. Štyridsaťpäťročná vodička sa
zrejme nevenovala dostatočne vedeniu vozidla
a v blízkosti benzínového čerpadla narazila do cyk‑
listky. Išlo pritom iba o 9-ročné dievčatko, ktoré
v tom čase viedlo bicykel cez cestu po priechode
pre cyklistov. Podľa policajnej správy sa zo zrane‑
ní bude liečiť niekoľko týždňov. Dychová skúška
u vodičky bola negatívna. Poverený príslušník PZ
začal v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin
ublíženia na zdraví.
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Situácia v spišskonovoveskej
nemocnici
V súvislosti s neustále narastajúcim počtom nakazených novým koronavírusom sa
v médiách často objavujú informácie o zlej situácii v nemocniciach na Slovensku.
Informovali sme sa preto, ako to vyzerá aktuálne v spišskonovoveskej nemocnici.
Naša nemocnica aj napriek narastajúcemu počtu
ochorení a neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej
situácii zvláda všetko sebestačne, prípadne v spolu‑
práci s nemocnicami v regióne. Aj naďalej pokraču‑
je v realizácii plánovaných výkonov a hospitalizácií,
aj keď v obmedzenej miere. „Skúsenosťami z prvej
vlny a aktualizáciou pandemického plánu v súlade
s usmerneniami hlavného hygienika SR a MZ SR sa
ustálila organizácia procesov v nemocnici. Situácia
sa dynamicky vyvíja a mení a nemocnica sa rovnako prispôsobuje situácii počtom lôžok, prerozdelením
personálnych kapacít a aj možnosťami poskytovania
plánovanej zdravotnej starostlivosti,“ informoval ná‑
mestník pre liečebno
‑preventívnu starostlivosť zo
spišskonovoveskej nemocnice Martin Šimo.
V nemocnici sú hospitalizovaní len pozitívne testova‑
ní pacienti vyžadujúci liečbu, ktorú nie je možné po‑
skytnúť v domácom prostredí, prípadne s výrazným
zhoršením zdravotného stavu. Ich počet sa každý deň
mení. 9. novembra tu bolo hospitalizovaných 23 pacientov s ochorením COVID-19 s potrebou kyslíkovej liečby a dvaja pacienti vyžadovali umelú
pľúcnu ventiláciu. Ďalší sú umiestňovaní na tzv. ka‑
ranténnom oddelení. „Tu sú hospitalizovaní pacienti,
ktorí majú klinické príznaky ochorenia, ale nie sú zatiaľ
pozitívne testovaní, teda čakajú na potvrdenie ochorenia testovaním. Bránime tak prípadnému kontaktu
pozitívne testovaného pacienta s pacientom, ktorý
síce má príznaky ochorenia, ale nemusí ísť o ochorenie COVID-19. V prípade pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu spolupracujeme s nemocnicami
v regióne tak, aby sme zabezpečili potrebnú kapacitu.
Je to najužšie miesto v celom systéme v SR. Tak ako
sme my preberali pacientov z iných regiónov, aj my
sme pri prekročení našej kapacity v spolupráci s nemocnicou Poprad zabezpečovali lôžko pre pacienta
z nášho regiónu,“ vysvetlil ďalej M. Šimo.

Žiaľ, Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej
stránke už potvrdilo niekoľko úmrtí na pľúcnu formu
ochorenia COVID-19 v spišskonovoveskej nemocnici.
„Nemocnica k 18. novembru eviduje 16 úmrtí u pacientov pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19.
Následne uvedené úmrtia posudzuje pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré upravuje
štatistiky pre MZ SR. Preto oficiálne štatistiky MZ SR
uvádzajú počet úmrtí s oneskorením a korekciou,“ vy‑
svetlil M. Šimo.
Ochorenie COVID-19 sa však nevyhýba ani zdravotníc‑
kym pracovníkom. K 9. novembru bolo v karanténe
34 pozitívnych zamestnancov a 8 ďalších zamestnancov pre pozitivitu blízkej osoby. Vedenie nemoc‑
nice však aj napriek tomu prevádzku dokázalo pokryť.
„Plánované hospitalizácie a výkony zaradzujeme do
programov tak, aby sme ich vedeli realizovať bezpečne
a zachovali potrebnú kapacitu pre ošetrovanie pacientov s COVID-19. Obmedzená je kapacita plánovaných
hospitalizácií na neurologickom oddelení, pretože došlo
k zlúčeniu lôžkového fondu interného a neurologického
oddelenia do rovnakých priestorov (pre pacientov bez
ochorenia COVID-19). Zároveň sme dočasne pozastavili
plánované hospitalizácie na fyziatricko‑rehabilitačnom
oddelení z epidemiologických dôvodov. Obnovenie činnosti bolo plánované na november. Považujeme za zodpovedné pokračovať v poskytovaní všetkej zdravotnej
starostlivosti tak, aby sme jej odkladom neohrozovali
zdravie obyvateľstva. Samozrejme, musíme rešpektovať aktuálnu situáciu a dostupnú kapacitu, najmä na
strane personálu nemocnice,“ zdôraznil M. Šimo a na
záver požiadal: „Prosíme naďalej našich pacientov
o zhovievavosť a trpezlivosť pri zavedených opatreniach
a obmedzeniach. Veríme, že situáciu spoločne zodpovedne zvládneme.“
Edita Gondová

bezplatné Mobilné odbery
- antigénové testy
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves
od 18. 11. 2020 zriadila odberové miesto pre
AG testovanie obyvateľov (v priestoroch mobil‑
ného odberového miesta - PCR, vstup vpravo
vedľa tenisových kurtov).
Otváracie hodiny:
Pracovné dni: 7.00 - 15.00 h
Občania, ktorí sa chcú otestovať, môžu do
konca tohto roka využiť aj mobilné odberné
miesto pri Letnom kúpalisku v Sp. Novej Vsi.
Otváracie hodiny:
Pracovné dni a soboty:
9.00 - 13.00 a 14.00 - 18.00 h
Toto mobilné odberové miesto na antigénové
testy funguje najmä vďaka pomoci Sloven‑
ského Červeného kríža, územného spolku
Spišská Nová Ves, pod vedením Janky Kipika‑
šovej.
red
december 2020

Zomrel spišský diecézny
biskup Štefan Sečka
Vo veku 67 rokov zomrel 28. októbra v levočskej
nemocnici po krátkej hospitalizácii spišský diecézny
biskup Štefan Sečka. „Do nemocnice ho prijali cez
víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili
dlhodobo. Trpel vážnou chorobou srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo
spojené s ochorením Covid-19,“ informoval v tejto
súvislosti Peter Majcher z Konferencie biskupov Slo‑
venska.
Veriaci sa s biskupom rozlúčili 3. novembra v Kated‑
rále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pre nepriaznivú
epidemiologickú situáciu však bol na pohrebe obme‑
dzený počet ľudí. Zúčastnila sa ho iba najbližšia ro‑
dina, biskupi a oslovení spolupracovníci. Ostatní ho
mohli sledovať prostredníctvom televízie. Pohrebnú
sv. omšu slúžil bratislavský arcibiskup metropolita
a zároveň predseda Konferencie biskupov Slovenska
Stanislav Zvolenský. Následne bolo telo pochované
na cintoríne v Kapitule vedľa jeho predchodcu Fran‑
tiška Tondru.
Edita Gondová

Krajskí poslanci 26. 10. na rokovaní zastupiteľ‑
stva Košického samosprávneho kraja schválili
poskytnutie zľavy vo výške 50 % nájomcom
nebytových priestorov za obdobie, počas ktoré‑
ho im pandemické opatrenia neumožnili podnikať
v priestoroch prenajímaných župou.

Cena za celoživotné dielo
Emilovi Spišákovi, dlhoročnému dnes už bývalému
riaditeľovi Spišského divadla, bola Literárnym fondom
v Bratislave udelená Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla.

Emil Spišák svojou celoživotnou odovzdanosťou
divadlu a dramatickým umeniam zásadným spô‑
sobom poznačil vývin, smerovanie a umelecké
zakotvenie divadelných súborov, ale aj televíznych
pracovísk či umeleckého školstva. Svojím vizionár‑
stvom, pevnou vôľou neraz hraničiacou s tvrdohla‑
vosťou (tou pozitívne myslenou, tvorivou a stojacou
v službách umenia a kultúry) sa Emilovi Spišákovi
ako riaditeľovi Spišského divadla podarilo vytvoriť
zázemie a vytvoriť klímu, vďaka ktorej sa mohli na‑
štartovať podnety pre organizačný, kultúrny a ume‑
lecký rast inštitúcie.
Aj jeho posledný projekt „Deväť monodrám a jedna
komorná hra“ realizovaný počas pandémie COVID-19
sa ukázal ako inovatívny a predvídavý krok. Svedčí
o tom mimoriadny divácky záujem v online priestore.
Ocenenému Emilovi Spišákovi srdečne blahoželá‑
me a želáme veľa tvorivých síl do ďalších projektov
a umeleckej tvorby.
JV

Máte už vianočný darček?
Ponúkame vám tip – tričko s kresleným motívom výtvarníka Feďa Majerecha, ktorý
navrhol špeciálne pre naše mesto. Zakúpiť si ho môžete v Turistickom informačnom
centre, prípadne v predajnom stánku v rámci podujatia Kúzlo Vianoc.
Mesto Sp. Nová Ves pravidelne v predvianočnom
období prichádza s novým reprezentačným pred‑
metom. V roku 2018 to bola prvá spoločenská hra
o našom meste Zlatý poklad Sp. Novej Vsi, v mi‑
nulom roku keramický hrnček s motívom mesta.
Tentoraz ide o tričko s kresbou Feďa Majerecha.
„V tomto roku sa po prvýkrát v Spišskej Novej Vsi
konali počas leta koncerty z kostolnej veže, ktoré mali u obyvateľov mimoriadny úspech a práve

www.spisskanovaves.eu

Mimoriadna situácia týkajúca sa šírenia koronavíru‑
su a opatrenia vydané Úradom verejného zdravot‑
níctva SR ovplyvnili činnosť kultúrnych zariadení.
Spišské divadlo sa pre verejnosť zatvorilo. Aj naďalej
tu však prebiehali skúšky a spustili online predsta‑
venia. Diváci tak majú jedinečnú možnosť prvýkrát
vidieť aj inscenácie, ktoré sú súčasťou projektu
Deväť monodrám a jedna komorná hra slovenskej
klasiky. Pod vedením režiséra Petra Palíka pripravili
dokonca aj online premiéru divadelnej rozprávkovej
hry Janko Hraško. V Múzeu Spiša spočiatku povo‑
lili návštevy za dodržania opatrenia o max. počte
6 osôb. V súvislosti so zákazom vychádzania však
muselo byť od 24. 10. pre verejnosť zatvorené. Naj‑
prv ostala pre verejnosť otvorená aj Galéria umelcov
Spiša, ktorá zo svojho programu vylúčila hromadné
podujatia. Plánovaný seminár na tému Socha verzus
architektúra sa presunul do virtuálneho priestoru.
Od 27. 10., podobne ako iné kultúrne inštitúcie, os‑
tala pre verejnosť až do odvolania zatvorená. Navští‑
viť ju však záujemcovia môžu v online priestore.
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tie boli inšpiráciou pri tvorbe motívu na tričko pre
naše mesto,“ vysvetlil F. Majerech.
Tričká budú slúžiť na propagačné účely mesta.
V prípade záujmu si ho môžete zakúpiť v Tu‑
ristickom informačnom centre na Letnej ul., aj
v predajnom stánku v rámci vianočnej ponuky
podujatia Kúzlo Vianoc v termíne od 18. do
23. decembra.
red.

V súvislosti s postupným zhoršovaním pandémie
koronavírusu prešli od 26. 10. žiaci druhého stupňa
základných škôl na dištančnú formu vyučovania.
Jediná škola, ktorá bola v našom meste uzavretá
a musela vo všetkých ročníkoch prejsť na dištanč‑
né vzdelávanie, je ZŠ Levočská ul., kde sa vyu‑
čovanie zrušilo hlavne z organizačných dôvodov.
Pozitívne na COVID-19 tu totiž boli 4 učiteľky. Deti
z prvého vyučovania pokračujú v klasickom vyučo‑
vaní. Jesenné prázdniny sa v tomto roku prispôso‑
bili celoslovenskému plošnému testovaniu.
Krajské zastupiteľstvo udelilo 26. 10. Ceny Košického samosprávneho kraja piatim osobnostiam.
Medzi nimi sú herečka a výrazná tvár Nežnej re‑
volúcie Ľubica Blaškovičová, režisér a scenárista
Juraj Jakubisko, výtvarníčka Ľudmila Lakomá
‑Krausová, folkloristka Marcela Maniaková a za
celoživotnú prácu v oblasti regionálneho školstva
Viera Skoumalová. Vzhľadom na súčasnú epidémiu
ochorenia COVID-19 bol slávnostný ceremoniál
presunutý na budúci rok.
Košický samosprávny kraj prijme dve návratné
finančné výpomoci od Ministerstva financií SR
v celkovej hodnote takmer 27 mil. € v súvislosti
s výpadkom príjmov kraja pre pandémiu ochore‑
nia COVID-19. Z danej sumy je 20 mil. € určených
najmä na rekonštrukciu ciest a potrebné investície.
Ich konkrétne využitie bude riešené v rámci návrhu
rozpočtu KSK na roky 2021 – 2023. Ďalších viac
ako 6,9 mil. € pôjde na výkon samosprávnych pô‑
sobností. Dôvodom je kompenzácia výpadku dane
z príjmov FO v dôsledku pandémie. Schválili to
poslanci 26. 10. na zasadnutí KSK.
Košický samosprávny kraj od 28. 10. dočasne
pozastavil 103 posilových autobusových spojov v súvislosti s nariadením Ústredného krízové‑
ho štábu SR o čiastočnom lockdowne. Ide pritom
o spoje, ktoré premávajú v rannej a popoludňajšej
špičke počas dní školského vyučovania. K zmenám
dôjde aj v dňoch, kedy mali byť školské prázdniny.
Základná dopravná obslužnosť v kraji ostala aj na‑
ďalej zabezpečená, keďže za dočasne pozastavené
spoje existuje podľa župy alternatíva inej ponuky
verejnej dopravy.
Tohtoročný Sviatok všetkých svätých bol iný
ako po minulé roky. Ústredný krízový štáb SR roz‑
hodol o čiastočnom lockdowne, ktorým vstúpil do
platnosti aj zákaz vychádzania. Ten sa vzťahoval aj
na návštevu cintorínov.
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Pri príležitosti 100. výročia založenia si Miestny odbor Matice slovenskej 6. 11. položením
venca k pamätnej tabuli prvého predsedu N. Vol‑
laya na Dome MS pripomenul významný deň tejto
udalosti. MO MS pri svojom jubileu nezabudol na
predsedov, ktorí písali dejiny odboru. Na cintoríne
si uctili pamiatku zastavením sa pri hroboch pred‑
sedov Neitusa Vollaya, Františka Jozefa Bajtoša,
PhDr. Jozefa Kuruca, Mgr. Jána Horníka, aj dlho‑
ročnej členky výboru S. Szabovej.
Košický samosprávny kraj vypracoval krajský
Plán udržateľnej mobility. Tento strategický
a plánovací dokument v oblasti dopravy bude slúžiť
ako podklad pre národný dopravný model aj ako
podklad k čerpaniu eurofondov pre obce a mestá
v kraji. Zameraný je na všetky druhy dopravy, teda
verejnú osobnú dopravu, individuálnu automobilo‑
vú, nemotorovú aj nákladnú dopravu.
Aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli kultúrne
inštitúcie, sa Múzeu Spiša podarilo uspieť s 2 pro‑
jektmi: v rámci výzvy Tradície podporujú inová‑
cie vyhlásenej Košickým samosprávnym krajom
a z Fondu na podporu umenia. Vďaka ich finanč‑
nej podpore sa múzeu podarilo pre návštevníkov
pripraviť 7. 11. netradičnú verejnú prezentáciu
novej časti Expozície histórie Spiša vo výklade
na Letnej ul. Počas večernej prechádzky námestím
si tak mohli okoloidúci pozrieť prezentáciu jej zážit‑
kovej časti, ktorá im vyrozprávala príbeh z histórie
jedného spišskonovoveského fotoateliéru a súčas‑
ne priblížila život ľudí v našom meste na začiatku
20. stor. Prehliadka novej časti je sprístupnená od
8. 11. pre jednotlivcov za prísnych hygienických
podmienok. Jej súčasťou je aj multimediálna pre‑
zentácia a virtuálny zážitok pomocou 3D okuliarov.
Záujemcovia si z prehliadky môžu odniesť aj svoju
originálnu dobovú fotografiu.
Klub dôchodcov Komenský v Sp. Novej Vsi má
15 rokov. Prvé stretnutie spojené s registráciou
a pripomenutím si Svetového dňa učiteľov sa usku‑
točnilo 5. 10. 2005 v Dome Matice slovenskej. Od‑
vtedy sa jeho členovia stretávajú pravidelne v KD
na Levočskej ul. pri rôznych príležitostiach.
Košický samosprávny kraj chce pomôcť znevýhodneným stredoškolákom, ktorí v čase pandé‑
mie nového koronavírusu nemajú potrebné technic‑
ké zabezpečenie pre výučbu z domu. Oslovil preto
firmy v regióne, aby žiakom zo sociálne slabších
rodín darovali nevyužívané notebooky, počítače
alebo tablety. Tie by podľa predbežných informácií
od riaditeľov 63 župných stredných škôl potrebovalo
viac ako 1 100 stredoškolákov. Už v prvý deň výzvy
zareagovala jedna košická spoločnosť, ktorá pre
žiakov prisľúbila 80 až 100 notebookov.
Noc múzeí a galérií sa v tomto roku kvôli pan‑
démii uskutočnila v online priestore. Pôvodne sa
podujatie malo konať v máji, presunuté však bolo
na 14. 11. Župné kultúrne zariadenia si pre záu‑
jemcov pripravili zaujímavé virtuálne prehliadky
so sprievodcom, vzdelávacie aktivity aj ukážky
aktuálnych výstav. Do podujatia sa tento rok zapo‑
jilo 7 organizácií, ktoré pripravili viac ako desať kul‑
túrnych podujatí. Múzeum Spiša pripravilo okrem
virtuálnej prehliadky nedávno rozšírenej expozí‑
cie Histórie Spiša aj tematicky ladenú prehliadku
kaštieľa v Markušovciach pod názvom Noc múzeí
s Ludwigom van Beethovenom. Online prehliadky
prichystala aj Galéria umelcov Spiša.
Klub orientačného behu Čingov opäť pripravil do
konca novembra pre verejnosť zaujímavú aktivitu
v prírode vo Ferčekovciach s názvom Pohybom si
ma nájdi. Hra nie je vekovo obmedzená a zároveň
preveruje orientačné schopnosti hráčov. Ich úlohou
je v okruhu pár kilometrov nájsť kontrolné stano‑
vištia zakreslené na mape.
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Mesto uzavrelo lávku
pri Zimnom štadióne
Vedenie mesta k uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zlého výsledku diagnostiky mosta.
Diagnostiku realizovala špecializovaná spoločnosť.
V rámci nej odborníci pomocou technológie podob‑
nej CT-čkam z nemocníc vytvárali 3D model mosta.
Zároveň táto technológia umožnila zistiť do hĺbky jed‑
ného metra prítomnosť vody, železa a solí v mostnej
konštrukcii. Laserovým skenom prešli mosty na Ul.
J. Fabiniho, Radlinského, Ing. O. Kožucha a rovnako
tiež lávka pre peších pri zimnom štadióne. Následne
prešli georadarovým meraním za účelom identifiká‑
cie porúch v železobetónovej konštrukcii. Na základe
tejto diagnostiky boli spracované výsledky, ktoré však

nedopadli dobre v prípade uvedenej lávky pre peších
na Gorkého ul. Vedenie mesta preto z bezpečnost‑
ných dôvodov pristúpilo 23. októbra k jej uzatvoreniu.
„Chodcov prosíme použiť mostné teleso susediace
s lávkou. Ďakujeme za pochopenie,“ informoval v tejto
súvislosti vedúci oddelenia výstavby a dopravy mest‑
ského úradu Milan Mucha.
Zároveň priblížil ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať:
„Lávka musí prejsť ďalšími skúškami s následným návrhom opravy, prípadne úplného odstránenia.“
Edita Gondová, foto: Tomáš Repčiak

Komunikácia so samosprávou
už aj cez mobil
Združenie DEUS od novembra spustilo novú bezplatnú mobilnú aplikáciu mID. Občania tak
môžu komunikovať so svojou obcou alebo mestom online prostredníctvom svojho mobilu.
Nepotrebujú k tomu ani elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet.
Vybaviť si všetky potrebné veci je tak ešte jednoduch‑
šie. Aplikáciu mID môžete využívať na zariadeniach
s operačným systémom Android a iOS. Stiahnuť do
mobilného telefónu sa dá cez Google Play a App Store.
„Jej inštalácia a používanie je pre občanov a podnikateľov bezplatná. Nič nemusia platiť ani obce, ktoré sú
do projektu DCOM zapojené. Vďaka nej môžu občania
komunikovať s miestnou samosprávou a riešiť svoju
agendu elektronicky aj bez toho, aby mali aktivovanú
schránku na portáli slovensko.sk. A nemusia ani zapnúť počítač, všetko vybavia cez mobil. Jedinou podmienkou je, že daná obec využíva informačný systém
DCOM. Aktuálne je doň zapojených vyše 70 percent
samospráv na Slovensku (vrátane Spišskej Novej Vsi),
pričom ďalšie jeho rozšírenie sa pripravuje. Ale už teraz budú mať k službám mID prístup milióny občanov
Slovenska,“ uviedol výkonný riaditeľ DEUS Adrián
Belánik.
Aplikácia mID dokáže nahradiť elektronický občiansky preukaz nielen pri prihlasovaní používateľa
do systému, ale aj pri podpisovaní digitálnych formulá‑
rov. Stačí si ju aktivovať a následná autentifikácia pre‑
bieha nasnímaním QR kódu a zadaním PIN na telefóne,
alebo automaticky priamo v mobilnom prostredí. Apli‑

káciu je možné aktivovať buď pomocou elektronické‑
ho občianskeho preukazu alebo biometriou. V prípade
aktivácie biometriou používateľovi stačia dva dokla‑
dy totožnosti – občiansky preukaz a vodičský preu‑
kaz alebo cestovný pas. Následne musí absolvovať
tzv. test živosti. „Vďaka porovnaniu tváre používateľa
a fotografie z jeho dokladu dokážeme veľmi spoľahlivo
potvrdiť jeho identitu a zabrániť tak podvodom. Úplne rovnakú technológiu využívajú napríklad aj banky
či telekomunikácie po celom svete, pomáha im splniť
povinnosť dôkladne a jednoznačne overiť totožnosť
každého nového klienta,“ vysvetlil Róbert Izák zo
spoločnosti Innovatrics, ktorá biometrickú časť mID
pripravovala.
Okrem spomínanej firmy sa na funkcionalitách
a bezpečnosti mID podieľali aj slovenské spoločnosti
PosAm, mTrust, DATALAN, Citadelo či ARCHIMETES.
Aj napriek takémuto širokému zapojeniu viacerých
(aj nadnárodných) spoločností do projektu sú investí‑
cie do aplikácie vo výške 460-tisíc € s DPH. Ide teda
o výrazne nižšiu čiastku, než pri podobne náročných
projektoch.
Edita Gondová
Zdroj: zmos.sk
december 2020
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Novovešťania vydali
preklad svetovej
autorky
Vydavateľstvo FAMA art zo Spišskej Novej Vsi vydáva prvý domáci preklad svetovej
autorky pre deti a mládež.
Na vianočný trh prichádza nenápadná knižočka
Angely Nanettiovej Agátka, Líška a Čierny muž. Ide
o poviedku známej talianskej spisovateľky pre deti
a mládež, nositeľky ceny Najlepší spisovateľ roka
2003, Andersenovej ceny Detský svet (Adalbertov
denník, 1985; Túlavé psy, 2000) a iných významných
ocenení.
„Netradičný príbeh vhodný pre deti od osem rokov
jednoduchým, pútavým a nenásilným spôsobom
hovorí o tom, ako malá Agátka v sne vníma násilie,
s ktorým sa stretáva vo svojom okolí a prekonáva ho
nielen vďaka svojej obrazotvornosti, ale aj s pomocou priateľov – líške, bábike a kocúrovi. Prvý domáci
preklad svetovej beletrie sa nám podaril vďaka výbornej domácej prekladateľke Daniele Lozanovej, pedagogičky z nášho mesta a finančnej podpore Fondu
na podporu umenia,“ hovorí redaktor vydavateľstva
Ján Petrík.

Podľa neho sa Spišskonovovešťania dostali na
vrcholovú úroveň tvorby pre najmenších, na‑
priek tomu, že Nanettiovej titul vychádza iba
v malom, päťstokusovom náklade.
„Dúfame, že knižočka poteší všetky deti, nielen
z nášho mesta. V časoch koronakrízy vznikala s problémami. Komunikovať so zahraničím
sme sa učili takpovediac za pochodu. Výtvarne
nám pomohla Jarmila Lehoczká, žijúca dlhý
čas vo Svite, takže v realizačnom tíme sme,
s výnimkou samotnej autorky, všetci aspoň
štipku Spišiaci. Dúfam, že naše vydavateľstvo
bude v nasledujúcom roku produkovať viac
dobrých titulov pre deti aj dospelých a konečne
ich budeme môcť prezentovať aj pri verejných
stretnutiach s obyvateľmi nášho mesta,“ dodal
J. Petrík.
Tomáš Repčiak

Zomrel Slovák, náš rodák,
ktorý prvý navštívil
všetky kontinenty
V deň Pamiatky zosnulých 2. 11. 2020 zomrel vo veku 76 rokov po dlhej a ťažkej chorobe
Emil Fornay, dokumentarista, ktorý dosiahol významné cestovateľské prvenstvo. Stal sa
prvým Slovákom, ktorý navštívil všetky kontinenty sveta. Smutné je, že o tomto fakte vie na
Slovensku a v Spišskej Novej Vsi len málo ľudí.
Emil Fornay sa narodil 18. decembra 1943 v našom
meste. O rok neskôr sa však jeho bydliskom stala Bra‑
tislava, kde zostal žiť natrvalo. V roku 1960 bol ako
šestnásťročný prijatý na pražskú FAMU ako najmladší
študent v histórii školy. Ako režisér, kameraman, pro‑
ducent a scenárista pôsobil aj po skončení štúdia.
Vyše 25 rokov bol zamestnancom Slovenskej filmovej
tvorby. V súvislosti so svojou filmárskou profesiou pre‑
cestoval celý svet. Prvé dotyky s diaľavami zažil ako
trinásťročný, keď bol s rodičmi pri mori v Rumunsku.
Najviac krajín navštívil predovšetkým ako filmár spre‑
vádzajúci SĽUK, Slovenskú filharmóniu, českosloven‑
ských, bratislavských volejbalistov a ďalšie hudobné
a športové zoskupenia. V rámci Európy navštívil väč‑
šinu krajín.
Emil Fornay navštívil aj Kanadu, Kubu, Mexiko, Kostari‑
ku, Salvador či Nikaraguu. Ako filmár sa dostal tiež do
Južnej Ameriky. Navštívil aj mnohé miesta Austrálie.
Odtiaľ to mal na skok na Nový Zéland a tiež na Fi‑
dži, Šalamúnove ostrovy a Papuu Novú Guineu. Jedno
z najväčších dobrodružstiev života prežil v roku 1984,
kedy bol filmárom cesty slovenských horolezcov na
šiestu najvyššiu horu sveta, Lhoce Šar, v Himalájach.
Život plný filmovania a cestovania mu v roku 1991 ná‑
hle preťala vážna zdravotná príhoda, kedy smrti ušiel
len o vlások. Ochrnula mu pri nej ľavá časť tela, no on
sa nevzdal a napriek nepriazni osudu aj naďalej po‑
kračoval v cestovaní a filmovaní. V roku 1995 sa stal
www.spisskanovaves.eu

vedúcim a hlavným organizátorom prvej slovenskej
antarktickej výpravy na južný pól. Spolu s ďalšími Slo‑
vákmi dosiahol 17. januára 1996 pevninu Antarktídy.
V tento deň sa stal prvým Slovákom, ktorý navštívil
všetky kontinenty sveta (Európu, Áziu, Afriku, Austráliu,
Južnú a Severnú Ameriku, Antarktídu). Pred Emilom
Fornayom bolo už síce na Antarktíde niekoľko Slová‑
kov, avšak žiadny z nich nebol na všetkých ostatných
kontinentoch, preto prvenstvo patrí v tomto smere
práve jemu.
Emil Fornay filmoval a cestoval aj v novom miléniu,
avšak najväčšie cestovateľské úspechy zažil do konca
20. storočia. Zo svojich ciest priniesol obrovské množ‑
stvo filmového materiálu, z ktorého potom pripravil
mnoho dokumentárnych filmov, čo z neho zároveň robí
jedného z najvýznamnejších slovenských dokumenta‑
ristov. Jeho filmy boli prezentované na viacerých fil‑
mových festivaloch sveta, kde získal niekoľko desiatok
ocenení. Emil Fornay mal tri dcéry. Jednou z nich je
Mira Fornay, ktorá šla v otcových šľapajach a po štúdiu
na FAMU sa taktiež venuje filmu. Režírovala filmy ako
Líštičky alebo Môj pes Killer.
Hoci Emil Fornay prežil celý život v Bratislave, predsa
len bol rodákom zo Spišskej Novej Vsi, a tým pádom
významnou osobnosťou nášho mesta. Preto by bolo
vhodné v jeho rodisku uctiť si ho napríklad tým, že sa
po ňom pomenuje jedna z ulíc mesta.
Martin Furmanik

MIKULÁŠ
V MESTE
Prekvapení mnoho mám,
z lásky vám ich všetkým dám…
Prídem k vám
do Spišskej Novej Vsi
v piatok 4. decembra 2020
popoludní.
Moje sane ma odvezú priamo
do centra mesta.
Teším sa na vás.
Mikuláš

Mestská polícia

STRATY A NÁLEZY
22. 11. 2020 bol nájdený kľúč od vozidla Škoda
+ kožený prívesok. IC 1324/2020
20. 11. 2020 bol nájdený zväzok kľúčov 7 ks +
elektronický čip + prívesok. IC 1315/2020
24. 10. 2020 o 9.00 h bol na Tkáčskej 11 v zadnom trakte nájdený zväzok kľúčov v počte
5 ks, z toho jeden elektronický s dvoma príveskami (medveď a fotka dieťaťa) na ružovej
šnúrke. IC 1236/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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záverečné skúšky
Prvý októbrový týždeň 14 študentov 4. ročníka
odboru Ekonomické lýceum so zameraním na
podnikové informačné systémy na Strednej od‑
bornej škole ekonomickej absolvovalo záverečné
skúšky zo základov počítačových sietí. Získali
tak medzinárodný certifikát Cisco. Absolvent
kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu
a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia
si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti
s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako
aj riešením bežných technických problémov.
Cisco Networking Academy je najuznávanejším
vzdelávacím programom na Slovensku.

Na ZŠ z. nejedlého
prebieha celoročný
zber vrchnáčikov
V rámci environmentálnej výchovy začína na ZŠ
Z. Nejedlého zber PET vrchnáčikov. Všetky vy‑
zbierané vrchnáčiky škola následne daruje diev‑
čatku – Kristínke, ktorá sa narodila predčasne.
Aby svoje telíčko správne rozhýbala, pomáhajú
jej pravidelné rehabilitácie, ktoré jej rodičia môžu
uhradiť aj vďaka vyzbieraným vrchnáčikom, za
ktoré dostanú finančnú odmenu.
Ktoré vrchnáčiky môžete zbierať?
Z PET fliaš, oleja, octu, džúsov, mlieka, sprcho‑
vého gélu, šampónu, pracieho prášku, aviváže,
Nes
ca kávy (bez papiera vo vnútri), plastové
vnútra z Kinder vajíčok, sprejovej šľahačky, čis‑
tiacich prostriedkov… Žiaci môžu vrchnáčiky vy‑
sypávať do pripravenej krabice na chodbe školy.

Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice
Aj napriek neľahkej situácii v školách, sa v ZŠ
Lipová ul. podarilo zorganizovať netradičné
podujatie pod názvom Zrodila sa kniha, čím sa
škola zapojila do celoslovenského projektu „Naj‑
zaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ vy‑
hláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do tajov
vzniku kníh od prvotnej myšlienky autora, cez
jej výrobu až po príchod k čitateľovi a uvedomiť
si, že výroba knihy nie je vôbec ľahká a kniha je
vzácna vec. Jednotlivé triedy sa venovali výrobe
rozprávkových kociek, domina, kalendárov a EKO
tašiek. Žiaci si zážitkovou formou posilnili vzťah
ku knihám, knižniciam a k samotnému čítaniu.
Aj zásluhou podobných aktivít a podujatí chodia
naši žiaci s radosťou do knižnice a čítanie ich
baví od chvíle, keď sa naučia prvé písmená.

jesenný koncert zuš
Základná umelecká škola uviedla 11. 11. na in‑
ternetovom portáli YouTube Jesenný koncert
žiakov. O týždeň neskôr 18. 11. pripravili ďalší on‑
line koncert s názvom ZUŠka domArt. S postup‑
ným získavaním videonahrávok však škola chce
každú stredu ponúkať priaznivcom malé okienko
z umeleckého diania. Zároveň výtvarníci pracujú
na novej výstave, ktorá bude venovaná obrázkom
z karantény. Škola ju plánuje opäť inštalovať na
svojom plote.
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Milí žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ
v týždni od 7. 12. do 11. 12. 2020
sa bude konať pre

ZÁUJEMCOV
O BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
na Gymnáziu, Javorová 16, SNV

„online - DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ“
Sledujte našu www.gjavsnv.edu.sk
alebo www.facebook.com/javorka16/.
Tešíme sa na stretnutie .

Stredná odborná
škola drevárska,
Filinského 7, SNV
OTVÁRA OD 1. 9. 2021
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
– možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: spracovanie grafických
návrhov, znalosť postupov grafického spracovania
a grafiky digitálnych médií, typografických
pravidiel, technologickej dokumentácie
textových, obrazových a zvukových podkladov,
videosekvencií a animácií, ovládanie typografie.
Ďalej ponúkame možnosti štúdia v školskom
roku 2020/2021 v týchto študijných / učebných
odboroch:
ŠTUDIJNÉ ODBORY
3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
- talentová skúška
- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov
bytového, verejného a mestského interiéru,
počítačová 2D a 3D vizualizácia,
dizajn produktovej fotografie.

ponúka

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
v škol. roku 2021/2022
2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE
Štvorročný študijný odbor vhodný pre chlapcov aj
dievčatá, ktorí sa chcú profesionálne venovať
niektorému z povolaní, ktoré je spojené so športom,
zdravým životným štýlom a zdravou výživou.
Výhody štúdia:
• štúdium odborných predmetov, ako výživa
v športe, zdravý životný štýl, základy športovej
prípravy,
• technológia a hodnotenie potravín, športový
manažment, športová príprava,
• súčasťou vyučovacieho procesu je rozšírený
počet hodín telesnej výchovy a odborná prax
priamo
• v športových kluboch alebo fitnescentrách,
• ukončenie maturitnou skúškou,
• možnosť získať preukaz - tréner prvého stupňa.
Uplatnenie absolventov na trhu práce:
• poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
• poradca v oblasti zdravého životného štýlu,
• pracovník vo fitnescentrách,
• pracovník v kúpeľných a relaxačných
zariadeniach,
• manažér v športových kluboch a centrách,
• profesionálny športovec,
• profesionálny fitnespracovník.
Viac informácií o možnostiach štúdia na našej
škole a novom študijnom odbore nájdete na:
www.hotelovkasnv.edupage.org

2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
– možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: stavba, diagnostika
a konfigurácia PC sietí, programovanie,
tvorba www stránok.
3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO NÁBYTKÁRSTVO
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranie na futbal, hokej a iné športy)
- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: technik v nábytkárskej
výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba
nábytku.
3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO –
MANAŽMENT V DREVÁRSTVE
- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: marketing a manažment
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných
činností, ekonomika a riadenie obchodu.
3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC
ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia
vo výrobe, programovanie a obsluha CNC
zariadení.
3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie
a výroba moderných nízkoenergetických
drevostavieb.
UČEBNÉ ODBORY
3355H STOLÁR - 3-ročné štúdium
- možnosť duálneho vzdelávania, výučný list

sosdsnv.edupage.org | 053/442 42 46
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revitalizácia vnútroblokov
- online prieskum
Obyvatelia sídl. Západ I majú možnosť vyjadriť sa k budúcej revitalizácii vnútroblokov prostredníctvom online prieskumu.
136, získal variant D. Autorom víťazného návrhu a vi‑
Na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu/
rali jednu zo štyroch navrhovaných alternatív riešenia
tohto územia. Návrhy jednotlivých vizualizácií v spo‑
zapad prebieha online prieskum, ako jedna z metód
zualizácie je Bc. Jozef Angyal v spolupráci s Ing. Deni‑
participatívneho plánovania. Občania sídl. Západ I tak
lupráci s mestom Sp. Nová Ves vypracovala Fakulta
sou Halajovou, PhD., a Bc. Tomášom Stančekom.
majú možnosť vyjadriť svoj názor a požiadavky na rie‑
záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej
Mesto Sp. Nová Ves sa na revitalizáciu vnútroblokov
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do hlasovania
v prípade vyhlásenia výzvy plánuje uchádzať o získa‑
šenie vnútroblokov a týmto spôsobom sa zapojiť do
bolo odovzdaných spolu 650 hlasov, čo predstavuje
procesu príprav.
nie externých zdrojov financovania.
45 %-nú účasť. Z 291 platných hlasov najviac, a to
„Naším zámerom je vypracovať projekt revitalizácie
Edita Gondová
sídliskových priestorov
s následnou realizáNÁVRH REVITALIZÁCIE VNÚTROBLOKU NA SÍDL. VÝCHOD
ciou. Tá umožní poskytnúť celým rodinám
od najmenších až po
skôr narodených príležitosť spoločne tráviť
voľný čas v príjemnom
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
prostredí.
VyhláseDETSKÉ IHRISKO / STREET WORKOUT
ním online prieskumu
chceme spoznať názory, postrehy a nápady našich občanov.
TRVALKOVÉ ZÁHONY
Výsledky prieskumu
budú podkladom pre
spracovateľa štúdie na
revitalizáciu vnútroblokov medzi bytovými
domami na uvedenom
sídlisku,“ uviedol Pavol Bečarik, primátor
mesta.
KVITNÚCA LÚKA
PRIESTOR NA VENČENIE PSOV
Dotazník je anonymný,
skladá sa z 3 sekcií
a jeho vyplnenie trvá
maximálne 10 minút.
Rovnako sa mohli ob‑
čania aktívne zapojiť
do
participatívne‑
ho plánovania pro‑
stredníctvom online
prieskumu na revitalizáciu vnútrobloku na sídl. Východ.
V rámci neho si vybe‑

Projekt kastrácie psov v rómskych osadách
V júni tohto roku spišskonovoveská Stanica pre odchyt
túlavých zvierat v spolupráci so sociálnym oddelením
mestského úradu začala s monitorovaním psov v róm‑
skych osadách, a to v lokalitách Podskala, Hájik a Vil‑
čurňa. Cieľom monitorovania bolo zistenie počtu, stavu
a identifikácia psov žijúcich nekontrolovateľne na ulici
bez akejkoľvek starostlivosti a opatery. „Na základe
vykonaného monitoringu sme 57 psov, z toho 31 šteniat a 26 dospelých jedincov, odobrali z uvedených
rómskych lokalít do útulku. V osadách ostalo ďalších
52 psov, z toho 7 v Hájiku, 16 na Podskale a 29 vo
Vilčurni,“ vymenovala Daniela Dzurňáková.
Následne po kompletnom monitoringu a čipovaní psov
začali pracovníci odchytovej stanice ešte v septembri
s ich sterilizáciou a kastráciami. „Účelom celého
projektu je zamedziť nekontrolovateľnému množeniu
a následnému tvoreniu svoriek, šíreniu infekčných
www.spisskanovaves.eu

chorôb a rizík s tým spojených. Kastrácie a sterilizácie
ešte stále prebiehajú,“ vysvetlila ďalej D. Dzurňáková.
O tom, že tento projekt má svoje opodstatnenie,
svedčia aj viaceré prípady týrania psov, s ktorými
sa pracovníci stretli počas vykonávania monitoringu.
Samozrejmosťou v týchto lokalitách je držanie jedinca
zatvoreného v kôlni bez akéhokoľvek prístupu denného
svetla či vody alebo potravy. Dokonca bol pracovníkmi
komunitného centra nahlásený v odchytovej stanici aj
prípad krvácajúceho psíka, ktorý si vyžadoval akútnu
pomoc. „Po príchode na miesto sme zistili, že mal krk
podrezaný nejakým tupým predmetom. Okamžite sme
ho zobrali na ošetrenie k veterinárovi a následne podali trestné oznámenie. Psík sa zo zranení zotavil. Volá
sa Gioia a je momentálne umiestnená v našom mestskom útulku, kde čaká na milujúcu rodinu, ktorá by si
ju adoptovala,“ priblížila D. Dzurňáková.

Po vykonaní sterilizácie alebo kastrácie sa psy, ktoré
majú majiteľa a zabezpečené adekvátne podmienky
vracajú domov. Ostatní ostávajú umiestnení v mest‑
skom útulku, kde čakajú na adopciu. Na základe
doterajších skúseností však budú pracovníci Stanice
pre odchyt túlavých zvierat a mestskej polície situáciu
v spomínaných lokalitách aj naďalej monitorovať.
V spolupráci s niekoľkými subjektmi spustili ďalšiu
činnosť na pomoc opusteným psíkom. Oslovili viaceré
pizzerie v našom meste, ktoré spolu s pizzou doručia ob‑
jednávateľom aj letáčik s fotkou niektorého psíka z náš‑
ho útulku. „Takýmto spôsobom chceme zvýšiť ich šancu
na adopciu,“ uviedla na záver D. Dzrurňáková. Do tohto
projektu sa zapojili pizzerie Bomba, Tony, Italia a Ombre.
K zrealizovaniu projektu výraznou mierou prispeli Petra
a Marco Vantroboví - Digital Marketing Agency Enki‑
Ner, s. r. o., a firma Progrup SK.
Edita Gondová
12/2020
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Na opravu infraštruktúry mesto vynaložilo
v rokoch 2019 a 2020 státisíce eur
Na záver roka prinášame prehľad realizovaných rekonštrukcií a opráv komunikácií, parkovísk, detských ihrísk a ďalšej infraštruktúry mesta Spišská Nová Ves realizovaných za
posledné dva roky. Upozorňujeme, že v uvedenom prehľade nie sú uvedené všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta, nakoľko rozsah mesačníka nám ich neumožňuje uverejniť.

parkoviská
Výstavba parkoviska na sídl. Východ
Výstavba parkoviska na sídl. Západ
Štrková úprava parkovacích plôch, Ul. J. Wolkera 11 - 13
Stavebné úpravy parkoviska a chodníka, Ul. J. Wolkera 25 - 31

22 366
73 176
1 513
82 655

Štrková úprava parkovacích plôch, Ul. P. Jilemnického
Oprava parkoviska na Hutníckej ul.
Úprava parkoviska na Filinského ul.
Úprava terénu - Grajnár parkovisko

Stavebné úpravy parkoviska a chodníka, Ul. J. Wolkera 25 - 31

3 815
3 368
14 863
2 550

Parkovisko, Ul. J. Wolkera

komunikácie
Výstavba oporného múra, Horská ul., N. Huta
Odvodňovací rigol, Rybničná ul., N. Huta
Oprava časti komunikácie a chodníkov, Ul. T. Vansovej
Štrková oprava komunikácie, Ul. Čsl. armády
Štrková oprava komunikácie, Rybárska ul.
Asfaltová oprava časti komunikácie, Drevárska ul.
Štrková oprava komunikácie za Daňovým úradom

Asfaltová oprava časti komunikácie, Drevárska ul.

40 227
5 299
18 600
5 854
2 050
5 121
2 776

Lokálna oprava cesty, Poľná a Horská ul., N. Huta
Oprava obrubníkov a rigola, Horská ul., N. Huta
Vyrovnanie terénu pri vojenskom cintoríne, úprava vjazdu pri MŠ
Rybničná ul., spevnenie krajnice – Horská ul. a pri potravinách
Asanácia železničnej vlečky, Mlynská ul.
Oprava dažďových vpustí, Hviezdoslavova 21 - 24
Oprava prejazdu, Slovenská ul.
Lokálne opravy miestnych komunikácií

Oprava komunikácie a chodníkov, Ul. T. Vansovej

2 226
3 053
2 394
8 417
3 697
1 981
3 965

Asanácia železničnej vlečky, Mlynská ul.

chodníky
Rekonštrukcia chodníka a bezbariérové úpravy, Duklianska ul.
Rekonštrukcia chodníka, Bezručova ul.
Rekonštrukcia chodníka, Ul. J. Fabiniho
Rekonštrukcia chodníka, Tkáčska ul.
Oprava chodníka, Kolárska ul.
Oprava chodníka, Ul. A. Mickiewicza
Výmena obrubníkov, Stojan
Výmena obrubníkov, Ul. J. Kalinčiaka
Oprava chodníka, Ul. Jána Jánskeho
Oprava časti chodníka pri OC Fresh, Stojan
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka, Ul. Čsl. armády
28 – 35
Oprava chodníka, Zvonárska ul.
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka, Starosaská ul.
Oprava časti chodníka pri Dome smútku, Levočská ul.
Oprava časti chodníka pri detskej poliklinike, Nám. SNP

10

45 858
39 956
36 981
17 499
23 584
9 942
7 953
11 585
27 565
2 623
31 399
18 727
20 919
8 203
4 340

Oprava chodníka, Nábrežie Hornádu
Bezbariérová úprava časti chodníka, Tr. 1. mája
Oprava chodníka, Trieda 1. mája 26
Oprava chodníka, Ul. Z. Nejedlého
Oprava chodníkov a spevnených plôch na sídlisku Mier (Komenského
21 - 23, Krčméryho, Tr. 1. mája 6 - 26, Štúrovo nábrežie 6)
Oprava chodníka - Sadová ul. (pri ZOO)
Lokálna oprava chodníka, Škultétyho ul.
Lokálna oprava chodníka, Hviezdoslavova ul.
Lokálna oprava chodníkov Sadová, J. Hanulu, Rázusova, I. Krasku
Lokálna oprava chodníkov sídl. Tarča, Gorkého ul., Tr. 1. mája,
most Matuškova
Oprava dlažieb, schodov a šachty, čistenie rigola
Oprava chodníka pri DK Mier, oprava odvodňovacích žľabov
J. Hanulu, štrková úprava plôch Nám. SNP, sídl. Tarča a Mier,
Gorazdova, Levočská, Ferčekovce

14 200
43 015
3 566
1 823
4 577
1 371
5 884
3 487
3 603
8 059
5 863
5 823
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Oprava chodníka, Zvonárska ul.

Rekonštrukcia chodníka, Tkáčska ul.

Bezbariérová úprava chodníka, Starosaská ul.

Oprava chodníka, Kolárska ul.

Oprava chodníka, Nábrežie Hornádu

Výmena obrubníkov, Stojan

ŠPORTOVISKÁ - STEZ
TENISOVÁ HALA
Výstavba novej vodovodnej prípojky
Rekonštrukcia tenisovej odrazovej steny (externé zdroje 1 200)
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Realizačný projekt pre I. etapu rekonštrukcie
Rekonštrukcia (nová tribúna, rekonštrukcia šatní, soc. zariadení
a rozvodov inž. sietí) (cudzie zdroje 750 000 €)
Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej
plochy (cudzie zdroje 10 000 €)
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Oprava vnútorných priestorov šatní
Výmena podlahy vo VIP miestnosti
Oprava kompresorov
Oprava technológie nástreku čpavku
Oprava šatní (cudzie zdroje 75 000)
Projekt rekonštrukcie technológie chladenia a zastrešenia malej
ľadovej plochy
Rekonštrukcia technológie chladenia
Kúpa novej rolby (cudzie zdroje 142 500)

Rekonštrukcia futbalového štadióna - nová tribúna

Projekt zastrešenia malej ľadovej plochy
www.spisskanovaves.eu

8 997
4 997
4 000
1 328 991
26 000
1 284 991
18 000
675 089
5 940
1 000
2 863
7 996
78 750
24 540
404 000
150 000

ŠPORTOVÁ HALA
Rekonštrukcia átria v športovej hale (cudzie zdroje 10 000)
Nákup basketbalového koša - športová hala
KRYTÁ PLAVÁREŇ a KÚPALISKO
Výmena dlažby v saunách
Výmena dverí - krytá plaváreň
Oprava strechy - krytá plaváreň
Oprava náterov bazénov
Spracovanie projektu rekonštrukcie technológie strojovne
krytej plavárne
1. etapa fóliovania bazénov na letnom kúpalisku
Dokončenie fóliovania neplaveckých bazénov
Rekonštrukcia brodov a brúzgaliska
Nákup aut. práčok, sušičky a žehličky – krytá plaváreň
Nákup plastových ležadiel – kúpalisko
ATLETICKÝ ŠTADIÓN
Projekt na celkovú revitalizáciu štadióna
KOLKÁREŇ
Oprava vodovodu

41 340
40 000
1 340
115 520
3 588
1 541
7 023
2 890
5 000
8 000
59 250
18 000
9 460
768
7 800
2 916

Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy

Rekonštrukcia technológie chladenia

Fóliovanie bazénov na letnom kúpalisku
12/2020
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iné
Stavebné úpravy autobusovej zastávky MHD (nika), sídl. Západ
Autobusová zastávka - Poliklinika pri Hornáde
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, Novoveská Huta
(cudzie zdroje 30 000)
Nákup elektromobilu (externé zdroje 10 000)
Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily (externé zdroje 5 000)
Prípojka na vodu v mest. časti Červený jarok
Zhotovenie kotercov pre mestský útulok

Stavebné úpravy autobusovej zastávky MHD (nika)

5 980
4 022
57 500
28 245
7 000
2 000
4 970

STEZ – rekonštrukcia izieb hotela Preveza, 1. poschodie
SOS náramky
Obytné kontajnery (Vilčurňa)
Dostavba vonkajšej banskej expozície pri Multicentre
Montáž automatickej posuvnej brány v priemyselnej zóne
Oprava zábradlia na Fabiniho ul. pri železničnej stanici
Dopravné prepojenie polikliník linkou MHD

Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily

23 000
8 993
14 824
13 500
5 000
1 393

Dopravné prepojenie polikliník linkou MHD

MOSTY A LÁVKY
Hĺbková diagnostika predpätých mostov a lávok
Oprava lávky pre peších na sídl. Mier - pri Tescu

100 000
3 107

Oprava lávky pre peších na sídl. Mier - pri Fľúdri
Oprava dilatácie lávky pre peších na Ul. Ing. O. Kožucha

1 077
934

Oprava schodov na bezbariérový prechod, Hutnícka ul. pri ZŠ

2 168

SCHODISKÁ
Oprava schodiska, Mlynská ul., pri Hotelovej akadémii
Oprava terénnych schodov, Radlinského ul.

Oprava schodov, Radlinského ul.

1 989
3 435

Oprava schodiska, Mlynská ul.

Hĺbková diagnostika predpätých mostov a lávok

DETSKÉ IHRISKÁ
Inštalácia 8 prvkov na detských ihriskách, Svätoplukova,
Moravská, Za Hornádom a Ul. P. Jilemnického
Výstavba detského ihriska - MŠ Stolárska (cudzie zdroje 8 000)

14 623
8 000

Výstavba ihriska – Ferčekovce (dar OZ ŠK Ferčekovce 800 €,
vklad Meposu - inštalácia a dopadová plocha)
Detské ihrisko Novoveská Huta (externé zdroje 8 800 €)

10 808

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
Rekonštrukcia (výmena) sekundárnych rozv. ÚK a TV
v okruhu plyn. kotolne PKT 1 - Tarča / 2. etapa, časť 2
Plynofikácia Radnice

125 655
76 325

124 290

Rekonštrukcia (výmena) sekundárnych rozv. ÚK a TV
v okruhu plyn. kotolne PKT 1 - Tarča / 2. etapa, časť 3
Výstavba plynovej prípojky k Multicentru

2 975

LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Štiepací automat
11 000
Nákladné autá s hydraul. rukou (HR) na odvoz krátkeho dreva
60 000
Spracovanie projektov o granty z EÚ:
a) Vodozádržné opatrenia lokalita Rybníky (Vojtechova samota) a Chata Štefana –
žiadosť o grant 120 000 € (2020 - 2021) - čaká sa na schválenie
b) Obnova produkčného potenciálu lesov mesta Spišská Nová Ves - 110 000 €
(2020 - 2021) – čaká sa na schválenie
c) Projekt Štátnej ochrany lesa vo veľkoplošných chránených územiach celospolo‑
čenského významu: 300 000 € (2020 - 2023) – zmluva podpísaná

12

Rýpadlo - nakladač
Obnova lesnej škôlky a založenie plantáže vianočných stromčekov
Prípravné práce na pestovanie rýchlorastúcich drevín na produkciu
drevnej štiepky
Nové zabezpečenie vstupov do lesa (infor. tabule a bezpečnostné
zámky)
Obnova lesníckeho náučného chodníka Diana v Medvedej dolke
Spustenie prvej časti výstavby singletrack v lokalite Novoveská Huta

70 000
30 000
5 000

december 2020

spravodajstvo

Spolupráca pri organizovaní športových podujatí
(napr. Beh Novoveskou Hutou, Hutňanská šelma…)
Údržba, rekonštrukcia a výstavba lesných ciest a zvážnic, spolupráca
pri rekonštrukcii cesty pod Tepličkou, spolupráca pri obnove mosta
v obci Hnilčík a Mlynky, spolupráca na projekte protipovodňových
nádrží v obci Hnilec

120 000

ZOO
Výstavba maštale pre kopytníky
Nákup prevádzkového automobilu
Oprava výbehu opíc

Údržba, obnova a starostlivosť o oddychové zóny
(altánky, studničky, stojany na bicykle…)
Dokončenie chaty Lanovka (Vojtechova samota)
Úprava vonkajších priestorov Polesia Hnilčík
1. etapa modernizácie lesníckej evidencie, grafická časť

16 919
11 520
41 107

Oprava chodníka
Oprava oplotenia pre ťavy a nandu
Oprava oplotenia pre rysa
Osieťovanie chovného zariadenia

18 900
7 995

Nákup vozidla na rozvoz stravy s izotermickou úpravou
(externé zdroje 11 000 €)

17 398

Montáž navíjacieho zariadenia pre lustre v koncertnej sieni Reduta

5 000
25 000
8 000

4 981
4 200
4 800
2 050

DOMOV DÔCHODCOV
Oprava a vybavenie 6 izieb
Vybavenie kuchyne

19 632

KULTÚRA
Akustické odhlučnenie obvodovej steny od kinosály,
výmena palubovky v tanečnej sále FS Čačina

5 800

PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE
Rekonštrukcia cyklotrasy na Nábreží Hornádu,
Cyklotrasa Ferčekovce – Nov. Huta
Cyklistická radiála Duklianska ulica - ŽS, AS - sídl. Západ
Komunitné centrum, Lesná ul.
PD pre územné rozhodnutie Dom smútku - nový cintorín
PD obnovy autobusovej stanice,
Štúdia dopravného uzla
PD rozšírenia domova dôchodcov
PD obnovy ambulancií na Hutníckej ul.
PD nadstavby MŠ na Tehelnej ul.
Príprava komplexnej obnovy Reduty, 1. etapa
Štúdia na vodnú plochu Pumperhaus
Štúdia cyklochodníka STK SNV
Parkovisko pri autobusovej stanici - PD pre územné rozhodnutie

4 650
3 360
6 700
4 609
14 950
1 800
1 300
23 200
1 300
4 980
750
850
7 400

Prestavba cyklochodníka pri kasárňach, l. etapa
Prestavba cyklochodníka pri kasárňach, II. etapa
6 ks billbordov
Nabíjacia stanica pre elektromobily
Rozšírenie parkovacích plôch na Javorovej ul.
Prístavba výťahovej šachty v domove dôchodcov
Prepojenie komunikácie Tesco - Lidl
Odbočovací pruh - žel. priecestie - sídl. Západ
Autobusová zastávka na sídl. Východ
Rozšírenie parkoviska J. Wolkera 25 - 31
Riešenie vnútroblokov, sídl. Východ
+ Štúdia návrhu zelene
Prestavba hotela Šport na nájomné byty - zmena dispozičného
riešenia

2 340
1 920
1 944
920
8 280
2 485
11 820
9 900
600
1 416
10 410
800
1 050

MESTSKÁ POLÍCIA, KAMEROVÝ SYSTÉM
Nákup služobného vozidla

14 278

Nákup kamier

8 881

ŠKOLSTVO
Čerpanie kapitálových výdavkov 2019
186 585 €
z toho: ŠR - 68 460 €, vlastné príjmy škôl - 46 795 €, mesto SNV - 71 328 €
Rozpočet kapitálových výdavkov 2020
197 703 €
z toho: ŠR - 80 000 €, vlastné príjmy škôl - 28 400 €, mesto SNV - 89 303 €
* Napríklad:
ZŠ Nad Medzou:
- rekonštrukcia teplovodov: 1. etapa 15 000 €, 2. etapa 15 000 €
30 000
- úprava cesty a dvora
15 000
- oprava múra a oplotenia
8 000
ZŠ Lipová:
- rekonštrukcia bleskozvodov
22 674
- oprava povrchu atletickej dráhy
14 988
ZŠ Levočská:
- nákup konvektomatu do šk. jedálne
11 997
- výmena oplotenia
4 400
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha:
- výmena nádoby na ohrev TÚV a prípojných napojení
6 731
- výmena oplotenia
15 196
- interiérové vybavenie
19 989
- výmena podlahovej krytiny, oprava bleskozvodu,
52 545
výmena oplotenia, osvetlenia
ZŠ Z. Nejedlého:
- inštalácia chemickej čistiacej stanice šk. bazénu
6 002
- oprava podložia v šk. jedálni
27 559
- výmena povrchu multifunkčného Ihriska
25 553
- oprava strechy
9 943
www.spisskanovaves.eu

ZŠ Komenského:
- rekonštrukcia osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične
ZŠ Hutnícka:
- oprava chodníkovej a nástupnej plochy
- výmena asfaltového povrchu basketbalového ihriska
- výmena príjazdovej cesty k šk. kuchyni
- úprava atletickej dráhy
ZUŠ
oprava časti strechy, výmena dverí za protipožiarne
Materské školy:
- nákup umývačiek riadu pre MŠ
MŠ E. M. Šoltésovej - výmena kuchynských sporákov

67 188
39 519
10 242
19 497
15 021
40 323
30 000
9 097

Oprava povrchu atletickej dráhy v areáli ZŠ Lipová

* Vzhľadom na kapacitu Ička nie je možné zverejniť všetky realizované investičné
i bežné opravy v oblasti školstva, uvedené sú len niektoré z nich.
12/2020
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Vianočná anketa
Prežívame neľahké obdobie, v ktorom si viac ceníme
chvíle, aké prežívame počas Vianoc. Aké máte
spomienky na vianočné sviatky, ako ich prežívate dnes
a čo si želáte pod stromček?
Matej Farkalín
Klub mladých SNV
Spomienky na Vianoce mám spojené hlavne s radosťou
z toho, že sme všetci spolu. Bolo zvykom, že počas Šted‑
rého dňa sme sa stretli kamoši z ulice a išli sa sánkovať či
guľovať, no a hneď Prvý sviatok vianočný trávime celá rodi‑
na u babky a dedka. Rodina sa stretáva stále a čo sa partie
týka, tak počas vianočných sviatkov sa domov vrátia kamaráti
z vysokých škôl či z miest, kde pracujú a žijú a sme radi, že sa vidíme
a trávime spolu pár dní. V tejto dobe je asi najväčším želaním to, aby
to takto bolo aj tento rok. Aby každý mohol prísť domov a tráviť čas
so svojou rodinou a priateľmi. A potešia aj farebné ponožky či dobrá
knižka. Všetkým prajem krásne Vianoce.
Martin Hlavatý
manažér kapely Smola a hrušky
Moje spomienky – to je dlhé borovicové ihličie, ktoré pada‑
lo na igelit pod stromčekom, rozmotávanie starých svetie‑
lok, my sme mali šišky, ale aj zdobenie stromčeka veľkými
farebnými guľami – bambuľami. Najvzácnejšia ozdoba bol
špic, vždy sa mi triasli ruky, keď som sa ho snažil nastoknúť
na vrchol stromčeka. Tie ozdoby boli odmalička rovnaké, mali
sme ich doma hádam aj tridsať rokov. S bratom sme chodili tajne do
obývačky vyberať čokoládové salónky a nechávali iba pozlátko. Smola
bola, keď sme natrafili na biele, fondánové. Hlavné vianočné výjazdy
boli ale do lesa, sledovať stopy zvery, na zamrznutom močiari hrať
hokej, sánkovačky a guľovačky na kopci. Dnes ich prežívam vo veľmi
úzkom kruhu najbližších a posledné roky v prírode, bez darčekov. Život
plynie bez ohľadu na želania a rozprávkové sviatky, a preto by sme ho
každú sekundu mali žiť tak, aby sme boli šťastní a spokojní takí, akí
sme a s tým, čo práve prežívame.
Miroslav Števík
pracovník Múzea Spiš
Vnímanie vianočných sviatkov je do značnej miery ovplyv‑
nené momentom, keď zistíme, ako to je s darčekmi pod
stromčekom. Keď boli moje dcéry ešte malými deťmi, zále‑
žalo mi na tom, aby spomínané zistenie prišlo čo najneskôr.
A takto mi utkveli v pamäti azda najkrajšie Vianoce v mojom
živote. Staršia dcéra jedného dňa priniesla od spolužiakov zo
školy správu, že s tými darčekmi je to inak, ako si dovtedy myslela.
S týmto zistením sa, samozrejme, podelila s mladšou dcérou. Spolu sa
dohodli, že tentoraz budem musieť s nimi čakať na chvíľu, keď Ježiško
prinesie darčeky pod stromček a nebudem môcť nikde odísť. Ibaže
Ježiško si dokázal poradiť aj s touto situáciou. Nepriniesol vtedy síce
darčeky pod stromček, ale nechal ich vo veľkom vreci pred dverami.
Skrátka sa ponáhľal. Keď mladšia dcéra uvidela veľké vrece darčekov
pred dverami, rozžiarili sa jej oči a povedala staršej dcére: Tak predsa
len darčeky nosí Ježiško. A bolo vidieť, že staršia dcéra v tej chvíli
zapochybovala, či mali spolužiaci v škole pravdu.
Dnes zažívame časy, s ktorými sa naši predkovia v minulosti museli
často vyrovnávať. Jedinou cestou z takejto situácie bolo vždy zodpo‑
vedné správanie. Pod stromček si želám v reálnej i symbolickej rovine
rúško. Musíme byť trpezliví, aby sme počas tých ďalších Vianoc už iba
spomínali s úsmevom, s akými zvláštnymi ozdobami na tvári sme sa to
pohybovali po uliciach. Takže Ježiško, tieto Vianoce to budeš mať asi
náročnejšie ako inokedy. Aby si to všetko postíhal, pokojne mi nechaj
rúško aj pred dverami. A nielen mne.
Petra Sekulová
zdravotníčka
Štedré, radostné, rodinné, čarovné… Vianočné obdobie
býva však aj časom spomienok. Počas sviatkov, ktoré radi
a často označujeme ako rodinné, tieto veci prežívame in‑
tenzívnejšie. Spomína sa aj za vianočným stolom. Na to,
aký bol rok. Čo priniesol, čo vzal. Pamätám si všetky Via‑
noce, ktoré som prežívala ako dieťa. Boli to najkrajšie chvíle
s mojimi rodičmi. Vianoce boli vždy čarovným obdobím, keď rodičia
nešli do práce, piekli sa koláčiky a kuchyňa príjemne voňala. Na Štedrý

14

História Vianoc

Štedrý deň, Kračún, Dohviezdny večer, Vilija, Badňak − tieto viac alebo menej známe regionálne názvy označujú sviatky, ktoré sú u väčšiny ľudí asi najobľúbenejšími.
Termín Kračún vznikol pravdepodobne z latinského slova creatio, čo znamená narodenie. Názov Vilija, latinsky vigília, vyjadruje predvečer sviatku.
Vianoce majú korene v dávnych predkresťanských časoch. Viazali sa k solárnemu
kultu, o ktorom máme doklady z viacerých európskych kultúr. Počnúc štvrtým storočím však oslava zimného slnovratu nadobúdala postupne nový, kresťanský význam a stala sa tak sviatkom a pripomenutím narodenia Ježiša Krista. Na formovaní
Vianoc sa podieľali aj starorímske sviatky – Saturnálie. Ľudia ich slávili od 17. do
24. decembra a spomínali tak na zlatý vek ľudstva, kedy boli všetci šťastní. Z toho
pramení veselie, hodovanie a zapaľovanie sviečok ako symbolov svetla a radosti.
Vo vianočnom období sa intenzívne myslelo aj na lásku a vydaj. Polnoc na Štedrý
deň sa považovala za najpriaznivejší čas na ľúbostné čary. Hlavným úsilím bolo
zabezpečiť, aby dievka neostala na ocot a dobre sa vydala. Tá, ktorá vydržala do
štedrej večere nejesť, mala mať dobrého muža, mládenec zase ženu. Po tom, ako
gazdiná dala štedrovečerné koláče do pece, lopatou vyháňala dievky z izby, aby sa
rýchlo povydávali.
Nechýbali ani veštby, pretože dievčatá boli zvedavé, akého budú mať ženícha. Po
zametaní podlahy brávali smeti na krížne cesty a podľa toho, z ktorej strany bolo
počuť brechot psa, usudzovali, odkiaľ prídu pytači.
Starobylým zvykom bolo obuť sa hneď po vstaní z postele. Na Štedrý deň totiž platil
zákaz dotknúť sa zeme bosou nohou. Tento zvyk súvisí pravdepodobne s kultom
zeme. Novšie vysvetlenie bolo, že ak by človeka v tento deň pichlo niečo do chodidla, mal by celé leto doráňané nohy.
Neodmysliteľným symbolom sviatkov je vianočný stromček, v niektorých regiónoch
nazývaný aj jezuľan, kriskindl, polazník, podľažnik. Dostal sa k nám z územia Nemecka a Rakúska koncom 18. storočia. Spočiatku si ním zdobili príbytky obyvatelia
v mestách, neskôr prenikol aj na vidiek.
Prinášanie zelených vetvičiek do domov počas sviatkov je však staršieho dáta. Táto
praktika bola zaužívaná už v predkresťanskom období. Zeleň symbolizovala život
a mala rodine zabezpečiť prosperitu. S nástupom kresťanstva bola táto prvotná
predstava čiastočne prekrytá symbolikou rajského stromu. Vieru v magickú silu
vetvičiek však dokladá množstvo zvykov aj z 20. storočia.
Jedným z kľúčových obradných prvkov bol štedrovečerný stôl. Kedysi bol považovaný za kultové miesto a stál v rohu izby. Všetko v jeho blízkosti nadobúdalo pozitívne vlastnosti. Okrem štedrovečerných pokrmov kládli naň aj plodiny, napríklad
strukoviny, mak a zrno z dožinkového venca.
Nechýbali ani jablká, orechy, oblátky, cesnak, med, varené sušené slivky, pálenka
alebo víno… Seno pod stolom malo podporiť dobrú úrodu. Nohy stola obmotali reťazou, ktorú uzamkli. Na nej mali všetci položené nohy a to malo na princípe mágie
zabezpečiť súdržnosť rodiny a zdravie.
Vianočný čas bol vnímaný ako sakrálny, kedy sa dejú rôzne zázračné veci. Ľudia
verili v existenciu nadpozemských síl, s ktorými môžu byť v týchto chvíľach v užšom spojení. O polnoci sa vraj menila v potoku voda na víno, zvieratá mali schopnosť hovoriť ľudskou rečou, z neba prilietali anjeli. Verilo sa aj v dočasný návrat
zosnulých medzi svojich blízkych. Z toho vyplýva aj zvyk prestierať pri štedrovečernom stole aj pre zosnulých príbuzných a dávať im prvú lyžicu z každého jedla.
Z nášho územia je známa aj predstava, že jedna z podôb, v akej sa zosnulý v tomto čase môže objaviť, je mucha. Ako posvätné sa chápali kúty v miestnostiach
a v mysliach ľudí boli prepojené s kultom mŕtvych. Preto do nich na Štedrý večer
zvykli hádzať orechy pre duše mŕtvych.
Typickou súčasťou Vianoc je chodenie koledníkov od domu k domu. Na princípe
mágie slova sa verilo, že ich priania šťastia, zdravia, blahobytu sa ľuďom naozaj
splnia. Preto ich všetci s radosťou vítali aj obdarovávali. Aj s pečením chlebov začínali gazdiné veľmi skoro, neraz už o polnoci, aby boli, kým prídu koledníci, hotové.
Navštevovať domy chodili spravidla mladí chlapci, sporo odetí, čo malo vyjadrovať
zdravie a silu a podporiť vyrieknuté verše. Mnohé vinše obsahujú aj žartovné motívy, čo nám dokladá aj niekoľko ukážok zo zbierky Pavla Dobšinského:
„Nah vás Pán Boh živí, dokiaľ budú slivy; a keď budú čerešne, trebárs vás čert
vezme.“„Tam von zima, tu dnu teplo, či sa dačô neupeklo?“„Vinšujem vám všetky
vinše; prisám Bohu neviem inšie.“
Mgr. Katarína Platznerová, PhD.
zdroj: https://mamaaja.sk/clanky/infosky/ako-preco-a-odkedy-sa-slavia-vianoce
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Kračunik
zo Zemplína
Ľudia kedysi verili, že tento koláč má magické
schopnosti, ktoré mali ich rodinám pomôcť. Kra‑
čun mal podľa ľudovej viery svojou prítomnosťou
na vianočnom stole zabezpečiť rodine v nasle‑
dujúcom roku každodenný chlieb. Do cesta sa
okrem tradičných prísad pridávali aj rôzne iné,
ako napríklad cesnak, mak, orechy, med, oblátky,
bylinky či svätená voda.
Cesto: 250 – 300 g polohrubej múky, 100 g masla,
2 PL kryštálového cukru, 3 dcl mlieka, ¼ droždia, štipka soli.
Všetko spolu zapracujeme, ako keď robíme kysnuté cesto. Necháme troška odstáť,
nech ešte podkysne a pečieme cca 25 – 30 minút pri 180 stupňoch.
Zdroj: https://michalovce.dnes24.sk/vianoce-v-nasich-koncinach-kedysi-kuchti‑
la-sa-specialita-tu-je-kompletny-recept-167565#google_vignette

Vianočná torta
Na prípravu vianočnej čoko torty budete potrebovať (priemer 20 cm):
200 g masla, 250 g varenej a olúpanej červenej repy, 250 g 70 % čokolády, 4 lyži‑
ce horúceho espressa, 135 g hladkej múky, 1 vrchovatú lyžičku kypriaceho prášku,
3 lyžice kakaového prášku holandského typu, 5 vajec, 190 g hnedého cukru
Na čokoládový krém s mascarpone budete potrebovať:
50 g 70 % čokolády, 50 g kvalitnej mliečnej čokolády, 250 g mascarpone,
75 ml 33 % smotany, 50 g práškového cukru
Na maslový krém budete potrebovať:
50 g 70 % čokolády, 50 g kvalitnej mliečnej čokolády, 300 g masla izbovej teploty,
50 g práškového cukru, štipku soli, ½ lyžičky vanilkového extraktu
Na dokončenie budete potrebovať:
200 g mrazených čučoriedok, krupicový cukor, 150 g 70 % čokolády
A takto na to:
Uvarenú a olúpanú repu rozmixujte v kuchynskom robote na hrubšie pyré. Čokoládu
rozpustite vo vodnom kúpeli. Nezabúdajte, že nádoba s čokoládou sa nesmie dotýkať
vody. Rozpustenú čokoládu zmiešajte s espressom. Maslo rozpustite a nechajte vy‑
chladnúť. Múku, kypriaci prášok a kakao preosejte do čistej misy a odložte bokom.
Oddeľte žĺtka od bielkov. Žĺtka vyšľahajte do hustej peny a prilejte k čokoláde, ktorá má
izbovú teplotu. Pridajte aj rozpustené maslo. Premiešajte a pridajte pyré z červenej repy.
Rúru predhrejte na 180 stupňov. V čistej nádobe vyšľahajte bielka. Keď už tvoria
špičku, po častiach pridávajte cukor a mixujte dovtedy, kým sa cukor nerozpus‑
tí. Vyšľahané bielka zmiešajte s čokoládovou zmesou. Miešajte len stierkou alebo
vareškou a na záver pridajte sypké preosiate suroviny. Ak máte dve formy s prie‑
merom 20 cm, vyložte ich papierom a potrite maslom. Do jednej formy nalejte
dve tretiny, do druhej zvyšnú tretinu. Ak dve formy nemáte, upečte cestá jedno
po druhom. Cesto s dvoma tretinami pečte 45 – 50 minút, tretinu cca 25 minút.
Po vytiahnutí nechajte cesto 5 až 10 minút vo forme, potom preložte na mriežku
a nechajte úplne vychladnúť. V hrnci varte na miernom ohni mrazené čučoriedky
spolu s krupicovým cukrom. Ten pridajte podľa potreby, chuti a sladkosti čučorie‑
dok. Čučoriedková zmes bude postupne hustnúť, až uvaríte domáci džem. Odstavte
a nechajte pri izbovej teplote vychladnúť.
Vo vodnom kúpeli roztopte čokolády pre oba krémy naraz a nechajte vychladnúť na
izbovú teplotu. Ako prvý si pripravte čokoládový krém s mascarpone. Mascarpone
rozmixujte spolu s cukrom, postupne prilievajte smotanu a nakoniec pridajte polovi‑
cu z rozpustenej čokolády a na nízkych otáčkach mixujte. Maslový krém pripravíte
podobne. Maslo s cukrom a vanilkovým extraktom
rozmixujte do peny. Potom postupne pridá‑
vajte zvyšnú čokoládu.
Väčšie cesto rozrežte na polovicu. Uk‑
ladajte jedno na druhé a potierajte
domácim džemom a čokoládovým
krémom s mascarpone. Tortu na‑
koniec obaľte maslovým krémom
a nechajte v chladničke chvíľu
vychladnúť. Vo vodnom kúpeli
roztopte čokoládu, zalejte ňou vrch
torty a dozdobte.
zdroj: https://www.coolinari.sk/ via‑
nocna-torta/

www.spisskanovaves.eu

deň bolo magické, keď sa zrazu pod stromčekom objavili darčeky a my
sme dlho netušili, ako sa tam dostali.
Teraz som aj ja mamou a človek vlastne až teraz zistí, koľko toho pre
nás naši rodičia a rodina robili a robia. Keď trošku zostarneme, až vte‑
dy trošku zmúdrieme a vidíme veci inak, citlivejšie. Počas roka sme žili
tak nejako uponáhľane, ale na Štedrý večer sme sa všetci zišli, pekne
oblečení a začali sme večerať. Ako druhý chod išla ryba, v našej rodine
sa jedáva a vždy jedával klasický kapor a vždy mám aj spomienku na
kapra plávajúceho vo vani.

vianočná anketa

vianočné recepty

vianoce 2020

Našťastie, Vianoce nie sú o darčekoch, ale o okamihoch, ktoré ľudia
spolu prežívajú a už dnes sa teším, keď spolu s dcérou a so synom
zasvietime svetielka na vianočnom stromčeku.
Ak by som dostala zázračný prútik, tak by som si z celého srdca želala
a mne bude úplne stačiť, keď budeme zdraví, keď neprídeme o prácu,
aby sme sa aj naďalej ľúbili… a možno trošku toho šťastíčka.

Ladislav Ruttkay
riaditeľ školy a poslanec MsZ
Keď sa zamýšľam nad Vianocami v minulých rokoch, vyná‑
rajú sa mi v pamäti moji rodičia. Až teraz si uvedomujem,
aké som mal šťastie a mohol ich vždy prežiť spolu s nimi.
Spomínam, ako ma učili zdobiť stromček, ako ukrývali dar‑
čeky, mama vyprážala kapra alebo spoločnú modlitbu pri
štedrovečernom stole. Tak ako sa rozrástla rodina, postupne
nás pri tom stole pribúdalo… Ale terajšie Vianoce už budú prvýkrát
bez mojich drahých rodičov.
Želám si, aby som dokázal vyplniť ich miesto v rodine a pokiaľ mi to
zdravie dovolí, spolu s manželkou pripravil deťom a vnúčatám Vianoce
môjho detstva… K tomu ale prináleží skôr predvianočné želanie, ktoré
si dávame všetci. Aby sa život vrátil do normálnych koľají a mohli sme
si o niečo viac poučení a s väčšou pokorou vážiť každú spoločnú chvíľu
so svojou rodinou a blízkymi ľuďmi.

Peter Čižmár
herec a protagonista Divadla Kontra
Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky v roku. Vždy som
ich strávil najprv s rodinou a potom sme s naším Divad‑
lom Kontra už niekoľko rokov hrali od 26. decembra až do
Silvestra a boli to vždy najlepšie chvíle pre nás hercov a di‑
vákov. Ako bude tohto roku, nevieme. Určite, ak nebudeme
môcť hrať, bude to formou online, ale najlepšie je to, samozrej‑
me, naživo. Prial by som ľuďom hlavne zdravie, silnú vieru v dobro,
zdravý rozum, aby sa nedali manipulovať ľuďmi, internetom, hoaxami,
názormi iných ľudí, ale aby hľadali a rozlišovali, aby vedeli diskutovať,
aby rešpektovali názory iných ľudí, aby sme boli tolerantní. Potrebuje‑
me byť viac zjednotení ako rozdelení. Nech nám tolerancia k tomu po‑
máha. Ako povedal istý človek: buď k sebe konzervatívny a k druhým
liberálny. Pekné a požehnané Vianoce všetkým Spišiakom!

Nora Jenčušová
majsterka Európy v cestnej cyklistike
Myslím si, že Vianoce sú, aspoň u nás, hlavne o rodine.
Keď sa stretnem s rodičmi, tetami, sesternicou i starými
rodičmi pri vianočnej večeri a trávime čas spoločne. Osob‑
ne mám veľmi rada tieto sviatky, pretože celý zvyšok roka
mám preteky a trávim veľa času v zahraničí. Aspoň mám
priestor na oddych a môžem dobehnúť zmeškaný čas s blízky‑
mi. Konkrétne vytúžené materiálne darčeky tento rok nemám. Len si
želám, aby sme boli zdraví, mali sa radi a aby sme sa čo najmenej
hádali. Želám všetkým príjemné sviatky!

Eva Polomská
šéfkuchárka Sotto Ristorante
Najkrajšie Vianoce som prežila ako dieťa, keď som ešte
verila, že vianočný stromček a darčeky nosí Ježiško. To
bolo vtedy niečo čarovné. Teraz sú Vianoce pre mňa dni
oddychu, keďže pri mojom povolaní šéfkuchárky mať pár
dní voľna je niečo ako zázrak. Preto sa na Vianoce celý rok
teším. Predvianočnému zhonu a nákupom sa oblúkom vyhý‑
bam. Pod vianočný stromček si, ako každý rok, prajem pokoj a teraz
k svojim želaniam pripájam aj to, aby sme u nás v reštaurácii mohli
privítať našich hostí a to náročné obdobie, ktoré teraz zažívame, čo
najskôr pominulo.
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Kúzlo VIANOC
18. – 23. 12. 2020 | Letná ulica
Vianočná ponuka vybraných druhov
potravinárskeho tovaru (medovníky,
mäsové výrobky, med a včelárske
podukty, sušené ovocie a strukoviny)
a sortiment nápojov a jedál „do ruky”

Sprievodný program
18. 12. 2020, piatok
15.00, terasa Reduty
17.00, balkón meštianskeho domu na Letnej ulici

Ľudová hudba Stana Baláža
a spevácka skupina Krasotky: ... DO BETĽEMA
Zabudnuté a neznáme koledy, ktoré sa spievali od Štedrého večera
do Troch kráľov.
16.00 – 22.00, park pri Redute

Mesto SNoV - svetelná inštalácia Braňa Bernára: Oáza

19. 12. 2020, sobota
15.00, terasa Reduty
17.00, balkón meštianskeho domu na Letnej ulici

Spevácka skupina Rosa z Prešova
a Ľudová hudba Romana Barabasa:
NESIEME VÁM NOVINU, POČÚVAJTE!
Koledy a vianočné piesne.
16.00 – 22.00, park pri Redute

Mesto SNoV - svetelná inštalácia Braňa Bernára: Oáza

18. – 23. 12. 2020, po zotmení
Nasvietenie radnice zimným motívom

Permoníkove
prvé Vianoce

„To ešte bolo v časoch,“ zapálil si fajku dedo Kobuľa, „keď sa zimný Hornád premenil na čisté sklo, na ktorom rástlo jedno hokejové klzisko za druhým. Najviac sa
hralo na starej Paji, čo je tam, pri futbalistoch.“ Poškrabal sa na brade: „Pamätám,
že svoje mužstvo mali vtedy aj permoníci. Malí, usilovní škriatkovia.“
„Ale, dedo,“ rozosmiali sa detváky a čierne kučeravé hlavy sa im roztriasli ako
pompóny roztlieskavačkám: „Veď my sme permoníci!“ A mali svätosvätú pravdu.
V troj-, štvor- aj päťizbových štôlňach pod Novoveskou Hutou žili tieto stvorenia už
zopár stoviek rokov. Štrikovali si čiernozelené pásikavé svetre, šili pevné baganče,
mali čierne kučeravé hrivy a oči ako najčistejší antracit. Samozrejme, dodržiavali
prísny režim vyhýbania sa ľuďom, lebo stretnutie s takým tvorom bolo odjakživa
nebezpečné. Človek robil neporiadok a ten permoníci neznášali zo všetkého najviac.
„Som ti vravela,“ rozčuľovala sa tetka Sideritka, „že máš tie topánky ukladať do
zákrytu. Ako vojačikov, jednu vedľa druhej. Neviem, neviem, či v tvojej krvi nekoluje
nejaká ľudská, keď si taký burdoš.“ Burdoš bol Vinco, jej synovec, čo mal len málo
kamarátov, ale zato štôlne poznal ako svoju dlaň. Systém chodieb by nakreslil spa‑
mäti, vedel, kde sa aké poklady skrývajú – vzácne svetielkujúce jašteričky, zívajúce
netopiere a drúzy kremeňa či čo to bolo.
Pomaly si obul dvoch vojačikov a vyliezol vetracou šachtou hore na kopec. Bola noc
a o ľuďoch v hore ani vidu ani slychu, len srny listovali nozdrami vo vetre a ňuchali
nebezpečenstvo. Nad Hutu sa vykotúľali hviezdy ako jagavé banské kamienky, keď
si na nich posvieti baterkou. Kto by sa v dnešnej dobe vláčil s kahancom alebo kar‑
bidkou? „Hu, hu, hustééé,“ pripomenula sa Jula, sova, s ktorou si zvykol pokecať.
„Myslíš, že ich vidia aj ľudia?“ „Jasné,“ húkla Jula, „hviezdy sú pre všetkých.“
Sneh ticho oddychoval, ľudia mali v domčekoch rozsvietené farebné hviezdičky.
Permoníci mali svoje hlavné sviatky 9. septembra, v banícky deň. Ale december
bol významný, lebo sa štvrtý deň v mesiaci narodila Svätá Barbora, banícka pat‑
rónka, a tak vyvárali chlemtoše, piekli bišky a hodráky, všetko výborné permonícke
fajnotky.
„Už som sa rozhodol,“ povedal si Vinco a odfukol neposedné kučery padajúce do
očí, „zajtra sa k nim vyberiem a všetko zistím na vlastnej permoníckej koži!“
Ako to dopadlo? To nám napíšte vy, deti, na redakčný e-mail, ktorý nájdete v tiráži
Ička (str. 2). Najlepšie konce príbehu o permoníkoch uverejníme na facebooku mes‑
ta a vo februárovom Ičku. Hor sa do toho!
Tomáš Repčiak

Rodinná pohoda vyčarí úsmev v nás
a chvíle kúzelné vrátia sa zas.
Nech tichá hudba vám počas Vianoc znie,
nech nový rok 2021 vám zdravie, lásku a šťastie prinesie
praje redakcia
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DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
Deň vojnových veteránov alebo Deň červených makov si celý svet pripomína 11. novembra.
Dátum bol vybratý symbolicky, pretože v tento deň sa
v roku 1918 Compiegneským prímerím ukončila na zá‑
padnom fronte prvá svetová vojna. Prímerie podpísali
za spojencov Ferdinand Foch a za Nemecko Mathias
Erzberger. Udialo sa tak 11. 11. o 11. hod. a 11. minúte.
Tento pamätný deň sa prvýkrát pripomenul pri prvom
výročí dňa prímeria v Londýne, Paríži a ďalších mes‑
tách dohodových štátov. Keďže sa u nás pamäť vojny
prekryla pamäťou vzniku Československej republiky,
tak sa u nás dlho nepripomínala. Okrem toho sa vojna
pre nás skončila 4. novembra, kedy vstúpilo do plat‑
nosti prímerie z predchádzajúceho dňa podpísané Ra‑
kúsko-Uhorskom a v období ČSR sa pripomínal 2. júl –
bitka pri Zborove (dôležité víťazstvo česko-slovenských
legionárov na východnom fronte z roku 1917). Sym‑
bolom Dňa vojnových veteránov je kvet vlčieho maku.
Je spätý s básňou z roku 1915 s názvom Na poliach
Flámska, ktorú napísal kanadský chirurg John McCrae.

Slúžil neďaleko belgického mesta Ypres, keď bol zabitý
jeho priateľ. Na poli v tom čase viali vlčie maky. Tak sa
kvet stal symbolom padlých vojakov.
Na Slovensku akciu zorganizovali Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR, spoluorganizátor bola
Spoločnosť M. R. Štefánika. V Spišskej Novej Vsi
11. novembra výbor Klubu Spoločnosti M. R. Štefáni‑
ka v spolupráci s mestom zorganizovali po prvýkrát
spomienkovú slávnosť spojenú s položením kytice
červených makov k martýriu na spišskonovoveskom
cintoríne, k tabuli s označením 1. svetová vojna
1914 – 1918. Dvomi minútami ticha a zapálením
sviece si takto pripomenuli obete prvej svetovej vojny
zo Spišskej Novej Vsi a tých, ktorí pôsobili v radoch
legionárov. Tiež vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí
statočne bojovali a hrdinsky bránili krajinu pred ne‑
priateľom.
Ružena Kormošová

Embraco Slovakia s najlepšou
výrobkovou inováciou roka
Štátny i finančný sektor oceňujú snahy spišského závodu Embraco Slovakia zo skupiny
Nidec Global Appliance. Spoločnosť získala prvú cenu v súťaži o inovatívny čin roka, ktorú
každoročne vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR. V kategórii výrobková inovácia zvíťazil
chladiarenský kompresor novej plaftormy NEX navrhnutý a vyrábaný v závode v Sp. N. Vsi.
„Aplikáciou inovatívnych riešení je NEX najúčinnejší chladivový kompresor na svete vo
svojej výkonnostnej triede. Dosahuje zníženie spotreby elektriny v chladiacom zariadení až do 15 % a zákazníkom pomáha spĺňať najprísnejšie smernice na
Ecodesign. Zvýšenie chladiaceho výkonu s menšími
rozmermi a hmotnosťou kompresora až o 30 % nižšou
oproti aktuálne používanej platforme – za nižšie náklady umožňujú zákazníkom zvýšiť konkurencieschopnosť ich produktov,“ komentuje Jozef Sedliak, líder
vývojárov.
NEX okrem toho využíva ekologické chladivo propán,

ktoré neprispieva ku klimatickej kríze. S týmto produk‑
tom získal Nidec 2 nové registrované patenty. Uvede‑
nie NEX na trh by malo zvýšiť konkurencieschopnosť,
upevniť Nidecu vedúcu pozíciu v oblasti výroby chla‑
divových hermetických kompresorov, pomôcť udržať
zamestnanosť v závode na Spiši a zvýšiť ziskovosť.
Cena za inovatívny čin roka nasledovala niekoľko týž‑
dňov po úspechu finančného manažéra spoločnosti
Embraco Slovakia Daniela Bekeša, ktorého týždenník
Trend vyhlásil za Finančného manažéra roka na Slo‑
vensku.
Emília Gondeková, Anton Oberhauser

Projekt zlepší stav druhov
porastov v našich lesoch
Lesy mesta Spišská Nová Ves spoločne so Štátnou
ochranou prírody Slovenskej republiky pracujú na no‑
vom projekte zlepšenia stavu druhov biotopov európ‑
skeho významu v slovenských lesoch. Pilotný projekt
zahŕňa niekoľko opatrení, ktoré sa budú realizovať
v priebehu štyroch rokov 2020 - 2023. Na výmere
približne 700 hektárov sa výrazne zmení obhospoda‑
rovanie lesov, malo by to byť obhospodarovanie lesov
blízke prírode (PBOL). Takto chcú spoločne podporiť
zlepšenie štruktúry porastov a biodiverzitu. „Porasty
budú výškovo diferencované, snažia sa dosiahnuť
pestrejšie drevinové zloženie územia. Časť odumretého dreva sa v lesoch nechá na prirodzený rozklad
(takto sa ponechá približne 1 500 stromov). Aby sme
vytvorili podmienky na prežívanie vtáčích druhov,
v rámci chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy,
vytipovali sme takzvané biotopové stromy, ktoré v lese
ostanú na dožitie,“ hovorí riaditeľ Lesov mesta SNV
Ján Novák.
www.spisskanovaves.eu

Projekt je určený na území Natura 2000, t. j. na chrá‑
nené územia. Lesníci chcú na plochy vnášať dreviny,
ktoré tu v súčasnosti absentujú – javor, jedľa, jelša,
brest a v budúcnosti aj jaseň. Pohyb ťažkých mecha‑
nizmov počas vegetačného obdobia sa lesníci snažia
znižovať najmä počas prívalových dažďov. Súčasťou
projektu je aj prinavrátenie približovania dreva po‑
mocou koní. „Chýbal nástroj finančnej podpory tých,
ktorí správne hospodária v slovenských lesoch. Lesy
sú relatívne v dobrej kondícii, aj keď sú po kalamitách.
Zásluhou miestnych hospodárov sú na mieste porastov, ktoré boli presmrečené, to znamená, že v nich bolo
viacej smreka, ako by malo byť, v súčasnosti kvalitnejšie a lepšie porasty,“ uviedol riaditeľ správy Národné‑
ho parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
Štátna ochrana prírody schválila Lesom mesta Spišská
Nová Ves finančnú dotáciu približne 300-tisíc eur, lesníci
očakávajú, že prvé výsledky sa prejavia v lesoch v roz‑
sahu niekoľkých rokov.
Tomáš Repčiak

OTO
Narodený: 6/2017
Rozvážny mladý do‑
spelý pes. Miluje voľné
priestranstvo a voľnosť
pohybu. Má rád pokoj
a spoločnosť ľudí. Vylu‑
čuje sa adopcia s účelom
stráženia objektu.
MILAN
Narodený: 10/2018
Mladý, aktívny psík, ktorý
má veľmi rád spoločnosť
človeka. Má potrebu byť
verný a oddaný. Potre‑
buje domov so záhradou,
kde sa môže slobodne
pohybovať.
Shein
Narodený: 7/2018
Úžasný, má veľmi rád
ľudí. Je priateľský,
verný a stále s dobrou
náladou. Miluje sa dobre
vybehať a pomojkať. Je
ideálny parťák k rodinke
s domčekom.
IRA
Narodená: 1/2013
Fenočka mierumilovnej
povahy. Je vhodná pre
rodinku s rodinným
domom. Má veľmi rada
ľudskú spoločnosť a ne‑
náročné prechádzky.
MEDAS
Narodený: 5/2017
Dospelý majestátny psík,
ktorý sa po utvorení
vzťahu s človekom
stane verným a oddaným
spoločníkom. Má rád
pokojné prechádzky
a hru vo výbehu.
REX
Narodený: 8/2017
Mladý, hravý a veľmi
spoločenský psík, ideálny
k rodinke so záhradou.
Vylučuje sa adopcia
s účelom stráženia
objektu.
Máša
Narodená: 5/2018
Mladá dospelá fenka
s mierumilovným cha‑
rakterom. Má veľmi rada
spoločnosť ľudí a aktívny
pohyb. Vylučuje sa adop
cia s účelom stráženia
objektu.

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk

www.mestskyutuloksnv.sk
https://www.facebook.com/snvutulok
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Spišská katolícka charita pomáha
núdznym, chýbajú jej však financie
na prevádzku zariadení
Dodo
Nar.: 5/2020
Aktívne šteniatko, ktoré
rado spoznáva a učí sa
novým veciam. Dodo
je vhodný k aktívnej
rodinke, ktorá mu
poskytne dostatok lásky
a trpezlivosti pri jeho
výchove a začlení ho ako
svojho člena.
Dena
Nar.: 12/2019
Veľká šibalka,
veselá a priateľská.
Jej veselá povaha
prinesie každému
potešenie a radosť.
Pipi
Nar.: 1/2020
Energická a veselá
fenočka, ktorá potrebuje
dostatok pohybu a spo‑
ločnosť. Vzhľadom k jej
mladému veku je vhodná
k aktívnej rodinke,
ktorá sa jej bude vedieť
venovať a prijme ju ako
nového člena rodiny.

Šteniatka
Na základe realizovaného monitoringu SPOTZ
v miestnej časti Vilčurňa bolo odobratých
viacero šteniatok, nakoľko sa nachádzali
vo veľmi zlých podmienkach. Šteniatka
sú k dispozícii na adopciu. V prípade
záujmu volajte na t. č. +421 905 349 152.

Bližšie info k adopcii
a dočasnej opatere:

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk
www.mestskyutuloksnv.sk
https://www.facebook.com/snvutulok
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Prispieť môžete prostredníctvom webovej stránky www.caritas.sk.
Humanitárna pomoc patrí medzi základné poslania
Spišskej katolíckej charity. Snaží sa pritom pomáhať
ľuďom, ktorí sa z rôznych príčin dostali do ťažkých ži‑
votných situácií. Prioritou je vyjsť v ústrety každému
človeku, ktorý o to požiada. Jednou z najčastejších fo‑
riem poskytovanej pomoci je aj zber a výdaj šatstva
na Koceľovej 2 A v Sp. Novej Vsi každý pracovný deň
v čase od 10.00 do 13.00 hod., ale aj v ktorejkoľvek
organizačnej zložke charity po dohode s jej zamest‑
nancom. Darovať je možné dámske, pánske a detské
oblečenie, kočíky, veci pre bábätká, hračky, športové
a školské potreby a iné. Po predchádzajúcej dohode
však môžete priniesť aj bielu i čiernu techniku vo
funkčnom a zachovalom stave, potreby do domácnos‑
ti či nábytok. Pri darovaní je však potrebné mať na
pamäti, aby ste priniesli iba takú vec, ktorú by ste sa
nehanbili venovať ani svojmu kamarátovi. „Čerstvým
príkladom darcovstva je dar od jednej firmy z Gemera, ktorá nám pravidelne zvykne darovať ošatenie vo
forme košieľ, oblekov, ženských šiat, detskej obuvi.
Nie sú to pritom žiadne opotrebované veci, ale úplne
nové, ktorých cena je niekoľko desiatok eur,“ priblížil
koordinátor humanitárnej pomoci Spišskej katolíckej
charity Milan Rišš.
Najnovšie môže charita pomôcť ľuďom vo finančnej
tiesni aj vďaka daru vo forme nových po‑
nožiek a pančúch, ktorý sprostredkovala
spoločnosť STAFFAG.
Zároveň v zimných mesiacoch charita zabezpečuje pre ľudí bez domova aj výdaj
teplých zahustených polievok.
V správe Spišskej katolíckej charity sú aj
tri zariadenia na Spiši, ktoré sú však v sú‑
časnosti na hrane prežitia. V súvislosti so
zhoršujúcou sa pandémiou koronavírusu
boli zatvorené kostoly. Nemohla sa tak
uskutočniť tradičná jesenná zbierka medzi
veriacimi. Charite preto chýbajú peniaze na
dofinancovanie prevádzky zariadení, ako je
napr. Centrum pre deti a rodiny – Dom Cha‑
ritas sv. Jozefa v Sp. Novej Vsi, ktorý postihli
vážne existenčné problémy. Ohrozená je
aj jeho budúcoročná prevádzka. „Jedným
z podstatných finančných príspevkov charitatívnych organizácií sú zbierky. Bez týchto
peňazí jednoducho nedokážeme pomáhať,“
zdôraznil diecézny riaditeľ Spišskej katolíc‑
kej charity Pavol Vilček.

Verejnú zbierku vyhlásili v online priestore formou
prispievania na účet. „Keďže sa blíži prvá adventná
nedeľa, počas ktorej sa už tradične v našich kostoloch
koná zbierka na charitu, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a vedenie Spišskej katolíckej
charity prosia a povzbudzujú veriacich, aby v rámci
svojich možností podporili túto zbierku,“ informoval
hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.
„Naše zariadenie Centra pre deti a rodiny sv. Jozefa je
každoročne zhruba v 100 000 eurovom mínuse a musíme hľadať možnosti dofinancovania. Každoročne aj
vďaka jarnej a jesennej zbierke dokážeme pokryť chýbajúce náklady zariadenia. Keďže tento rok je zbierka
v kostoloch zrušená, nastávajú pre nás existenčné
problémy, s ktorými sa nedokážeme vysporiadať. Preto
sme sa rozhodli aj takouto formou poprosiť ľudí, aby
nezabúdali aj v týchto pre každého náročných časoch
na núdznych a v rámci svojich možností prispeli,“ do‑
plnila Alexandra Hovancová poverená riadením Domu
Charitas sv. Jozefa v Sp. Novej Vsi.
Záujemcovia môžu pomôcť venovaním finančného
príspevku prostredníctvom webovej stránky Spišskej
katolíckej charity www.caritas.sk.
Edita Gondová
Foto: archív Domu Charitas sv. Jozefa

Deň darovania
Mesto Spišská Nová Ves sa zapája do iniciatívy Na‑
dácie Pontis a pri príležitosti Dňa darovania (Giving
Tuesday) 1. decembra 2020 v snahe pomôcť ľuďom
v núdzi vyhlasuje verejnú zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre mužov bez do‑
mova v Dome humanity Nádej, hygienických a koz‑
metických potrieb pre ženy v núdzi, tiež hygienických
potrieb pre bábätká v rodinách, ktoré sa ocitli v núdzi.
Darovať môžete tiež deky, uteráky, mäkké látky na zahria‑
tie psíkov počas zimných mesiacov v mestskom útulku.

Daro vané
veci môžete priniesť
1. 12. 2020 v čase od 8.00 do 15.30 hod. na Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí, Štefánikovo
námestie 1, Spišská Nová Ves, kancelárie č. 101, 102,
103 na prízemí vpravo.
Prosíme dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia
prosti šíreniu ochorenia Covid-19.
Júlia Jančurová
december 2020

kultúra

12. 12. (sobota) o 19.00 h
VINKO MÖDERNDORFER

Od 16 rokov, 120 min.

KRÁSNE JE V TATRÁCH

Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná
komédia omylov.
18. 12. (piatok) o 19.00 h
19. 12. (sobota) o 19.00 h
20. 12. (nedeľa) o 19.00 h
31. 12. (štvrtok) o 17.00 h
RAY COONEY

PREMIÉRA

Aktuálny program po uvoľnení opatrení
nájdete na mkc.snv.sk
Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/442 32 49, MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92, Ticketportal
Dosky Najobľúbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU

Brilantná bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.
27. 12. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK

50 min.

JANKO HRAŠKO

Divadlo

Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.
Štúdio SD

Ecce homo! – Ajhľa človek! – Božie stvorenie, v ktorom sídli duch, ale aj telesná žiadostivosť.

Milí priaznivci Divadla Kontra,
ak bude dovolené v decembri divadlám hrať, budeme hrať pre vás veľmi
radi. Naživo aj online. Sledujte náš program na facebooku, webe mesta, aj
plagátoch v meste, máme pre vás pripravený bohatý program.
Budeme mať tiež zaujímavých hostí.
A ak to bude možné, budeme hrať každý deň aj počas vianočných
sviatkov od 26. 12. až do 31. 12. - teda aj na Silvestra.
Tešíme sa na vás v Kontre v decembri naživo aj online!
Sme radi, že môžeme byť s vami. Ďakujeme!

ONLINE ZÁZNAMY PREDSTAVENÍ

www.facebook.com/DivadloKontra
navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/divadla/divadlo-kontra

2. 12. (streda) o 19.00 h
LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ – MICHAL BABIAK

Od 16 rokov, 45 min.

MAGDA MAROŠOVÁ

O sile nešťastnej lásky, ktorá dokáže človeka pripraviť o nádej v lepšiu budúcnosť.
16. 12. (streda) o 19.00 h
JÁN ČAJAK - MICHAL BABIAK

Od 15 rokov, 45 min.

ECCE HOMO!

4. 12. (piatok) o 10.00 h
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK

90 min.

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
9. 12. (streda) o 18.00 h
LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ — MICHAL BABIAK

45 min.

ŽART

Satirický príbeh o tom, čo môže spôsobiť zdanlivo nevinný žart a ako si ho u ženy vyžehliť.
11. 12. (piatok) o 18.00 h
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK

90 min.

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
13. 12. (nedeľa) o 16.00 h
70 min.
21. 12. (pondelok) o 10.00 h
Monika Gerbocová (na motívy rozprávky bratov grimmovcov):

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.
18. 12. (piatok) o 18.00 h
CARLO GOLDONI

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986
Vzhľadom na pandemickú situáciu
sú aktivity pre verejnosť pozastavené.
O nových možných termínoch podujatí budeme
verejnosť dostatočne včas informovať.
Ďalšie informácie nájdete na:
www.osvetasnv.sk, facebook.com/osvetasnv/
e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50

Program Kina MIER SNV
na mesiac december
nájdete na stránke
www.mkc.snv.sk

120 min.

ŠKRIEPKY NA KORZE

Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
23. 12. (streda) o 18.00 h
JANKO JESENSKÝ

30 min.

PANI RAFIKOVÁ

Človek niekedy ani len netuší, že jeho klebety a klamstvá sa môžu otočiť proti nemu.
30. 12. (streda) o 18.00 h
KRISTÍNA ROYOVÁ

LÓTOVA ŽENA

Známy biblický príbeh plný ponaučení o Lótovej žene a jej treste.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71,
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk
www.spisskanovaves.eu

Multikiná Ster Century Cinemas až do odvolania
nepremietajú snv.stercentury.sk

45 min.

Materské centrum
Dietka

Kompletný program a všetky informácie
nájdete na Facebooku Materske centrum - DIETKA Spisska Nova Ves a na oficiálnej stránke mesta.
12/2020
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kultúra, oznam

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETI

Barbora Paulovičová: Červené tenisky
Prváčka Barborka túži mať červené tenisky. Keď
sa jej želanie splnilo, začali sa diať zvláštne veci.
Katherine Applegate: Kocúr Krištof
V Jacksonovom živote sa zjaví kocúr, aby mu
pomohol v ťažkých chvíľach. Príbeh o tom, aké
dôležité je mať priateľov, či už skutočných alebo
vymyslených.
Otfried Preussler: Malý vodník
Jedného dňa sa v rybníku pri vodnom mlyne narodí vodníček. Malý zvedavec spoznáva okolitý svet
najprv s otcom, potom sám. Svoj zvedavý noštek
strká do všetkých kútov.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Maja Lunde: Modrá
Autorka vykresľuje dystopickú budúcnosť, ktorá
sa môže začať oveľa skôr, ako sa nazdávame.
Nicolas Beuglet: Komplot
Podarí sa inšpektorke Sarah rozlúštiť záhadu tajného spolku troch žien skôr, ako ich ktosi stihne
navždy umlčať?
Alena Sabuchová: Šeptuchy
V regióne Podlasia žijú ľudia, ktorí majú svoju vieru, biedu aj šeptuchy – ženy, ktoré vedia liečiť.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Otília Jurgová: Mak na našom stole
Vôňa makových koláčov, buchiet či štrúdlí pripomína maminu a babičkinu kuchyňu. Recepty
sú napísané jednoducho a zrozumiteľne vrátane
podrobného postupu, čo ocenia aj začínajúce
gazdinky.
Lucia Gažová: Lulus cukrárka
Lucia Gažová, v Trnave vychýrená ako prvotriedna
cukrárka, sa rozhodla podeliť o svoje výnimočné
recepty s čitateľmi, ktorí by sa chceli pochváliť
pred rodinou, priateľmi alebo oživiť párty vlastnoručne zhotovenými chutnými koláčikmi.
Serhii Plokhy: Černobyl - historie jaderné
katastrofy
Tento hrubý náčrt vystihuje, čo sa v apríli 1986
odohralo v Černobyľskej jadrovej elektrárni. Hlavná časť knihy je zameraná na udalosti, ktoré viedli
k explózii reaktora č. 4.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Maria Parr: Vafľové srdce
Veselý i dojímavý príbeh pravého priateľstva Larsa
a Leny, ktorí žijú v malebnom mestečku na brehu
nórskych fjordov.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Marko Missiroli: Vernosť
Príbeh fungujúceho manželského páru Carla
a Margherity, ktorí majú navonok pokojný život,
pričom obaja vo svojom vnútri bojujú s túžbami
srdca i tela.
Helene Flood: Terapeutka
Psychologický triler so severskou atmosférou,
v ktorom jedného dňa nájde Sara na záznamníku
zvláštny odkaz od manžela Sigurda.
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732
Porucha na verejnom osvetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845
Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com
Plynové zariadenia:
nepárne týždne - 0905 534 800
párne týždne - 0905 241 080

Tepelné hospodárstvo mesta
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, e‑mail: tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003
Výťahy • voda, ÚK • elektro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

december 2020

Naďalej pre vás pripravujeme náš nový formát
virtuálnej komunikácie. Naše on-line programy
sú bez časového obmedzenia – takto sa môžete
kedykoľvek vrátiť k obľúbenej ponuke.

DECEMBER 2020
V GALÉRII UMELCOV SPIŠA
GALÉRIA V ČASE KORONY
je pre verejnosť otvorená v štandardných
otváracích hodinách.
Návšteva v galérii sa riadi hygienickými opatreniami.
Vo výstavných priestoroch platí počet návštevníkov
1 na 15 m2. Pri hromadných podujatiach max. 6 ľudí
v priestore.

STÁLE EXPOZÍCIE ZO ZBIERKY GALÉRIE

kultúra, oznam

Galéria
OnLine

VÝSTAVY

DIELNE

ZBIERKA

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ
OBMEDZENÝ POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 6 !

TERRA GOTHICA
Gotická cesta v soche i obrazoch.
—
JOZEF HANULA
O živote a diele spišského maliara.

4. 12. 2020 / 16.00 – 19.00
ŽENY ON LINE 8: 2v1 VIANOČNÉ OZDOBY & VENIEC
Vstupné: 4 € / osoba. Dve dielne naraz: tvorba vianočných ozdôb a venca z prírodných a umelých materiálov.
Lektorky: Mgr. Marta Regecová, Mária Sisková
13. 12. 2020 / 13.00 – 15.30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: VIANOČNÝ PAPIER
Vstupné: 2 € / osoba. Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi.
Dekoratívny papier a pečiatky z machovej gumy.

AKTUÁLNE VÝSTAVY
Výstavy predĺžené do 30. 1. 2021

SAMPLE DATA /
RICHARD KITTA & MARTIN KUDLA
Multimediálna výstava z cyklu
DVOJICE: od klasického obrazu
po jeho rekontextualizáciu cez
digitálnu technológiu. Kurátorka:
Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.
—
NARNIA: INÝ PRÍBEH
M. Banášová, K. Ilkovičová,
J. Kalixová, J. Kiselová-Siteková,
P. Kocák, P. Krupa st., N. Ráczová,
E. Sedlák
Premeny súčasnej slovenskej
ilustrácie v dialógu s graﬁkou
a keramikou z cyklu výstav TÉMA.
Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová.
—
AMALKA Ľ. VALENČÍKOVÁ:
PRIESTOR IN(DENTITY)
Výstava jubilujúcej (40) spišskej
umelkyne z cyklu výstav PROFILY:
rodové otázky a intimita ženy.
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid.

18. 12. 2020 / 16.00 – 19.00
ŽENY ON LINE 8: VINTAGE
Vstupné: 4 € / osoba. Tvorba vintage na zaváraninovú
fľašu so zaujímavých dekoratívnych aplikácií.
Lektorka: Jitka Nováková
TVORIVKY / PROGRAMY PRE ŠKOLY
OBMEDZENÝ POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 6 !
1. 12. – 22. 12. 2020 / 9.00 – 16.00
Vstupné: 2 € / žiak. Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ.
Doba trvania: 60 – 90 min. Potrebné sa nahlásiť
minimálne jeden deň vopred!

Galéria umelcov Spiša | www.gus.sk
VSTUPNÉ: JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA
dospelí: 2 € / 4,50 €;
deti, študenti, dôchodcovia: 1 € / 3 €;
deti do 6 rokov, ZŤP, držitelia preukazov ICOM, novinári,
pracovníci galérií a múzeí, držitelia Jánskeho plakety
(diamantová, zlatá): zdarma;
rodinná vstupenka: 2 dospelí + max. 2 deti: 3 € / 6 €
OTVÁRACIE HODINY
utorok – piatok, 10.00 – 17.00
nedeľa, 11.00 – 16.00
6. 12. / prvá nedeľa v mesiaci – vstup zdarma
DLHÝ DEŇ S UMENÍM / 10.00 – 19.00
4. 12. 2020 / Galerijný piatok
18. 12. 2020 / Galerijný piatok
KONTAKT / INFORMÁCIE
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja
Kontakt: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
tel. 053 4174 621, sekretariat@gus.sk

december

„PRÍĎ A ODFOŤ SMIŽANY“
Výstava súťažných fotografií
na plote pri kaštieli.

Informácie: 0918 590 123
www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany

PROGRAMY

Ruby (Yorkshire fenka) Gabo (Mix chiuaua)
Nar.: 6/2019
Nar.: 9/2019
Prišli k nám spoločne a sú na seba aj veľmi
naviazaní. Z tohto dôvodu by sme si pre nich
želali rodinku, ktorá by im vedela poskytnúť
spoločný domov. Obaja sú veľmi milí, nekonfliktní
psíci, ktorí milujú spoločnosť človeka. Obaja
sterilizovaní.
Angie
Nar.: 5/2019
Napriek nezvratnej
slepote a zlým životným
podmienkam sa dokázala
postarať a vychovať svoje
ratolesti. V normálnom
živote funguje skvele.
Rada sa chodí venčiť, je
veselá a hravá. Hľadá sa
pre ňu rodinka, ktorá jej
zabezpečí dostatok lásky
a pokoja. Je sterilizovaná.
Toby
Nar.: 13/2019
Krásny mladý psík, veľmi
priateľský a kontaktný.
Potrebuje spoločnosť
človeka, ktorý mu
bude môcť zabezpečiť
dostatok spoločných
aktivít, pohyb a pokojné,
bezpečné miestečko.

OBMEDZEN

4. 12. 2020
ŽENY ON L
Vstupné: 4 €
ných ozdôb
Lektorky: M

13. 12. 2020
NEDEĽNÝ K
Vstupné: 2 €
Tvorba deko

18. 12. 2020
ŽENY ON L
Vstupné: 4 €
fľašu so zau
Lektorka: Ji
TVORIVKY

OBMEDZEN

1. 12. – 22. 1
Vstupné: 2 €
zdarma. Pro
60 – 90 min

K VIANOCIA
z prírodných
ŠABLÓNY V
„šablón“ vo
TLAČIAREN
na motívy d
DIVADELNÍ
slovenského

Linda
Nar.: 5/2020
Naša bojovníčka. Dokázala nám to ako malinké
šteniatko, keď si prešla
ťažkou chorobou v dô‑
sledku jej predošlých
zlých životných podmie‑
nok. Teraz je z nej zdravá
a veselá slečinka, plná
energie a chuti do života.

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk

Ďakujeme za priazeň v roku 2020 a tešíme sa na, veríme, bohatší rok 2021 

www.spisskanovaves.eu

www.mestskyutuloksnv.sk

12/2020
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Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves

Kniha Jarka, s. r. o.
Letná 34, SNV

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

ponúka

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513

výpredaj
vybraných kníh,
románov
a literatúry

Oznam o zmene
v prevádzkovaní
Zberných dvorov

so zľavami v mesiaci
december 2020 – január 2021

Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady umiestnený v areáli skládky odpadov Kúdelník II budú od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 zatvorené.
Občania môžu služby oboch Zberných dvorov opäť využiť od 4. 1. 2021.

Oznámenie o zmene vývozu
komunálneho odpadu
Oznamujeme občanom, že pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov
v lokalitách, v ktorých sa realizuje v piatok 25. 12. 2020 a v piatok 1. 1. 2021 sa uskutoční v sobotu 26. 12. 2020 a v sobotu 2. 1. 2021.
Oznamujeme fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, že pravidelný zber zme‑
sového komunálneho odpadu od prevádzkových jednotiek v lokalitách, v ktorých sa realizuje v piatok
25. 12. 2020 a v piatok 1. 1. 2021 sa uskutoční v sobotu 26. 12. 2020 a v sobotu 2. 1. 2021.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
Z dôvodu nákazy COVID-19 a prijatých opatrení
budú KRYTÁ PLAVÁREŇ a SAUNA zatvorené až do odvolania.
Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

MASÁŽE klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok
sobota - nedeľa

14.00 - 19.00
9.00 - 19.00

Cenník
prenájmu

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
5. 12.
12. 12.
19. 12.
23. 12.
30. 12.

sobota
sobota
sobota
streda
streda

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

840 €/deň

BK04 - Svit, basketbal extraliga muži
BK04 - Prievidza, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Young Angels Košice, basketbal extraliga ženy
BK04 - Inter Bratislava, basketbal extraliga muži
BK04 - Levice, basketbal extraliga muži

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu.

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke
36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
35 €/hod.
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)
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Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.:
tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00

10.00 - 21.00
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Športová
príprava

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Cenník vstupu

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792.

www.stez.sk

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).

hotel preveza**
T.: 053/416 63 01 * 0911 669 863

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.
Objednávka 7.00 - 9.00 h * na tel. č.: 0911 669 863
Pondelok - piatok od 11.30 do 13.00 h
Vyzdvihnutie vo vlastnej nádobe alebo v menu boxe
Dovoz jedla domov alebo na pracovisko v menu boxe
Terasa v prípade priaznivého počasia.
HUSACIE a KAČACIE MENU vám radi dovezieme.
Objednajte si na tel. č.: 0911 669 863.

4,20 €/porcia
4,70 €/porcia

www.hotel‑preveza.sk * recepcia@hotel‑preveza.sk
Facebook: Hotel Preveza - Spišská Nová Ves

december 2020

Zo Spiša až na Arsenal
Na londýnskom štadióne Emirates s kapacitou viac ako
60 000 miest, ktorý je domovským stánkom jedného
z najslávnejších európskych klubov, Arsenalu Londýn,
bol na programe v posledný októbrový štvrtok zápas
skupinovej fázy Európskej ligy Arsenal – Dundalk.
Zdalo by sa, že je to jedno z mnohých stretnutí druhej
najprestížnejšej európskej futbalovej súťaže. Komisia
rozhodcov UEFA ale zverila stretnutie do rúk slovenskej
rozhodcovskej štvorici a zastúpenie medzi nimi mala
aj Spišská Nová Ves. V pozícii prvého asistenta na pra‑
vidlá dohliadal Novovešťan Peter Bednár, poslanec
MsZ SNV. Asistoval hlavnému rozhodcovi, Košičanovi
Filipovi Glovovi, druhým asistentom bol František Fe‑
renc, náhradným rozhodcom Michal Očenáš.
Nováčik na listine medzinárodných rozhodcov Peter
Bednár zažil premiéru v Európskej lige už v auguste,
kedy asistoval slovenskej rozhodcovskej jednotke Iva‑
novi Kružliakovi v zápase Šachtar Doneck – Wolfsburg.
Nasledovalo stretnutie Ligy národov na Cypre a zápas
predkola Európskej ligy v nórskom Stavangeri. Zápas
na jednom z najkrajších štadiónov v Európe, v krajine,
ktorá je kolískou futbalu, má však pre 33-ročného No‑
vovešťana špeciálnu príchuť.
„Život mi už niekoľkokrát dokázal, že i zdanlivo nemožné je možné. A opäť sa to potvrdilo. Nominácia
na zápas Európskej ligy na Arsenal mi, samozrejme,
vyrazila dych. Je to ale akási odmena za všetok čas,
ktorý futbalu a rozhodovaniu venujem. Držať krok
s rozhodcovskou špičkou v Európe nie je jednoduché,
množstvo tréningov, zápasov, seminárov. V podstate
od začiatku rozhodcovskej kariéry nepoznám, čo je to
obyčajný voľný víkend, keď nerátam prestávky v súťažiach, ale aj vtedy sa musí špičkový rozhodca pri-

pravovať,“ dodal arbiter, ktorý má na svojom konte už
viac ako 110 zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej
súťaži, Fortuna lige.
V konečnom účtovaní Arsenal FC zdolal Dundalk FC
3 : 0 a s výkonom rozhodcovskej trojice bola maximál‑
na spokojnosť.
Jozef Petruška

BASKETBAL: SBL: 6. kolo (17. 10.): Spišskí rytie‑
ri – BC Prievidza 97 : 71; 8. kolo (24. 10.): Spišskí
rytieri – Inter Bratislava 80 : 50; 9. kolo (28. 10.):
MBK Handlová – Spišskí rytieri 76 : 78; 10. kolo
(31. 10.): Spišskí rytieri – Patrioti Levice 79 : 91;
16. kolo (4. 11.): Spišskí rytieri – MBK Handlová
92 : 79; 11. kolo (7. 11.): BK Svit – Spišskí rytieri
66 : 84.
Ako to už býva zvykom, v rámci tradičného testo‑
vania pred každým ligovým zápasom, prišlo k od‑
haleniu pozitívneho prípadu. „V utorok sme počas
testovania mali pozitívny nález, čo by nebol až taký
problém, no počas niekoľkých hodín nám ďalší dvaja členovia tímu hlásili príznaky. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a po
dohode s Lučencom, ktorý nám vyšiel v ústrety,
zvíťazil zdravý rozum a zápas sme odložili,“ povedal
manažér tímu Michal Búza.

Šport v skratke

šport

Súťaž by sa mala opäť rozbehnúť v stredu 2. de‑
cembra, kedy sú na programe duely 17. kola. Nové
termíny odložených zápasov zatiaľ známe nie sú.
Po jedenástich majstrovských zápasoch majú Spi‑
šiaci deväť víťazstiev a dve prehry, s 20 bodmi sú
v extraligovej tabuľke na prvom mieste.
Extraliga ženy: 5. kolo (24. 10.): SNV – Šamorín
40 : 82; 6. kolo (31. 10.): SNV – Young Angels Ko‑
šice 41 : 91; 7. kolo (4. 11.): SNV – SK UMB Banská
Bystrica 47 : 67; 4. kolo (11. 11.): Poprad – SNV
62 : 50.

Basketbalistky sa zlepšujú
zo zápasu na zápas
V sezóne 2020/2021 je v ženskej basketbalovej extralige nováčikom družstvo ŠKBD Spišská Nová Ves.
Novotvoriace sa a hlavne mladé družstvo vstupovalo
do extraligy s rešpektom, ale v žiadnom prípade len
s tým, že sú do počtu.
V troch majstrovských
dueloch s Ružomber‑
kom, Banskou Bystricou
a doma s Piešťanmi
vysoko prehrali. Tri pre‑
hry s vysokým bodovým
odstupom Spišiačky vô‑
bec nedeprimovali, skôr
naopak. V susedskom
zápase v Poprade prehrali
len o osem bodov 50 : 62.
Stúpajúcu formu a seba‑
vedomie ukázali aj v na‑
sledujúcich stretnutiach.
Proti silnému Šamorínu
nastrieľali 40 bodov, inka‑
sovali 82.
Hráčka Sandra Pahulyová: „Keďže som mala
tú česť hosťovať za toto
družstvo minulý rok, vedela som, že celý zápas
budú agresívne brániť
www.spisskanovaves.eu

a nedajú nám nič zadarmo. Od začiatku zápasu sme
boli nastavené sa so súperom popasovať a bojovať.

Musím veľmi pochváliť dievčatá, že v niektorých minútach zápas vyzeral profesionálne a dalo sa kochať
vzorovou obranou a ukážkovými akciami. Keďže sme
najmladšie družstvo v lige,
robili sme viac chýb a súper to
využil. Zápas sme síce nevyhrali, ale musím podotknúť, že
nás posunul zase o pár krokov
vyššie. Vieme, čomu sa treba
venovať a postupne pracovať
na chybách. Som veľmi hrdá
na dievčatá, že to nevzdali
a bojovali.“
V bojovnosti a nasadení po‑
kračovali aj v súbojoch šieste‑
ho a siedmeho kola. So súper‑
kami zvučného mena Young
Angels Košice prehrali 41 : 91
a s Banskou Bystricou 47 : 67.
V decembrovom programe
Spišiačky doma hostia 5. de‑
cembra Poprad a potom hrajú
dvakrát vonku v Šamoríne
a v Košiciach.
Jozef Petruška
12/2020
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FORIŠOVINY

BANÍCKA VEREJNÁ
ZBIERKA 2020
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Dátum začatia zbierky: 1. 8. 2020

REGISTROVANÉ ČÍSLO ZBIERKY: 805-2020-010934

Účel: Financovanie vonkajšej banskej
expozície (ako súčasť multifunkčného
banícko-energetického centra)
Bližšie informácie: www.banickyspolokspis.sk
www.spisskanovaves.eu
Budeme vďační, ak nás podporíte. Zdar boh!
Cieľ Baníckeho spolku Spiš je zachovanie
kultúrnych hodnôt a výpomoc pri projekcii
banskej mapy a banskej lávky mestu SNV
(na mieste pôvodnej banskej
osady Klopp Orth z roku 1783).

krížovka

Transparentný účet zbierky - Prima banka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 10. decembra na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. hmly, inovate,
snehu, 2. ani na zem nedovidí...
Autor:
František
Cvengroš
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(zn.)
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okrsok
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mužské
meno
(8.3.)

ovíjajte

praobyvateľ
Peru
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spoločenská kronika
decembroví jubilanti
Leopoldína Varšová
Margita Fabianová
Želmíra Kuchárová
Ondrej Sedlačko
Ondrej Kandrik
Ema Kováčová
Štefan Varga
Ján Furman
Katarína Tekáčová
Irena Bednáriková
Irena Čiripová
Etela Kolečanská
Ladislav Kušnyér
Zuzana Marečáková
Anna Combová
Mária Kollárová
Walter Morgenbesser
Alžbeta Alexová

Gizela Fantová
Alžbeta Forbergerová
Ladislav Gavlák
Anna Košová
Terézia Kudová
Zdenka Lehoczká
Štefan Macala
Ladislav Majkrák
Valéria Mulíková
Oľga Orlovská
František Stanko
Margita Šavlíková
Magdaléna Kmecová
Pavel Letkovský
Priska Markovičová
Justína Mederiová
Jozef Onderuš
Monika Prognerová

Irena Šavelová
Jaromír Štefanik
Cyril Vadel
Eva Andorová
Ing. Vladimír Čech
Anna Geletková
Mária Juríková
Peter Katrenič
Alžbeta Kreššová
Helena Kubanyiová
Agnesa Novotná
Eva Pitoňáková
Katarína Slabá
Elena Soľáková
Vít Svoboda
Antónia Šargová
Daria Zacherová
Irena Augustiňáková

Mikuláš Babej
Mária Baluchová
Milan Barbuš
Anna Belejová
Anna Černická
Eva Čurilová
Anna Dömeová
Ján Dzugas
Mária Eliašová
Mária Fedorová
Terézia Geletková
Mária Grajcárová
Mária Gurová
Saša Holotňáková
Marta Jančovičová
Danuše Kačalová
Marta Karchňáková
Anastázia Komárová

František Leskovjanský
Mária Mačugová
Anna Medvecová
Štefan Mirek
Ladislav Mlynárčik
Žofia Mravčáková
Katarína Nováková
Agnesa Ondasová
Terézia Pamulová
Danica Rádyová
Nazliša Repčiaková
Eva Rothová
Mária Rusó
Mária Sarnovská
Ing. Ján Sax
Mária Skokanová
Štefan Smorada
Mária Smotrilová

Ján Šandrej
Štefan Šarga
František Štrauch
Magdaléna Šucová
Jozef Tarda
Ing. Alica Tekeliová
Eva Tokarčíková
Jolana Tökölyová
Emília Žilavá

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 7 účast‑
níkov vrátane sobášiaceho, matrikára, ženícha, nevesty a svedkov, na pohreboch v obradnej sieni domu smútku max. 9 účastníkov vrátane rečníka alebo kňaza a kan‑
tora. Snúbencom odporúčame preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie. V prípade záujmu o individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme,
nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej na t. č. 0908 343 208, ktorá bude po uplynutí zákazu vykonávať občianske obrady záujemcov kontaktovať
a dohodne termín prijatia.

POĎAKOVANIa
Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk a objatie vám už nemôžem
dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
5. 10. 2020 s mojím drahým manželom, naším otcom, dedkom,
svokrom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným Mironom PEKÁROM.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Rím.-kat. farské‑
mu úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád hory, všetkých nás. Prestalo Tvoje
srdce biť, nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Úprimne ďakujeme za všetky sústrasti príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa ticho rozlúčili s mojím milovaným manželom,
otcom, dedkom, bratom, švagrom a strýkom Jánom BIELICKÝM,
ktorý nás opustil 18. 10. 2020 vo veku 68 rokov.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú a krásnu rozlúčku.
S úctou manželka Irena, syn Martin s rodinou, sestra Jolka s rodi‑
nou a ostatná smútiaca rodina.
Odišla… zhasli oči, zmĺkli ústa, dotĺklo srdce
skvelej mamky.
S bolesťou v srdciach vyslovujeme úprimné po‑
ďakovanie všetkým príbuzným, známym, suse‑
dom, priateľom, ktorí sa 30. 10. 2020 prišli rozlú‑
čiť s našou milovanou mamkou, babkou Editou
NOVOTNOU, ktorá nás opustila 19. 10. 2020
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôs‑
tojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou dcéry Ľubica, Jana a Andrea
s rodinami.
Zároveň si 14. 12. 2020 pripomenieme 4. výročie, čo
nás navždy opustil otec, dedko Ondrej NOVOTNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
V našich srdciach ostáva a stále chýba…

www.spisskanovaves.eu

Kto zomrel milovaný, zostáva žiť v spomienkach.
S hlbokým žiaľom a zármutkom v srdci oznamujeme priateľom
a známym, že nás 21. 10. 2020 vo veku nedožitých 74 rokov
navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor,
synovec Dušan FOGEL.
Posledná rozlúčka sa konala v úzkom rodinnom kruhu.
Ďakujeme za opateru lekárom odd. intenzívnej medicíny, chirur‑
gickému odd., MUDr. J. Mokrišovi, lekárom a sestričkám ODCH
NsP v SNV a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Prišlo to tak zrazu, nečakane, bolesťou unavená tíško si zaspala
zanechajúc všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia
a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
sa prišli 22. 10. 2020 rozlúčiť s našou milovanou mamkou, ses‑
trou, švagrinou, krstnou mamou, babkou a prababkou Máriou
DUBOVINSKOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 89 rokov.
S úctou a vďakou deti s rodinami.
Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol
žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať…
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 4. 11. 2020
prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, svokrom,
švagrom a ujom Jánom VLČÁKOM, ktorý nás navždy opustil
vo veku 76 rokov.
S úctou a vďakou manželka a ostatná smútiaca rodina.
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POĎAKOVANIa a spomienky
Šepni jeho Duši: „Tak zbohom buď“, nech nezdá sa mu ťažká jeho
nová púť. Nech slobodná si letí všetkých hriechov zbavená, za hranice možností, lebo už vie, čo to znamená.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí mohli v tejto zvláštnej dobe
prísť 5. 11. 2020 odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela,
ocka, nášho dedka Petra BAJTOŠA.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Bazdiková a všet‑
kým lekárom či sestričkám, ktorí boli do posledných chvíľ s ním,
no Božia vôľa bola silnejšia.
manželka Evka a dcéra Evička s rodinou

Nebolo nám dopriate s vami ďalej byť, nebolo
lieku, aby sme mohli žiť. Neplačte a nechajte nás
kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
12. 11. 2020 uplynulo 10 smutných rokov, keď
nás navždy opustil náš ocko, dedko a pradedko
Slavomír SIANTA a 13. 8. 2020 uplynuli 3 ťažké
roky od odchodu našej mamky, babky, prababky
Márie SIANTOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú deti, vnúčatá, prav‑
núčatá a ostatná rodina.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho
i z hrobu nás bude hriať.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli 7. 11. 2020 rozlúčiť s mojím milovaným
manželom, naším starostlivým otcom, svokrom, dedkom, bratom,
švagrom, krstným otcom a ujom Ladislavom KOŇAKOM, ktorý
nás náhle opustil vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta a dcéry Lívia, Klaudia,
Martina s rodinami.

Nie je dôležité, koľko času trávite s človekom, ktorého milujete, ale
že ho vždy nosíte vo svojom srdci…
21. 11. 2020 uplynulo 5 rokov, kedy nás navždy opustil môj
manžel, otec a dedko Peter MARTINKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá milujúca rodina.

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, kolegom a známym,
ktorí prišli 11. 11. 2020 odprevadiť našu milovanú a starostlivú
mamku, babku a prababku MUDr. Margitu KURUCOVÚ, ktorá nás
opustila a predišla do večnosti vo veku 90 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj vdp. ThDr. Š. Boržíkovi, PhD. a Pohreb‑
nej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Ten, kto žije v srdciach, nezomiera.
V júli uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho drahého
otca Jána FABIANA, v decembri si pripomenie‑
me smutné 10. výročie od úmrtia našej milo‑
vanej mamky Cecílie FABIANOVEJ a 13 rokov,
čo nás opustil náš brat Rudolf FABIAN.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti a súro‑
denci s rodinami.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú sa
zas. Vo svojej záhradke rád si majstroval a prácu so stromami, tú si
miloval. Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobré.
23. 10. 2020 ubehlo 7 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milo‑
vaný 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 rodinnou.
Rok uplynul ako voda, v našich srdciach ostali len spomienky,
bolesť a smútok.
27. 10. 2020 uplynul rok, keď nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka Ľudmila HALČINOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef a František s rodinou.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali
a nezabudli.
12. 11. 2020 uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša milovaná
mamka a manželka Janka TÖKÖLYOVÁ.
S úctou a láskou v srdci na ňu spomínajú deti, manžel a blízka
rodina.
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Sú bolesti, ktoré nikdy neprestanú bolieť, pretože ak vám niekto
zoberie dušu, v hĺbke srdca viete, že už nič nebude rovnaké.
S hlbokým zármutkom v srdci sme si 30. 11. 2020 pripomenu‑
li 1. výročie úmrtia našej milovanej mamky, babky, prababky
a svokry Zdenky KOŠÍKOVEJ.
Schody do neba sú, ja ich vo svojom srdci mám, po nich chodím
za Tebou, mami, a denne sa s Tebou rozprávam.
Možno hviezdy nie sú hviezdy, ale iba otvory do neba, cez kto‑
ré prúdi láska našich zosnulých, svietia na nás a oznamujú nám,
že sú v nebi šťastní.
S úctou a láskou spomína dcéra Vlasta Patrícia Krišpinská
s rodinou.
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach
žijete s nami.
V týchto dňoch uplynie 6 rokov, odkedy nás na‑
vždy opustili mamka a sestra Marta a Danka
ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.
Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob z lásky dať a pri
plamienku sviečky s úctou spomínať.
1. 12. 2020 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil môj man‑
žel, náš otec a starý otec Ján ANDOR.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
smútiaca rodina
Aj keď Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi,
neprestanú na Teba spomínať…
2. 12. 2020 uplynie 5 smutných rokov, odkedy ma opustil môj mi‑
lovaný manžel Jozef CEHULA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a mali radi.
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka a ostatná rodina.
Len ten, kto stratil niekoho blízkeho, vie, ako každá spomienka na
neho veľmi bolí.
5. 12. 2020 uplynú 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko Karol KLEIN.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou na Teba spomínajú manželka, synovia, dcéra, vnúčatá
a pravnúčatá a ostatná rodina.
Ocko, veľmi nám chýbaš.
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SPOMIENKY
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
1. 10. 2020 uplynulo 19 rokov, čo nás navždy
opustila moja drahá a milovaná mamka a babka
Mária DROBNÁ.
Zároveň si 7. 12. 2020 pripomenieme 5. výro‑
čie úmrtia môjho otca, dedka a brata Štefana
DROBNÉHO.
S úctou a vďakou spomíname.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba
zas. Odišiel si bez rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši
jazvy.
9. 12. 2020 uplynie 15 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho
ocka, dedka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a Lucka s rodi‑
nami a ostatná rodina.
S tichou spomienkou v srdci si 11. 12. 2020 pripomíname 4 roky,
odkedy nás navždy opustil môj manžel Ján SUROVEC.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a deti s rodinami.
Úsmev si vždy mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Tam
v raji nebeskom, pokoj večný máš, si naším anjelom, na zemi strážiš nás.
11. 12. 2020 uplynie 1. výročie, čo nám chýba naša milovaná
manželka, mamka, babka Libuša JANČUROVÁ.
Ti, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou na Teba spomína manžel Ladislav s deťmi Ladislavom,
Ľubicou, Liborom a ich rodinami.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie, no ten, kto Ťa
mal rád, nikdy nezabudne.
Opäť nás očakáva bolestný deň, pretože 11. 12. 2020 uplynie
11 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný syn
a brat Martin NAGY.
Spomína mama Mária, krstná mama Vlasta a súrodenci Dagmar,
Monika, Jaroslav, Zdenko a ostatná smútiaca rodina.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
Čas plynie, spomienky zostávajú…
14. 12. 2020 si pripomíname 5. smutné výročie, kedy nás opus‑
til môj drahý manžel, náš otec, starý otec, krstný otec a brat
MUDr. Ján FULKA.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia a súrodenci
s rodinami.
Čas plynie, roky utekajú, ale spomienky ostávajú…
16. 12. 2020 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, dedko a pradedko Milan ŠEBEST.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Mária, syn Milan, dcéra Jan‑
ka s rodinou, synovia Miroslav a Bohuslav s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
17. 12. 2020 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil
môj manžel, náš otec, dedko a príbuzný Michal PACÁK.
S láskou spomínajú manželka Alena, deti Silvia, Miško, Alenka
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať.
18. 12. 2020 uplynie rok, kedy nás navždy opustila naša drahá
mamka, babka, sestra a manželka Viera STAROVECKÁ.
Ti, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
manžel Jozef, deti s rodinami
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Nič už nie je také, ako bolo predtým. Tak letí čas, čo stíchol Tvoj
hlas. Mal si rád život a všetkých nás.
21. 12. 2020 si pripomíname 10. výročie, kedy nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec, dedko, pradedko Vojtech ČERPÁK.
S láskou a úctou spomína manželka Magdaléna, dcéry, vnúčatá
a pravnúčatá.
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
22. 12. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, dedko Ján KRAUSZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária, deti Jarka a Peter s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
22. 12. 2020 uplynie smutných 30 rokov od náhleho úmrtia môjho
milovaného ocka Ing. Augustína MOLNÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Mária a ostatná smútiaca rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No každý deň Ti patrí
naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
24. decembra 2020 uplynú 3 roky od chvíle, keď nás navždy opus‑
til náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, svokor a príbuzný Jozef
GREGOR.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne.
Sú to tí, ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale
aj našej duše.
Spomíname si na našich rodičov, mamku Alžbetu
CIPSEROVÚ, ktorá nás opustila 26. 12. 2000
a ocka Jozefa CIPSERA, ktorý nás opustil
9. 8. 1991.
Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné
nech im svieti.
syn Jozef s rodinou, dcéry Magdaléna a Darina
s rodinami
30. 12. 2020 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
mama, stará mama, sestra Valéria PRAMUKOVÁ.
Čas lieči, spomienky v srdci ostávajú a stále nám ešte chýbaš.
Ďakujeme tým, ktorí s nami v tento čas na Teba s láskou a úctou
spomínajú.
deti a sestra s rodinami
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Jana Compeľová - AURA
Srdečne Vás pozývam
do novootvorenej prevádzky
v Dome kultúry
na Štefánikovom námestí 4 v SNV,
kde ponúkam tieto služby:
Masáže
klasická, mäkké techniky,
lymfodrenáž, bankovanie, reflexná,
kombinovaná
Hirudoterapia
liečba pijavicou lekárskou

Hypnoterapia
liečenie vnútorných zranení, úzkostí,
zlozvykov, vzťahových problémov
a ďalších
Kontakt: Ing. Jana Compeľová
T.: 0907 123 975,
e- mail: jana.compelova88@gmail.com
www.fb.com/JanaCompelovaAura

HĽADÁ SA

OBCHODNÝ
ZÁSTUPCA
PRE OBLASŤ
SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
A SPIŠSKÉ
VLACHY
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Sell Slovakia, s. r. o., Košice & Rohaľ Stav, s. r. o., Dulová Ves
v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves

preveruje záujem
o výstavbu podzemných garážových boxov
v lokalitách
Sídl. Západ I * vnútroblok Duklianska ul. * v počte 60 - 90 ks

Sídl. Mier * J. Wolkera – P. Jilemnického * v počte 60 - 90 ks

Predpokladaná cena 1 ks garážového boxu s pozemkom je 13-tis. €.
Termín realizácie v prípade dostatočného záujmu je 7 – 9 mesiacov.
Svoje otázky, príp. záujem adresujte na:
e-mail: sellmiklei@gmail.com, tel.: +421 911 608 460, +421 55 63 241 75

www.spisskanovaves.eu
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PREDÁM / prenajmem
 Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt na sídl. Tar‑
ča. Volať po 18.00 h. T.: 0944 187 238.
 Ponúkam do dlhodobého prenájmu čiastočne
zariadenú garsónku na Baníckej ul. v SNV. Volať po
15.00 h. T.: 0905 960 535.
 Ponúkam do prenájmu garáž pri židovskom cinto‑
ríne – so začiatkom od 1. 12. 2020. Cena nájmu 50 €/
mesiac. T.: 0948 011 853.
 Predám americký športový kočík s troma kolesa‑
mi, vhodný pre mamičky na behanie, poprípade na tu‑
ristiku a tiež do snehu - cena 50 € * zachovalý mecha‑
nický šľapací rotoped - cena 50 €. T.: 0904 905 636.
hľadám
 Zoberiem do prenájmu garáž s možnosťou jej
prípadného odkúpenia v budúcnosti na sídl. Tarča pri
hasičskej stanici. T.: 0904 385 451.
RôZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje INTERNET
a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionálny servis notebookov, PC a kancelárskej techniky
u vás doma 24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny.
OBNOVA STRATENÝCH DÁT * Tvorba WWW stránok
* Nastavenie WIFI * SERVISNÁ PREHLIADKA ZDARMA! Tento rok vianočný servis! Poradíme bezplatne a NONSTOP. Doktor PC. T.: 0904 318 235 *
www.fixnet.sk
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých
druhov matracov * postelí * kobercov a * iných
čalúnených nábytkov v 2 fázach: * 1. čistenie
do hĺbky niekoľkých cm na sucho * 2. čistenie
na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom.
T.: 0949 353 731.
 MASÁŽE MAŤA MOKOŠOVÁ – Internát Hotelovej akadémie, SNV, ponúka predaj vianočných poukážok pre vašich najbližších v hodnote
10 € * 20 € * 30 € * alebo podľa vášho želania.
T.: 0904 325 343.
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk *
slavka.snv@gmail.com
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v, s. r. o.
* predaj READY MADE, s. r. o. * zápis dopravcov do
OR * založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situácii
všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti osobného stretnutia. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk,
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou),
SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba
bytového jadra na kľúč od 3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na
FB - Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.
 Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu? Desiatky spokojných
zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo * T.: 0944 684 303.
 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce
a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: FB.
Rekonstrukcie eu, sro. * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
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 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie otvorov do panelu,
montáž sadrokartónu, elektroinštalačné práce.
T.: 0903 277 634.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA
ELEKTR. NÁRADIA zn. BOSCH - HILTI - DEWALT
- MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA,
Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova
RESA) * široká ponuka elektr. náradia – E‑SHOP:
naradieextra.sk. T.: 0914 333 344.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov
* sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb,
plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma
určenie vlhkosti muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy pozitívne
účinky masáží, zbavte sa bolesti, napätia a stresu.
Ponúkame rôzne druhy masáží podľa vlastného
výberu v cene už od 7 € za 30 minút. V ponuke aj
možnosť zakúpenia darčekových poukážok. SNV
* Zimná 102 – 0917 507 854 a * Šafárikovo nám. 3
(sídl. Mier) * T.: 0918 272 005 * www.masazesnv.sk
 PREROBÍME A UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Rekonštruujeme domy, byty a ostatné interiéry
a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby. T.: 0907 421 043. e‑mail:
martinschlesinger2@gmail.com
 Ak nemáte dostatok času na vašu domácnosť,
radi vám s tým pomôžeme a byt či dom vám upraceme. POUPRATUJEME buď JEDNORAZOVO, PRAVIDELNE, alebo vám spravíme VEĽKÉ GENERÁLNE
UPRATOVANIE. T.: 0911 234 259.
 PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná – 20 % zľava
* pre diabetikov a imobilných * ošetrenie zhrubnutých, problémových, zarastených nechtov *
šponovanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. platničky) * masáž * zábal *
peeling. Adresa: SNP 2 (detská poliklinika), SNV.
T.: 0908 986 685.
 ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa vypínač, kvapká z batérie? Neviete koho zavolať?
Som tu pre vás. Seriózne a pohotovo. MONTÁŽ
A SERVIS DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL.
T.: 0951 211 430 * elektro.vodar@gmail.com
 JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC
v oblasti zdravia, vzťahu a práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie minerálmi a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.
 FELICITÁ – pánske a detské HOLIČSTVO *
OPRAVA DÁŽDNIKOV * ZIPSOV A ŽALÚZIÍ. Zimná
65, SNV (oproti veľkému kostolu) * ut – pi 8.00 –
13.30 h. T.: 0911 981 549.
 STOLÁR TOMÁŠ – VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
* vstavané skrine * kuchynské linky * komody *
rôzne bytové doplnky. T.: 0908 688 109.

 Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV, NOTEBOOKOV
A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a hardvérové opravy * výmena LCD * čistenie notebookov *
inštalácie Windows za rozumnú cenu. Novinka obnovenie dát. T.: 0949 547 412 * info@kubsoft.sk
* www.kubsoft.sk
 Ponúkame STAVEBNÉ PRÁCE * prerábky bytových jadier * vodo a elektroinštalačné práce
* obklady a dlažby * stavby na kľúč * sadrokartón * montáž okien a dverí. T.: 0950 202 655 *
bucko.montaz@gmail.com
 ZorkaEco je novootvorená predajňa s ČAPOVANOU DROGÉRIOU A KOZMETIKOU + doplnkový
tovar. Rázusova 1, SNV (parkovisko stará pôrodnica, smer Madaras). Facebook: zorkaeco_snv.
T.: 0910 222 810.
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy,
atď. T.: 0904 443 543.
 Poskytujem SÚKROMNÉ HODINY RUSKÉHO JAZYKA pre deti a dospelých. Som pôvodom z Ruska
a mám dlhodobé skúsenosti. Vyučujem online formou. T.: 0908 055 160.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje všetkým klientom za využite našich služieb a praje pekné vianočné sviatky a úspešný
nový rok 2021. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508,
0903 661 891.
 Chcete spríjemniť PREDVIANOČNÝ ČAS vašim
deťom SO SANTOM A ČERTOM? Prídeme k vám
domov, na firemnú akciu, rodinnú akciu počas
decembra. T.: 0918 868 050.

W

Na všetky služby
V CENTRE ULTIMUV
FYZIOTERAPIA | TRÉNINGY | DIAGNOSTIKA
KOMPLETNÉ INFO A PRAVIDLÁ AKCIE:
Pohybové centrum Ultimuv
Letná 48/41, Spišská Nová Ves
0948 215 798 , spisskanovaves@ultimuv.com
WWW.ULTIMUV.COM
| Akcia platí do 18.12.2020
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www.solidcorp.sk
Prajeme Vám fujavicu šťastia, víchricu pohody,
závej radosti, len malú vločku všedných starostí
a hlavne lavínu zdravia a lásky...
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INŠTINKT
VÁM UKÁŽE SVET.
TECHNOLÓGIE
CESTU SPÄŤ
NABITE SA ŽIVOTOM S NOVÝM
PLNE ELEKTRICKÝM SUV ŠKODA ENYAQ iV.

Nech sa vyberiete kamkoľvek, vďaka head-up displeju s rozšírenou realitou
či 13-palcovému infotainment displeju budete vždy v perfektnom obraze.
Zistite viac o nových elektro a plug-in hybridných modeloch ŠKODA iV u najbližšieho
predajcu alebo na www.skoda-auto.sk/emobilita.
Uvedené informácie a fotograﬁe majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde a spotrebe
elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na oﬁciálnej homologizácii. Podrobnosti o ponuke,
konečných cenách, špeciﬁkácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

