spišská nová ves

5/20
informátor
KULTÚRNOSPOLOČENSKÝ
MESAČNÍK

Vynovený náučný chodník DIANA sa nachádza
v lokalite Medvedia dolka v Novoveskej Hute,
zrekonštruovali ho lesníci po 13 rokoch
Viac informácií nájdete na str. 8

Foto: Mária Dutková
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Nová donášková
služba
0911 25 80 25
www.fajnotka.sk
4€

Denné menu s donáškou až k Vám domov za
PONDELOK až PIATOK, od 8:00 – 14:00.
S obedovým menu Vám dovezieme aj mrazené
výrobky od firmy Domáce pirohy zo Spiša.
PONUKU PIROHOV NÁJDETE:
www.pirohyzospisa.sk
PONUKU DENNÉHO MENU NÁJDETE:
www.fajnotka.sk
WWW.FAJNOTKA.SK
FAJNOTKA – DOMÁCA KUCHYŇA
DOMÁCE PIROHY ZO SPIŠA

Prajeme všetkým Novovešťanom
slnečný, bezpečný a najmä zdravý máj!

Objednávky prijímame telefonicky : 0911 25 80 25
Osobný odber : T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves
( pri Zimnom štadióne – Hotel Šport )
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Prijímame všetky platobné aj stravovacie karty:
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www.lagunareality.sk

COVID-19

Č OSKORO

SA VŠ E TC I
S TRETNEME
N A KON CI
SVETA
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Vážení spoluobčania,
v máji si zvykneme pripomínať najmä dva dátumy, prvý a ôsmy deň tohto mesiaca. V týchto pohnutých
časoch sú obidva dátumy dôležitým momentom, ktorý nám pripomína dôležitosť zomknutia sa pre spoločný
cieľ. Vírus ohrozuje životy ľudí, ale aj ich zamestnanie a príjmy. Sviatok práce je pamiatkou na všeobecný
štrajk chicagských robotníkov, ktorí štrajkovali v roku 1886 za osemhodinový pracovný čas a viacerí boli pri
protestoch zastrelení. Súčasnosť nám priniesla novú situáciu - prácu si začíname vážiť, až keď ju stratíme,
vtedy precitneme. Tento sviatok je príležitosťou uvedomiť si, aké dôležité je mať oporu v zákonoch zabez‑
pečujúcich dôstojné pracovné podmienky pre všetkých, aké dôležité je podporiť podnikateľské prostredie
vytvárajúce ďalšie pracovné miesta, aké dôležité je vytvárať hodnoty prospešné celému štátu a národu. Vtedy
sa vytvárajú nielen prostriedky ochraňujúce spoločnosť, ale aj väzby medzi ľuďmi a vzájomné povedomie
spolupatričnosti. To je podstatné v horších časoch, ktoré je potrebné prekonať.
Za cenu obrovských obetí naši predkovia pred 75-mi rokmi zvíťazili nad fašizmom a nacizmom, za čo im
patrí obrovská vďaka a večná spomienka. Málokedy si uvedomíme, v akej šťastnej dobe žijeme, v dobe bez
vojny. Stojíme pred oveľa slabším nepriateľom, ktorým nie je choroba a oslabenie ekonomiky, ale ľudská
nevraživosť, neprajnosť a nepriateľstvo. My, Spišiaci, vieme v ťažkých chvíľach potiahnuť za spoločný povraz
a dúfam, že tak urobíme aj v týchto dňoch. Ďakujem všetkým, ktorí ponúkli ostatným svoju pomoc, dobrú vôľu
a chuť do života, tým, ktorí veria v dobro a život. Ďakujem tým, čo veria v človeka a človečenstvo!
Pavol Bečarik

Zabezpečovanie ochranných rúšok
Pri vzniku koronakrízy celé Slovensko trápil nedostatok rúšok. Mesto sa ich snaží
zabezpečiť niekoľkými spôsobmi. V prvom rade boli oslovené všetky miestne firmy,
ktoré sa zaoberajú krajčírskou výrobou.
Ako prvé mesto rozdalo približne 3 200 rúšok seniorom v domoch opatrovateľskej
služby na Ul. J. Fabiniho a na Levočskej ul., zamestnancom mesta, spoločnosti
Mepos, členom klubov dôchodcov, pracovníkom a klientom sociálneho zariadenia
Náš Dom a zariadenia Dom humanity Nádej, ako i členom zväzu invalidov. „V prvých dňoch po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku sme poskytli rúška aj
vodičom mestskej hromadnej dopravy a predavačkám vo viacerých obchodoch,“
informoval v tejto súvislosti primátor mesta Pavol Bečarik.
Mesto zároveň zabezpečilo od firmy FINTEX zo Sp. Novej Vsi v dvoch etapách certi‑
fikované dvojvrstvové ochranné rúška. „Opäť sme dokázali, že spolu to zvládneme.
Mesto sa rozhodlo doručiť do každej domácnosti rúško a my sme sa rozhodli
pomôcť. Pomáhali dobrovoľníci z OZ Mladí ľudia a život, Klub mladých, 75. zbor
skautov o. b. Jána Vojtaššáka, Mládež SČK Spišská Nová Ves a tí, ktorí sa k nám
pridali cez FB. Zapojili sa aj tanečníci z Denzz Industry,“ vymenoval Matej Farkalín,
ktorý je vedúcim Klubu mladých a zároveň zastupuje OZ Mladí ľudia a život.
Vedenie mesta požiadalo o pomoc aj spriatelené čínske mestá. Vďaka tomu do Sp.
Novej Vsi dorazila zásielka z Číny, ktorú darovali šanghajská mestská štvrť Jing’an
a pekinská mestská štvrť Tongzhou. Nachádzalo sa v nej 8 600 ks jednorázových
ochranných rúšok, 100 ks ochranných odevov a 62 ks bezkontaktných teplomerov.
Pomoc poskytla aj spoločnosť Heneken, s. r. o., ktorá je významným lokálnym in‑
vestorom a zamestnávateľom na Spiši. V stredu 22. 4. primátor Pavol Bečarik prevzal
dar 350 nedostatkových respirátorov pre zdravotníkov a zamestnancov mestských
podnikov v prvej línii. Dar odovzdal zástupca spoločnosti Heneken. Tá v Košickom
kraji zamestnáva 120 ľudí a v Spišských Vlachoch je so 70 zamestnancami najväč‑

ším zamestnávateľom. „Táto kríza nás významne postihla a budeme nútení urobiť
odstávku výroby kvôli výraznému poklesu dopytu,“ hovorí Adrián Stolár, obchod‑
ný riaditeľ a dodal: „Ako lokálny zamestnávateľ citlivo vnímame aj vývoj v regióne
a chceme prispieť k dobrej veci. Všetci sme zasiahnutí krízou a musíme si pomáhať.“
„Našou prioritou je zabezpečiť bezpečnosť klientov a pracovníkov sociálnych zariadení, teda domova dôchodcov a Domu humanity Nádej zriadeného pre bezdomovcov.
Časť respirátorov je určená pre zamestnancov v týchto zariadeniach a ďalšie poskytneme zdravotným ambulanciám na území mesta. Tým rozdelíme i 9 600 jednorázových rúšok, ktoré sme dostali od spriatelených čínskych miest a pána Kubeša,“
uviedol primátor mesta.
Mesto však veľmi víta aj snahu rôznych dobrovoľníkov, vďaka ktorým mohlo na‑
príklad poskytnúť rúška dôchodcom v Novoveskej Hute. Začiatkom apríla venoval
mestu tisícku jednorazových rúšok aj Arnošt Kubeš, dlhoročný prevádzkovateľ tech‑
nických zariadení na Spišskom trhu. „Zapojili sa i tunajší skauti, ktorým sme poskytli
materiál na výrobu rúšok. Tie putovali pre členov Klubu dôchodcov na Levočskej ulici
a charitnej opatrovateľskej službe a domácej ošetrovateľskej službe ADOS,“ infor‑
movala vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Júlia Jančurová.
Približne 2 000 rúšok ušili i majsterky odborného výcviku Strednej odbornej školy
na Markušovskej ceste. „Naše majsterky šili rúška individuálne doma alebo na pracovisku, samozrejme, za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Tieto rúška
sme zadarmo poskytli niektorým podnikateľským subjektom z nášho mesta, Košickému samosprávnemu kraju ako aj našim zamestnancom,“ uviedol riaditeľ SOŠ
Vasiľ Kolesár.
V súčinnosti s Regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity Spišská Nová Ves ochranné rúška dostali aj tunajší Rómovia v lokalitách
dokončenie na str. 4
Vilčurňa, Hájik a Podskala.

Adrián Stolár, obchodný riaditeľ Heneken, s. r. o., odovzdáva 350 kusov respirátorov
FFP2 určených zdravotníkom a zamestnancom Domova dôchodcov a Domu huma‑
nity Nádej primátorovi Spišskej Novej Vsi Pavlovi Bečarikovi.

Do výroby rúšok sa zapojili i členovia 75. zboru skautov o. b. Jána Vojtaššáka. Tie
putovali pre členov Klubu dôchodcov na Levočskej ulici a charitnej opatrovateľskej
službe a domácej ošetrovateľskej službe ADOS.

www.spisskanovaves.eu
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V súvislosti s výskytom koronavírusu aj Spišská
katolícka charita prijala viaceré opatrenia. Od 6. 3.
je zakázaný vstup do všetkých ich zariadení. Záro‑
veň na základe rozhodnutia Úradu verejného zdra‑
votníctva SR, hlavného hygienika SR a krízového
štábu Košického samosprávneho kraja neposkytujú terénne formy sociálnych služieb. Zavrieť
musela 14 denných stacionárov a zakázať návštevu
v pobytových zariadeniach a v hospici. Rovnako tiež
obmedzili činnosť poskytovaných sociálnych služieb
iba na telefonickú a e‑mailovú komunikáciu. Záro‑
veň charita upozornila na nedostatok ochranných
pomôcok pre svojich zamestnancov.
Domov dôchodcov v Sp. Novej Vsi prešiel na
núdzový režim ešte predtým, ako začali platiť
opatrenia prijaté krízovým štábom. Pozastavili vý‑
daj obedov pre externých poberateľov bez rozvozu.
Zároveň boli zakázané návštevy rodinných prísluš‑
níkov. V prípade záujmu však ponúkajú technické
zabezpečenie, ak by sa chceli spojiť aspoň pro‑
stredníctvom internetu (Skype).
V Sp. Novej Vsi ako prvého pacienta s ochorením COVID-19 diagnostikovali 13. 3. len 2-ročného
chlapčeka. Hospitalizovaný bol v Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach a následne prepustený do do‑
mácej izolácie. Podľa dostupných informácii sa vírus
nepotvrdil u žiadneho z jeho blízkych príbuzných.
Na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ko‑
ronavírusu zareagoval aj Peter Bednár, poslanec
MsZ v SNV a majiteľ penziónu PB apartments v Sp.
Novej Vsi. Od 16. 3. ponúka zadarmo ubytovanie
pre lekárov, sestričky, zdravotníckych pracovníkov,
pracovníkov lekární, hasičov, policajtov a všetkých,
ktorí chcú chrániť svoje rodiny a sú v prvej línii kon‑
taktu s ľuďmi, ktorí môžu byť postihnutí vírusom
COVID-19. O ubytovanie v zariadení už prejavili zá‑
ujem zdravotnícki pracovníci, zamestnanci lekární
či policajti. V penzióne je zavedený špeciálny režim.
Denne sú dezinfikované spoločné priestory, všet‑
ky kľučky a dotykové plochy. Koše si každý musí
vyniesť sám. K dispozícii sú na určenom mieste
všetky hygienické potreby. Peter Bednár ponúka aj
pomoc starším ľuďom s nákupmi či vyzdvihnutím
liekov.
Na dodržiavanie opatrení prijatých vedením
mesta a krízovým štábom v Sp. Novej Vsi na
zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom dozerá
mestská polícia. Jej hliadky preto pravidelne mo‑
nitorujú, či sú zatvorené všetky tie prevádzky, ktoré
na základe rozhodnutia štátu majú byť zatvorené.
Zároveň dozerajú na regulovaný vstup pri vchode
do mestského úradu a dodržiavanie povinnosti no‑
senia rúšok pri vstupe do jeho priestorov. Hliadky si
v rámci svojej činnosti tiež všímajú, či sa na niekto‑
rých miestach nezdržiava väčší počet ľudí.
Problém s nedostatkom ochranných rúšok riešili
aj v spišskonovoveskom závode Embraco Slovakia, s. r. o. Sformovala sa tam skupinka pracov‑
níčok, ktorá ich vyrába priamo v závode. Z domu
si priniesli vlastné šijacie stroje a žehličky, spoloč‑
nosť im poskytla materiál a vhodný priestor. Záro‑
veň v rámci prijatých opatrení pri vstupe do areálu
firmy merajú každému teplotu a zrušili všetky slu‑
žobné cesty.
Košický samosprávny kraj sa snaží zabezpečiť
ochranné rúška pre obyvateľov aj svojpomocne. Šiť
ich začali napríklad zamestnanci krajských stred‑
ných škôl, ktorí vyučujú odborné predmety, ako je
výroba konfekcie. Do iniciatívy sa zapojili aj krajské
zariadenia sociálnych služieb. Doma tak šili rúška aj krajčírky zo SOŠ na Markušovskej ceste
v Sp. Novej Vsi. Určené sú najmä pre seniorov
a terénnych pracovníkov.
Novým spišským pomocným biskupom sa stal
Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.
Pápež František ho do funkcie vymenoval 25. 3.
Košický samosprávny kraj 26. 3. zmenil prázdninový režim prímestských spojov autobusovej

dokončenie zo str. 3
Obyvateľom v uvedených lokalitách boli tiež distribuované informačné letáky v slovenskom i rómskom jazyku.
Zároveň im bola prostredníctvom megafónu prehrávaná nahrávka v rómskom jazyku o koronavíruse, príznakoch
ochorenia a opatreniach proti jeho šíreniu, ako aj potrebe dodržiavania preventívnych opatrení. Upozorňovaní boli
aj na potrebu nosenia rúšok, dodržiavanie osobnej hygieny a domácej izolácie osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
V tejto súvislosti bol vo všetkých lokalitách zabezpečený prístup komunity k pitnej vode, aby bola umožnená
obyvateľom hygienická starostlivosť.
„Pravidelne monitorujeme uvedené lokality a osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia informujeme o podmienkach
domácej izolácie. Kontaktovali sme RÚVZ, ich ošetrujúcich lekárov a sme v telefonickom kontakte s týmito rodinami. Zároveň sme im poskytli možnosť donášky nákupu a liekov,“ doplnil P. Bečarik.
Edita Gondová

Testovanie priamo z auta
prebieha už aj v SNV
Nemocnica Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi zriadila od 23. apríla mobilné odberové miesto na
COVID-19. Zároveň v tento deň prebehlo aj prvé testovanie pacientov.
Mobilné odberové miesto sa nachádza v priestoroch
za hospodárskou časťou nemocnice a je označené
navigačnými tabuľami. „Miesto je zvolené tak, aby
bola zachovaná intimita pacienta pri samotnom odbere priamo z auta a bola zachovaná bezpečnosť premávky, personálu i samotného pacienta,“ vysvetlila
riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
O vyšetrenie môže požiadať ošetrujúci lekár, prípadne pacient prostredníctvom elektronického
formuláru na stránke https://www.korona.gov.sk/
poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/. Na základe
vyplnených údajov je pacientovi vygenerovaný iden‑
tifikátor COVID-19-PASS. Následne je objednaný na
konkrétne miesto s presným určením času odberu.
„Jednotlivé žiadosti posudzuje pracovník Národného
centra zdravotníckych informácií. Pacientovi po pridelení pasu príde SMS informácia a e-mail s kódom.
Pred odberom je pacient informovaný treťou SMS
o požiadavkách a režime pred vyšetrením. Rozhodnutie o odbere, mieste a čase odberu nie je v právomoci
nemocnice. Nemocnica len odber realizuje,“ upresnila
R. Šuláková.
V určený čas odberu sa pacient motorovým vozidlom
dostaví na odberné miesto. Polícia následne skontro‑

luje jeho identitu a dobrovoľník z radu medikov overí
platnosť jeho kódu na vyšetrenie. „Následne vstupuje
na samotné miesto odberu, kde je opätovne zosnímaný kód a realizovaný samotný odber špecializovanou
sestrou. Vzorka je potvrdená ako odobraná a pacient
môže po ukončení odberu opustiť odberové miesto,“
doplnila ďalej R. Šuláková.
Odobraté vzorky sú následne prevezené a vyšetre‑
né v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva
SR. Vyšetrenia realizované v mobilnom odberovom mieste spišskonovoveskej nemocnice nie
sú spoplatňované. O výsledkoch testu je pacient
informovaný prostredníctvom SMS alebo telefonicky
z Call Centra Národného centra zdravotníckych in‑
formácií. „V prípade pozitívneho výsledku rieši ďalší
manažment pacienta regionálny hygienik,“ dodala
R. Šuláková.
Testovanie pre samoplatcov je možné cez mobilné
odberové miesto drive-through v Poprade – pred
Aquacity a v Košiciach. Cena vyšetrenia je 70 €.
Na web stránke https://www.laboratornadiagnostika.
sk/samoplatcov je potrebné vybrať miesto a termín
odberu. Následne zrealizovať platbu online.
Edita Gondová

Technická akadémia vyrába
ochranné štíty
Dar z nášho partnerského mesta Youngstown z USA
(dve 3D tlačiarne) v týchto mimoriadnych časoch vy‑
užíva Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi, ktorá
sa pripojila k iniciatíve využívania technických zaria‑
dení proti šíreniu koronavírusu na pracoviskách vy‑
sokých škôl na Slovensku aj v Čechách.
„Túto myšlienku sme začali rozvíjať už
koncom marca, ale všetko urýchlil náš
zriaďovateľ Košický samosprávny kraj,
ktorý dal dokopy niektoré inštitúcie,
ktoré ochranné rúška a ochranné štíty
vyrábajú a kompletizujú. Kraj nám dodáva aj materiál na komponenty,“ uviedol
riaditeľ Technickej akadémie Ladislav
Ruttkay. Kompletizáciu majú na sta‑
rosti odsúdení v Ústave na výkon trestu
v košickej Šaci. „Naša škola disponovala
štyrmi 3D tlačiarňami, ale získali sme
štyri ďalšie súkromné. Softvér vyvinutý
na výrobu držiakov sme vylepšili a hľa-

dáme riešenia na skrátenie doby výroby,“ dodal L.
Ruttkay. Tlač jedného držiaka trvá 40 - 150 minút
v závislosti od tlačiarne. Využívaný je materiál, ktorý
je vhodný na opakovanú dezinfekciu.
Tomáš Repčiak

MÁJ 2020

Mesto podáva pomocnú
ruku nielen seniorom,
ale i zdravotníkom
Mesto v spolupráci s Centrom voľného času a dobro‑
voľníkmi rozbehlo projekt zameraný na nákup a donášku potravín, drogérie a liekov. Aktuálne sa mesto
rozhodlo predĺžiť čas, počas ktorého môžu občania
v núdzi nahlasovať svoje objednávky, a to od 8.00 do
15.00 hod. Rovnako pribudli aj ďalšie telefónne čísla:
0948 115 655, resp. 0948 138 988 a 0911 420 590,
0911 421 480. Zároveň môžu túto službu po novom
využiť okrem seniorov aj zdravotne postihnuté
osoby a osamelé matky. Donáška je pritom bezplatná. Občania, ktorí ju využijú, zaplatia iba za ob‑
jednaný tovar.
Službu môžu jednotliví občania využiť maximálne 2x
v týždni (len pracovné dni). Hodnota nákupu by pri‑
tom nemala presiahnuť 20 € pre jednotlivca, 30 € pre
manželov. „Službu do dnešného dňa využili desiatky
seniorov a do mnohých domácností chodia naši dobrovoľníci opakovane, čo svedčí o tom, že seniori sú spokojní. Ak seniori požiadajú o iný dostupný tovar, ktorý
nie je vymenovaný v ponuke, tak im ho, samozrejme,
v rámci možností do ich nákupného zoznamu doplníme,“ uviedla riaditeľka CVČ Ľubica Šefčíková.
Aj touto cestou vyzývame ohrozené skupiny obyva‑
teľov, aby nehazardovali so svojím zdravím a životom
a nenavštevovali obchodné centrá, ale využili túto služ‑
bu. „Záleží nám na senioroch a snažíme sa vo všetkom
im vyhovieť. Podobne je to aj s donáškou liekov, ktoré
zabezpečujeme v Lekárni na Tarči a Lekárni Slávka
v Poliklinike pri Hornáde. Stačí si so svojím ošetrujú-

cim lekárom zabezpečiť vypísanie e‑receptu, zavolajte
nám a my vám lieky donesieme,“ uviedla riad. CVČ.
Dobrovoľníci pod koordináciou Centra voľného času
podávajú pomocnú ruku aj našim zdravotníkom pro‑
stredníctvom zabezpečenia nákupov, ktorý im doručia
priamo do práce. „Zdravotníci, lekári, zdravotné sestry,
laboranti, záchranári sú v týchto ťažkých časoch pod
veľkým tlakom a psychickým vypätím a potrebujú sa
naplno sústrediť na prácu. Pritom majú mnohí svoje
rodiny, školopovinné deti, o ktoré sa treba postarať
a dobre im padne, keď miesto čakania v radoch pred
obchodmi si odnesú nákup z práce, kde im ho dobrovoľníci doniesli - rovno domov a ušetrený čas môžu
venovať rodine alebo oddychu. Nezanedbateľné je aj
zamedzenie, resp. obmedzenie rizika nákazy,“ uviedla
Ľubica Šefčíková.
Mnohí z nich sú v dobrovoľnej karanténe, aby chránili
svoje rodiny, preto sme ponúkli aj odvoz nákupu na
určenú adresu. „A nemusia to byť výhradne len zdravotníci, ale aj iné skupiny ľudí v prvej línii, ako policajti,
príslušníci armády a pod.,“ spresnila riaditeľka CVČ.
Všetky informácie vrátane objednávkového formulára
sú na www.cvcadam.sk alebo na tel. 0905 346 727.
Bližšie informácie ohľadom postupu objednávania
donášky potravín, liekov, drogérie a obedov nájdete
v aprílovom Ičku na str. 8 alebo vám ich poskytnú na
uvedených telefónnych číslach.
Edita Gondová

Prebieha rekonštrukcia
chodníka na Tkáčskej ulici
Mesto Spišská Nová Ves ani v tejto neľahkej dobe
nezabúda na svojich občanov a ich požiadavky. Síce
v skromnejších podmienkach, ale predsa sa prostred‑
níctvom spoločnosti MEPOS pustilo do opravy povrchu
chodníka na Tkáčskej ulici. „Oprava prebehne na ploche o výmere 875 m2 a doba realizácie by mala byť
približne tri týždne. Predpokladaný náklad na opravu
chodníka je 17 500 €. Prosíme občanov o ústretovosť
a v úsekoch, kde sa bude vytrhávať pôvodný asfalt, aby
neparkovali svoje vozidlá a zároveň prechádzali v daných úsekoch so zvýšenou opatrnosťou,“ uviedol vedú‑
ci odd. výstavby a dopravy MsÚ Milan Mucha.
red.

Mimoriadny cestovný
poriadok
V súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu spoločnosť eurobus, a. s., zaviedla
mimoriadny cestovný poriadok platný od 1. 4. 2020.
Linky MHD č. 6, 11 a 13 od 1. 4. 2020 nepremávajú. Zároveň bol zrušený tzv. sobotný režim.
Mimoriadny cestovný poriadok MHD platný od 1. 4. 2020 je zverejnený na webovej stránke mesta
www.spisskanovaves.eu.

www.spisskanovaves.eu

dopravy. Zmeny sa týkajú oboch zmluvných do‑
pravcov, spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus.
Obmedzených bolo celkovo 156 autobusových
spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 km denne. Ide
o spoje v časoch, kedy cestujúci štandardne nedo‑
chádzajú do zamestnania. Na uvedené obmedzenia
nadviazal od 1. 4. mimoriadny cestovný poriadok,
ktorým sa na území Košického aj Prešovského sa‑
mosprávneho kraja upravila dopravná obslužnosť.
Celkovo tak došlo k dočasnému zrušeniu 853 spo‑
jov, ktoré prevádzkujú zmluvní dopravcovia. Kon‑
krétne oproti bežnému cestovnému poriadku
bol znížený počet denne vypravených autobusov
o 123. Nový mimoriadny cestovný poriadok nájdete
na stránkach jednotlivých dopravcov, samospráv‑
nych krajov alebo na www.cp.sk.
Košický samosprávny kraj vie v prípade núdzo‑
vého stavu pre potreby zdravotníkov, hasičov či
polície, ale aj pre ďalších ľudí v karanténe, poskytnúť viac ako 1 200 izieb s kapacitou 3 500 lôžok. Ubytovacie kapacity boli pritom zabezpečené
v každom jeho regióne. V Sp. Novej Vsi pre tento
účel poslúži Školský internát pri Hotelovej akadé‑
mii. Zároveň od 27. 3. zriadil call centrum pre
obyvateľov kraja. Dovolať sa môžu na tri samo‑
statné telefónne infolinky, a to každý pracovný deň
v čase od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je linka
so všeobecnými informáciami o koronavíruse, a to
na telefónnom čísle 055/726 81 96. Zriadená je aj
linka pre lekárov a zdravotnícky personál na čísle
055/726 81 97. Informácie budú poskytované aj
seniorom, ktorí môžu v prípade potreby zavolať na
číslo 055/726 81 99.
V noci z utorka 31. 3. na stredu boli v zariadení
Ministerstva vnútra SR nachádzajúcom sa v Prednej Hute (bývalé sklady CO) umiestnení takmer
40 repatrianti. Išlo o dovolenkárov vracajúcich sa
z Kanárskych ostrovov. Prevádzku zariadenia za‑
bezpečuje OR HaZZ, ochranu a zároveň kontrolu
počas karantény zabezpečoval Policajný zbor SR.
Jednotlivé práce, ako napr. roznášanie stravy či
zber smetí, vykonávali členovia Dobrovoľného ha‑
sičského zboru v Sp. Novej Vsi.
Zatvorenie prevádzok a obmedzenie pohybu osôb
počas pandémie zasiahlo vo väčšej miere podnikateľov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Sp. Novej Vsi ku koncu marca nemal nahlásené
žiadne hromadné prepúšťanie. Vláda SR prijala
prvé opatrenia na pomoc zamestnávateľom, ktorí
sú postihnutí vplyvom koronavírusu. Okrem iného
plánuje preplatiť 80 % platu ich zamestnancom.
Taktiež poskytne príspevky pre živnostníkov a za‑
mestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb
danej firmy.
Spišskonovoveská firma Fintex, s. r. o., má dodať do Ústredného skladu Ministerstva vnútra SR milión kusov antibakteriálnych rúšok
v hodnote 2 520 000 €. Na základe zmluvy zverej‑
nenej v Centrálnom registri zmlúv tak má urobiť do
30. 6. postupne v čiastkových dodávkach.

bleskovky

spravodajstvo

V rámci preventívnych opatrení pred šírením nové‑
ho koronavírusu sú aktuálne zatvorené všetky kul‑
túrne zariadenia. Niektoré z nich však môžu ľudia
navštíviť aj z pohodlia svojej obývačky. Virtuálnu
prehliadku v našom meste ponúka prostredníc‑
tvom svojej webovej stránky Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša. Spišská knižnica ponúka
online čítané rozprávky, možnosť zapojenia sa do
online tém a spustila svoj nový YouTube kanál. Na
mimoriadnu situáciu zareagovalo aj Divadlo Kontra, ktoré ponúka online predstavenia.
Nemocnica Svet zdravia v Sp. Novej Vsi zriadila
samostatné COVID pracovisko v priestoroch chi‑
rurgických ambulancií, ktoré slúži všetkým pacien‑
tom s podozrením na koronavírus. Každý človek pri
vstupe do nemocnice prechádza vstupným filtrom.
V rámci neho je mu zmeraná telesná teplota a za‑
mestnanci nemocnice sa ho pýtajú, s akým prob‑
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lémom prichádza. Tých s podozrením na nákazu
vírusom COVID-19 následne posielajú na spomí‑
nané pracovisko, kde ich lekári dodiagnostikujú
a odoberú im vzorky. Tie potom nemocnica posiela
do laboratória v Košiciach. V prípade ambulantných
pacientov o odbere vzorky rozhoduje Regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Zároveň nemocnica
spustila pandemický plán, v rámci ktorého reprofi‑
lizuje lôžka, aby v prípade nárastu počtu ochorení
zabezpečila ich dostatočný počet.
Domov sociálnych služieb Náš dom zaviedol
tiež niekoľko mimoriadnych opatrení na ochra‑
nu svojich klientov pred šírením koronavírusu. Ich
ambulantný pobyt bol dočasne pozastavený. Pre
klientov v celoročnom pobyte sa snažia zabezpe‑
čiť všetky potreby. V rámci vnútorného režimu bola
zvýšená dezinfekcia priestorov a osobná hygiena.
V strave zaviedli vyšší príjem ovocia a zeleniny. Ob‑
medzili tiež vychádzky von, klienti sa pohybujú len
v areáli zariadenia.
Viac ľudí ako inokedy využíva v tomto období
možnosť pobytu v prírode. Zvýšená návštevnosť
sa však podpísala aj pod zvýšené množstvo odpadu, ktorý po sebe niektorí zanechávajú. Lesníci
sú z takéhoto správania znechutení. V jeden deň
čiernu skládku zlikvidujú a na druhý sa objaví
ďalšia. Najviac znečisťované sú pritom odstavné
plochy áut. Vyzývajú preto občanov, ak niekoho
uvidia vyhadzovať z auta odpadky, aby odfotili ŠPZ
a nahlásili to na ústredí Lesov mesta Sp. Nová Ves.
V tejto súvislosti o zvýšený monitoring požiadali aj
tunajšiu mestskú políciu a plánujú na stromy na‑
inštalovať fotopasce. Previnilcom za znečistenie
priestranstva hrozí pokuta do výšky 500 € v prípade podnikateľov a 166 € v prípade fyzickej
osoby.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp.
Novej Vsi do 8. 4. eviduje 84 osôb, ktoré sú podo‑
zrivé z porušenia povinnej karantény. Zároveň
úrad uložil do spomínaného dátumu 17 pokút vo
výške 250 €.
Vedenie mesta Sp. Nová Ves v súčasnej náročnej
situácii nezabudlo ani na ľudí bez domova v Dome
humanity Nádej. Pred Veľkou nocou im darovalo množstvo potravín. Práve sviatky sú pre nich
totiž z psychického hľadiska náročným obdobím.
Občianske združenie Pstruhy Slovenského raja
je známe propagáciou zdravého životného štýlu.
Vo svojich stanovách má aj ochranu životného pro‑
stredia. Jeho členovia sa 9. 4. na zelený štvrtok
rozhodli pustiť do čistenia Slovenského raja.
Keďže hromadné akcie sú v tomto období zaká‑
zané, každý sa čistenia zúčastnil individuálne.
Dobrovoľníci na úseku od Maše po Zelenú lávku
vyzbierali 20 vriec odpadu.
Spoločnosť Embraco Slovakia reagovala na ak‑
tuálnu situáciu v súvislosti s globálnou pandémiou
pozastavením výroby na 10 dní počnúc piatkom
10. 4. K tomuto kroku spoločnosť pristúpila najmä
vzhľadom na nedostatok komponentov od talian‑
skych dodávateľov. Po dohode so základnou orga‑
nizáciou OZ KOVO zamestnanci po veľkonočných
sviatkoch čerpali 3 dni dovolenky a jeden deň si
nadpracujú dodatočne.
Tradičnou súčasťou veľkonočných sviatkov býval
aj veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely organizovaný Múzeom Spiša. Pripomenúť si ho
môžu návštevníci zostrihom niektorých koncertov.
Zverejnený je na stránke múzea www.museumspi‑
sa.com.
Na súčasnú mimoriadnu situáciu reagujú aj mnohí
umelci vo svojej tvorbe. Spišskonovoveská kapela
Smola a hrušky vydala nový singel s názvom Nasaďme si „hrušky“. Nová pieseň začína paródiou
videa z rómskej osady. Jeho obyvateľka sa v ňom
rozpráva s reportérom a žiada štát, aby im doniesol
také „hrušky“, ktorými si môžu zakryť tvár a chrá‑
niť sa pred koronavírusom.

Opatrenia mesta na zabránenie
šírenia koronavírusu
V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou ohľadom šírenia koronavírusu pristúpilo mesto Sp. Nová Ves
k viacerým opatreniam. Na úhradu nákladov s tým spojených bola v rozpočte vyčlenená samostatná finančná
kapitola so sumou cca 40 000 €. Zároveň vedenie mesta pravidelne vyhodnocuje situáciu a podľa potreby zvoláva
zasadnutie krízového štábu.
Od 30. marca spoločnosť MEPOS zabezpečuje vykonávanie dezinfekcie povrchu zberných nádob na odpad, au‑
tobusových zastávok a prístreškov, zábradlí a lavičiek. „Vykonaná bola dezinfekcia na sídlisku Tarča a na sídlisku
Východ, ďalej na uliciach Slovenská, Koceľova, Rastislavova, Svätoplukova, Levočská, Gorazdova, Hviezdoslavova, Štefánikovo námestie, J. Fabiniho, Zimná, F. Kráľa, Konrádova, Banícka, Rázusova, J. Hanulu. Dezinfekcia následne pokračovala aj na sídl. Mier a postupne prebieha aj v ďalších lokalitách tak, aby boli dezinfikované všetky
kontajnery pri bytových domoch v celom meste,“ informoval v tejto súvislosti vedúci komunálneho oddelenia
mestského úradu Tomáš Hamráček.
V spolupráci s prevádzkovateľom mestskej verejnej dopravy eurobus, a. s., bola realizovaná aj dezinfekcia jednot‑
livých autobusov MHD. Ďalej mesto zakúpilo stojany na dezinfekciu rúk, ktoré slúžia ľuďom na mestskom úrade,
radnici, cintoríne, mestskej polícii a na Letnej ulici v centre.
Okrem toho tiež zabezpečilo bezkontaktné teplomery pre prevádzku cintorína a hliadku mestskej polície. Zároveň
má zazmluvnenú dodávku materiálu, ktorý bude využitý v prípade potreby zriadenia karanténneho priestoru v ob‑
jekte Komunitného centra v lokalite Vilčurňa. „Jedná sa o matrace s hygienickými návlekmi, prikrývky, vankúše
a obliečky,“ doplnila ďalej vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Júlia Jančurová.
Nocľaháreň pre bezdomovcov Dom humanity Nádej funguje od apríla v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke.
Od pondelka 30. marca boli na Slovensku zavedené prísnejšie hygienické pravidlá v obchodoch. V tejto súvislosti
mestská polícia pred nákupnými centrami v prvých dňoch zavedenia opatrení monitorovala situáciu. „Obyvateľom bola meraná telesná teplota a kontroluje sa tiež dodržiavanie nariadenia Ústredného krízového štábu SR
o koncentrácii ľudí v prevádzke v počte 1 nakupujúci na 25 m2 predajnej plochy. Hliadky sa zameriavajú aj na
pohyb osôb s motorovými vozidlami s EVČ cudzích štátov repatriantov, ktorí by mali dodržiavať povinnú karanténu
a tiež či nedochádza pri nákupoch k výkupu nadmerného množstva dôležitých potravinových tovarov. Zároveň
boli posilnené hliadky pred poštou počas vyplácania sociálnych dávok,“ uviedol náčelník mestskej polície Michal
Komara.
Zároveň mesto zabezpečilo pre prípad núdze karanténne stanice. „Máme pripravené ubytovacie zariadenie Hotela Šport pre repatriovaných občanov, ktorí potrebujú byť v izolácii mimo svojho domova, aby neohrozili svojich
príbuzných. Dokážeme tiež poskytnúť podľa potreby aj priestory Hotela Preveza,“ informoval Peter Klein z refe‑
rátu krízového riadenia mestského úradu.
Pre prácu v karanténnych strediskách mesto pripravilo zoznam dobrovoľníkov z členov hasičského zboru mesta
a skautov.
Edita Gondová

Úradné hodiny mestského
úradu a zberných dvorov
Počnúc pondelkom 30. 3. 2020 prešiel Mestský úrad
v Spišskej Novej Vsi na úradné hodiny počas pracovných dní od 7.30 do 9.30 hod., v rámci ktorých
možno priamo osobne riešiť úkony:
• matriky,
• osvedčovacej agendy,
• evidencie obyvateľstva,
• pokladnice,
• kancelárie primátora - vybavovanie občianskeho
pohrebu.
Ďalšie úkony žiadame občanov vybavovať prostred‑
níctvom písomnej, mailovej alebo telefonickej komu‑
nikácie.

Dňom 14. 4. 2020 bola znovuotvorená prevádzka
Zberného dvora na Sadovej ulici s prevádzkovou
dobou pondelok až piatok v čase 7.00 – 15.00 hod.
Pri dovoze odpadu na Zberný dvor je potrebné v čase
otváracích hodín kontaktovať vedúceho prevádzky
na telefónnom čísle 0903 439 589. Výkup papiera na
zbernom dvore je naďalej pozastavený.
Zberný dvor pre drobné stavebné odpady, ktorý
sa nachádza v areáli skládky odpadov Kúdelník II má
zmenenú prevádzkovú dobu pondelok až piatok 7.00
- 13.30 hod.

Primátor daruje svoj plat mestu
Primátor mesta Spišská Nová Ves venuje svoj plat na riešenie pandémie koronavírusu v meste. „Nie je mi
ľahostajná táto zložitá situácia. Rozhodol som sa svoj plat darovať na zmiernenie následkov súčasnej situácie,
ak bude potrebné, darujem nielen aktuálny plat primátora, ale aj nasledujúce platy,“ uviedol Pavol Bečarik.
Zníženie platov o 20 % mesto uplatnilo od apríla t. r. pre zamestnancov mestského úradu, ako aj zamestnan‑
cov ďalších mestských organizácií.
Tomáš Repčiak
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Ako majú domácnosti nakladať
s použitými rúškami,
respirátormi alebo papierovými vreckovkami?

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo 18. 3. 2020 na svojej stránke krátky návod, ako rúško - odpad,
bezpečne zneškodniť:
• Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, atď. a pevne uzavrieť.
• Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (zmesový komunálny odpad - čierny
kontajner).
• Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
• Umyť si ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.
Zdroj: www.minzp.sk

Čím menej odpadu, tým lepšie

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom zberových spoločností, ktorí zabezpečujú odvoz odpadu. Buďte preto ohľadu‑
plní a dbajte viac ako inokedy na množstvo produkovaného odpadu a jeho správne triedenie.
Nakupujte len nevyhnutné veci, aby ste eliminovali množstvo vyprodukovaného odpadu a neplytvajte potravinami,
znížite tak množstvo odpadu.
Dbajte na to, aby ste do triedeného odpadu vyhadzovali riadne stlačené fľaše, krabice a iné obaly, čím sa naplno
využije kapacita kontajnerov. Neukladajte odpad vedľa kontajnerov. Pracovníci zberových služieb nie sú voči
vírusu imúnni, nezvyšujte riziko ich nakazenia tým, že ich budete vystavovať manipulácii s odpadom mimo smet‑
ných košov. Ak máte doma odpad, ktorý je potrebné odovzdať na zbernom dvore, vydržte to a odložte návštevu
zberného dvora na neskôr.

Mesto volá na pomoc športovcov
Mesto Spišská Nová Ves prosí o solidaritu všetkých členov športových klubov v meste, ktorí dovŕšili 18 ro‑
kov, aby rozšírili rady našich dobrovoľníkov a pomohli tým, ktorí sú odkázaní na pomoc okolia. „Verím, že viacerí
Spišskonovovešťania prejavia športového ducha a svoju energiu venujú pomoci svojim blízkym. Pozývam ich do
nášho tímu skutočných Spišskonovovešťanov a som presvedčený, že spoločne tieto náročné chvíle zvládneme,“
uviedol primátor mesta Pavol Bečarik. Športovci sa môžu prihlásiť do spoločného registra dobrovoľníkov e-mailom na adresu cvcsnv.lubicasefcikova@gmail.com.
Tomáš Repčiak

Testy dopadli úspešne
V spolupráci s ministerstvami a Úradom splnomocnenca pre rómske komunity vytipovali lekári potenciálne rizi‑
kových ľudí z Vilčurne a z Hájika, ktorí by mali absolvovať testy na koronavírus. Celkovo išlo o dvanásť osôb, päť
z osady Vilčurňa a sedem z Hájika. Po zhodnotení anamnézy boli nakoniec 9. apríla testovaní šiesti ľudia, všetci
s negatívnym výsledkom testu. Okrem toho dobrovoľne absolvovali testovanie ľudia, ktorí pracujú s tunajšou
rómskou komunitou – zamestnanec organizácie Zdravé regióny, n. o., patriacej pod ministerstvo zdravotníctva,
terénna pracovníčka a traja obyvatelia Vilčurne – všetci s negatívnym výsledkom testu. Ďalšie testovanie ľudí
z osád sa uskutoční po dohode s príslušnými štátnymi orgánmi.
Tomáš Repčiak

Distribúcia Ička
V súvislosti s mimoriadnou situáciou ohľadom šírenia nového koronavírusu vstúpili na Slovensku do platnosti
viaceré opatrenia. Rovnako Slovenská pošta zaviedla niekoľko obmedzení, v rámci ktorých pozastavila distri‑
búciu letákov. Keďže do tejto kategórie patrí aj naše Ičko, mesto bolo nútené od apríla riešiť jeho distribúciu
prostredníctvom fyzických osôb, ktorým zabezpečilo ochranné rúška a jednorazové rukavice. Z uvedeného
dôvodu je rovnako zúžený aj rozsah Ička.
V snahe obmedziť prípadné riziko na minimum, bolo Ičko vhadzované do poštových schránok hlavne v tých
bytovkách, v ktorých je takýto prístup zvonku. Niekde bolo položené pri vchodových dverách, odkiaľ si ho ná‑
sledne mohli občania zobrať. V redakčnej rade sme zaznamenali niekoľko telefonátov, v ktorých nás občania
upozorňovali na to, že Ičko nedostali. Prosíme preto všetkých našich čitateľov o trpezlivosť a ohľaduplnosť
v tejto mimoriadnej situácii. Ak uvidíte vo vašom vchode položené Ičko, zoberte si len jeden výtlačok a to
isté umožnite aj vašim susedom. V prípade, že ste Ičko nedostali, môžete si ho vyzdvihnúť na radnici alebo
požiadať o opätovné doručenie na t. č. 4176 613.
Ičko v elektronickej forme je dostupné na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu.
Ďakujeme za pochopenie.
redakčná rada

www.spisskanovaves.eu

V jarnom období je zvýšené riziko vzniku požiarov. Najčastejšou príčinou je vypaľovanie suchej
trávy. Spišskonovoveskí hasiči v tejto súvislosti vy‑
konávajú preventívno‑výchovnú činnosť a v tomto
roku rozbehli aj spoluprácu s Úradom splnomoc‑
nenca vlády pre rómske komunity. Niektorí ľudia
sú však nepoučiteľní. Neodradí ich ani fakt, že im
za založenie ohňa hrozí pokuta vo výške 331 €
a v prípade požiaru dokonca aj trestné stíhanie.
Súčasná mimoriadna situácia zapríčinila nedostatok zásob krvi. Výrazný úbytok darcov zazna‑
menali aj na hematologicko
‑transfuziologickom
oddelení v Sp. Novej Vsi. Nemocnica preto
vyzvala všetkých, ktorí za posledných 28 dní
nemajú cestovateľskú anamnézu, aby prišli darovať krv. Darcovia na túto výzvu zareagovali
a oddelenie už stihlo navštíviť množstvo ľudí. Sa‑
motnému odberu predchádza ich zvýšená kontro‑
la a zároveň musia prejsť vstupným filtrom.

bleskovky
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Daň z nehnuteľností,
daň za psa –
doručovanie rozhodnutí
Od 23. 4. 2020 Slovenská pošta zabezpečuje doručovanie úradných zásielok do vlastných rúk štandardne za podmienok dodržania bezpečnostných
a hygienických opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia COVID-19.
Na základe týchto skutočností oznamujeme osobám – daňovníkom, ktorým neboli doručené rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok 2020
a rozhodnutia na daň za psa na rok 2020, že
tieto rozhodnutia im budú doručené prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty a nebudú
preberané osobne na Mestskom úrade v Spišskej
Novej Vsi.
Uvedený oznam sa týka cca 2 500 daňovníkov
z celkového počtu cca 13 400, ktorým sa nepodarilo doručiť zásielku pracovníkmi mestského úradu
pred vznikom koronakrízy.
Daň z nehnuteľností je možné uhradiť bankovým
prevodom na účet mesta Spišská Nová Ves alebo
bezhotovostne platobnou kartou alebo v hotovosti
v pokladnici Mestského úradu Spišská Nová Ves.
Na rozhodnutí (druhá strana rozhodnutia) sú uvedené údaje potrebné na úhradu dane: číslo účtu mesta
Spišská Nová Ves, variabilný symbol a konštantný
symbol. Platba bankovým prevodom znamená aj
platbu prostredníctvom internetbankingu. Spôsob
úhrady dane si vyberá sám daňovník. Mesto nevyžaduje od daňovníkov, aby daň z nehnuteľností
uhrádzal priamo v pokladnici mestského úradu.
Ing. Mária Bartošová
vedúca odd. správy a poplatkov, MsÚ

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

17. 4. 2020 - Nález 7 ks kľúčov, 1 ks elektromagnetický čip, 1 ks prívesok – nápis Love
Egypt a 1 ks prívesok veže – žltého kovu. Kľúče
nájdené pri dvojkríži.
28. 3. 2020 - Na Vyšnom Hámri bol nájdený
kľúč (vyskakovací) čiernej farby od motorového vozidla neznámej značky.
IC 345/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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Zápis do
Evanjelickej
materskej školy
Riaditeľka Evanjelickej materskej školy
v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom,
že zápis detí na školský rok 2020/21
prebieha až do 30. mája 2020.
Prijímame deti od 2,5 roka bez rozdielu
vierovyznania. Prihlasovať sa môžete e‑mailom:
msevasnv@gmail.com.
Potvrdenie od lekára nie je potrebné.
Podrobnejšie informácie na:
www.emssnv.sk

Spišiaci privítali pomoc z Číny
Do Spišskej Novej Vsi prišla zásielka z Čínskej ľudovej
republiky. Celkovo 21 krabíc nám zaslali ľudia z na‑
šich partnerských miest – Šanghaja a Pekingu. V ich
mestských častiach Jing’an a Tongzhou zorganizovali
zbierku, ktorá pomôže ľuďom v Spišskej Novej Vsi.
Balíky obsahovali 100 ks ochranných odevov, 8 600 ks
jednorazových ochranných rúšok a 62 ks bezkontakt‑
ných teplomerov.

dostane do správnych rúk, tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ uviedol primátor.
Tomáš Repčiak

Primátor mesta Pavol Bečarik sa 15. 4. 2020 stretol
s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom
Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike SUN
Lijie, ktorému poďakoval za pomoc pre naše mesto.
„Priateľom v Čínskej republike sme vďační za túto
pomoc a chcem darcov ubezpečiť, že sa táto pomoc

Vynovený náučný chodník
DIANA

Pomôžte
našej ZOO

Chodník sa nachádza v lokalite Medvedia dolka v Novoveskej Hute,
zrekonštruovali ho lesníci po 13-tich rokoch.
Chov vzácnych a chránených zvierat je finanč‑
ne veľmi nákladný. Pokúste sa vylepšiť finančnú
situáciu našej ZOO v tejto neľahkej situácii, keď
je ZOO zatvorená a nemá žiadne vlastné príjmy.
Adoptujte si zvieratko zo zoznamu zverejneného
na webovej stránke www.zoosnv.sk - Adopcia.
Adopciou, čiže úhradou ročných nákladov na ich
chov, im významne pomôžete v tomto mimoriadne
ťažkom období.
V prípade záujmu o adopciu kontaktujte
zoosnv@zoosnv.sk.
Zašleme vám darovaciu zmluvu a po úhrade fi‑
nančnej čiastky získate:
• adopčnú listinu
• voľnú rodinnú vstupenku do ZOO
• oznam o vašej adopcii bude zverejnený for‑
mou adopčnej tabuľky pri vybranom druhu
zvieraťa v ZOO, na tabuli sponzorov pri hlav‑
nom vchode a na našej webovej stránke.
Za vašu podporu vám vopred ďakujeme.
ZOO SNV

Lesnícko‑náučný chodník v Novoveskej Hute s ná‑
zvom DIANA spravujú Lesy mesta Spišská Nová Ves.
Veľkolepé otvorenie malo byť 1. apríla - boli pripravení
sokoliari, zberači šišiek, ťažné kone, primátor mesta
mal posadiť „pilotný“ strom, pozvané školy a pozvaní
hostia mali absolvovať prechádzku vynoveným les‑
níckym náučným chodníkom, na záver mal byť guláš
a malé občerstvenie. Všetko to však prekazila pan‑
démia koronavírusu. Napriek tomu lesníci svoj sľub
dodržali, otvorili ho „potichu“ a od 1. 4. 2020 je sprístupnený pre verejnosť.
Pôvodná verzia s názvom „Medvedí chodník“ vznikla
v roku 2004. „Matkou“ tohto projektu bola Ing. Diana
Starinská. Trasa nového chodníka kopíruje tú pôvod‑
nú, pribudli však zaujímavé novinky. Tou prvou je zme‑
na názvu. Práve z úcty k tvorcovi myšlienky je chodník
pomenovaný na Lesnícko‑náučný chodník DIANA. Tá
je zároveň aj mystickou bohyňou chovu a lovu zveri,
a tak sa tento názov mimoriadne hodil aj z lesnícko
‑poľovníckeho hľadiska.
Od roku 2004 si chodník získal rýchlo svojich priaz‑
nivcov. Bol húfne navštevovaný predovšetkým školami

a škôlkami, deťom sa na ňom vštepovali vedomosti
o lese a do duší a sŕdc sa možno mnohým zasiala
aj láska k lesu. Idylická situácia vydržala až do roku
2007, kedy po zmene vo vedení Lesov mesta Spišská
Nová Ves začal chodník pustnúť až napokon celkom
zanikol.
Detský džavot v lese nebolo počuť dlhých 12 rokov. Až
nový manažment Lesov mesta rozhodol o znovuzrode‑
ní lesníckeho náučného chodníka.
Trasa začína pri autobusovej zastávke oproti Sádrovke
v Novoveskej Hute. Cestou na vrchol natrafíte na dre‑
vený altánok, informačné panely, dokonca zážitkový
chodníček, drevinový semafor a iné prírodné edukač‑
né prvky. Na chodníku je 5 tematických zastávok,
každá má svoj informačný panel, kde sa návštevníci
dozvedia zaujímavosti o lese. Po uplynutí obmedzení
ohľadom koronavírusu, bude zverejnená informácia
o možnosti využitia lesnej pedagogiky pre školské
skupiny - návštevy náučného chodníka s osobným do‑
provodom odborníkov, lesných pracovníkov.
Oliver Búza

otváranie prevádzok
TRHOVISKO

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

V rámci 1. fázy oživovania ekonomiky mesto od 27. 4. 2020 spúšťa
prevádzku trhoviska. Sprístupnené bude v dňoch pondelok - sobota.
Predávajúci i nakupujúci sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový poriadok,
ktorý je k dispozícii priamo na mieste.

Počnúc 4. májom 2020 bude možné navštíviť detské dopravné ihrisko.
Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár na www.cvcadam.sk alebo
sa objednať na t. č. 0911 420 590 v čase od 10.00 do 15.00 hod.
Prevádzkový čas:
Pondelok - piatok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

TENISOVÝ AREÁL
Zároveň Správa telovýchovných zariadení od 27. 4. 2020
sprístupnila mestský tenisový areál pre verejnosť. Zamedzený je však prístup
do šatní, WC a spŕch. Ceny vstupného a permanentiek ostávajú nezmenené.
Vzhľadom na finančný dopad tejto krízy na chod organizácie
STEZ bolo nutné upraviť otváracie hodiny,
tie sú pondelok - nedeľa 14.00 - 20.00 hod.
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Podmienky:
Vstup je umožnený vždy len jednej rodine, ktorá žije v spoločnej domácnosti
(max. 5 osôb) s vlastnými bicyklami a prilbami.
Čas pre jednu rodinu je max. 25 min. + 5 min. prestávka
na odchod a príchod ďalších.
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Spojená škola otvára v šk. roku 2020/21
prípravný ročník pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou (NKS):
• so zaostávajúcim vývinom reči vo všetkých
oblastiach jazykových rovín
(narušená je - výslovnosť, skladba viet,
slovná zásoba, zrakové a sluchové vnímanie,
oromotorika)
• s NKS následkom sluchového postihnutia
(deti s kochleárnym implantátom, s načúvacími
prístrojmi)
• s dominantnou NKS u žiakov s ľahkým
stupňom telesného postihnutia
Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy
https://spojskolasnv.edupage.org/register/
Termín zápisu môže byť zmenený podľa vývoja
situácie so šíriacim vírusom COVID-19.
Podmienky prijatia:
• dovŕšenie 6. roku života k 31. 8. 2020
• odporúčanie Centra špeciálno‑pedagogického
poradenstva (logopedické, psychologické
a špeciálnopedagogické vyšetrenie)
• žiadosť zákonného zástupcu

Výhody vzdelávania:
• vzdelávanie prebieha v novozrekonštruovaných
priestoroch, v blízkosti centra mesta,
autobusovej a vlakovej stanice
• špeciálno‑pedagogický servis poskytujú
kvalifikovaní učitelia
• žiaci majú zabezpečený individuálny prístup
• v triede je znížený počet žiakov na 6 – 10
• žiaci sú vzdelávaní podľa bežných učebných
osnov ZŠ, obohatenými o predmet ILI
(individuálna logopedická intervencia), čím
sa žiakom zabezpečuje denná logopedická
starostlivosť

Každý odchytený psík prešiel
komplexným veterinárnym
vyšetrením, je zaočkovaný
a začipovaný.

Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
T.: 053/44 63 269
CŠPP – J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
T.: 053/44 10 358
www.szsfabsnv.edu.sk

v deň nástupu do materskej školy.
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do ma‑
terskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy ria‑
diteľka materskej školy. Rozhodnutie bude z dôvodu
dodržiavania hygienicko‑epidemiologických opatrení
doručené na e‑mailovú adresu, ktorú zákonní zástup‑
covia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy.
Materská škola na Ulici P. Jilemnického č. 2 poskytuje
diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej strán‑
ke www.ssz.snv.sk.
Správa školských zariadení

Výplata dôchodku z Českej republiky
v dobe mimoriadnej pandemickej
situácie (COVID-19)
Dôchodcom žijúcim v Slovenskej rebublike, ktorým je dôchodok z českého dôchodkového poistenia poukazo‑
vaný na bankový účet, bude i naďalej vyplácaný na základe predloženého potvrdenia o žití.
Po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31. 5. 2020 (tento dátum sa môže v priebehu času zme‑
niť), bude Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu. Formulár Potvrdenie o žití príjemca dôchodku teda iba vyplní,
vlastnoručne podpíše a zašle ČSSZ. Uvedie tiež dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. vyhláse‑
nie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.
Potvrdenie o žití je možné zasielať poštou na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
S ohľadom na to, že niektorý štát môže dočasne obmedziť alebo celkom prerušiť medzinárodný poštový styk,
môžu dôchodcovia takto vyplnené a podpísané potvrdenie o žití naskenovať a zaslať ČSSZ elektronicky,
t. j. e‑mailom na adresu posta@cssz.cz.

www.spisskanovaves.eu

V prípade záujmu o adopciu psíkov
volajte na t. č. +421 905 349 152.

Na spoluprácu s vami a vašimi deťmi sa teší
riaditeľka PaedDr. Šarlota Múdra a pedagógovia školy.

Zmena podávania žiadosti o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2020/2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, vý‑
skumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 sa žiadosti
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na
školský rok 2020/2021 budú podávať od 30. apríla
2020 do 31. mája 2020 prostredníctvom vyplnenej
žiadosti zaslanej na e‑mailovú adresu materskej ško‑
ly, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď
kontakty na www.ssz.snv.sk).
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doložia zákon‑
ní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň
nástupu do materskej školy.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno
‑vzdelávacími potrebami, vyjadrenie príslušného za‑
riadenia výchovného poradenstva a prevencie doložia
zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr

Aktuálnu ponuku psíkov na
adopciu nájdete na facebookovej
stráne: https://www.facebook.com/
snvutulok/v sekcii Fotky/Aktuálna
ponuka psíkov.

prijímacie skúšky

ZMENA

Základná umelecká škola J. Fabiniho
v Spišskej Novej Vsi
oznamuje širokej verejnosti, že
avizovaný termín
PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
(11. - 12. 5. 2020)
pre školský rok 2020/2021 sa RUŠÍ.
Nový termín bude vyhlásený
v náhradnom termíne, najneskôr
do 2 týždňov od opätovného
nástupu do školy. V prípade záujmu
môžete žiakov prihlásiť cez online
prihlášku, ktorú nájdete na stránke
našej školy www.zussnv.sk.
O ďalšom postupe vás budeme
informovať.
Ďakujeme za pochopenie.
vedenie ZUŠ

Pri príležitosti 75. výročia ukončenia
2. svetovej vojny bude pre verejnosť
Pamätník oslobodenia sprístupnený
7. 5. 2020 v čase od 14.00 do 18.00 h.
Hromadná spomienková slávnosť
sa z dôvodu prijatých opatrení ÚVZ
neuskutoční.
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DONÁŠKA JEDLA a DENNÉHO MENU
Poskytovateľ

Príjem objednávky

Kontakt: tel. číslo, web

Cena denného menu

Cena za donášku

Poznámka

Denné menu
pon - pia do 9.00

0911 669 863
www.hotel‑preveza.sk

4,20 €

0,50 €

Cena denného menu pre
dôchodcov:
2,90 €/osobný odber
3,40 € /donáška

V piatok na nasledujúci
týždeň do 14.00

0911 694 580, 0905 846 758

2,90 €

Donáška iba v SNV

Osobný odber na adrese:
J. Wolkera 41, Slovenská 30

GRILLBAR

pon - sob
Obedové menu:
11.30 - 14.00
Ďalšie menu: 11.30 - 19.00

053/441 08 81
online formulár: https://grillbar.sk/online/
www.grillbar.sk

Denné menu: 4,50 €
Špeciálne menu: 5,90 €
Ostatné jedlá:
rôzne ceny

2€
Pri objednávke nad 10 €
zadarmo

Možný je aj osobný odber

FINESTRA

pon - pia do 13.00

0902 106 944, 0911 534 035
www.facebook.com/finestrarestaurant‑
cafe/

4,80 €
3 jedlá na výber

SNV, Smižany: zdarma

sob 14.00 – 19.00

REŠTAURÁCIA
SPIŠ

pon - pia
Denné menu: 8.00 - 10.00
Ďalšie menu: 11.00 - 20.00

0903 673 969, 0903 608 627,
053/429 97 65
www.spisrestaurant.sk

Denné menu:
4,60 € + 0,35 € balné
2 jedlá na výber

Denné menu: zdarma
Iné menu: 1 €

Rozvoz denného menu
v čase:
od 11.00 do 14.00

KING SIZE
BURGER – KSB

pon - pia
do 10.00 zdarma
po 10.00 poplatok 0,70 €

0902 826 205
www.ksbburger.sk

3,90 € / 4,70 € / 5,79 €
6 jedál na výber

SNV: 0,70 €
Do 5 km: 1 €
Do 10 km: 2 €

Možný je aj osobný odber

BURGER A PIVO

uto - ned 11.00 – 14.00

0904 444 204, 0904 224 904
www.burgerapivo.sk

4,00 € / 4,50 €
2 jedlá na výber

SNV: 1 €
Okolie: 1,30 - 1,50 €
Nad 10 km: 3 €

Donáška jedál:
uto - ned 11.00 – 21.00

MOE SUSHI

uto - ned 11.00 – 14.00

0904 444 204 alebo
cez online formulár:
https://moesushi.sk/menu/

4,50 € / 7,90 € / 8,50 €
3 jedlá na výber

SNV 1 €
Okolie: 1,30 € - 1,50 €
Nad 10 km: 3 €

Donáška jedál:
uto - ned 11.00 – 21.00

PIZZA BOMBA

Denné menu:
pon - pia 9.20 - 11.00

053/441 42 50, 0915 356 865
a 0902 771 997
www.pizzabomba.sk

4,80 €
3 jedlá na výber

SNV a Smižany: zdarma
Novoveská Huta
a Harichovce: 1 €

Ďalšie menu:
pon - štv 10.00 - 22.00
pia - sob 10.00 - 23.30
ned 11.00 - 22.00

PIZZA OMBRE

pon - pia 8.00 - 15.00
Objednávky do 9.40
zľava 0,40 €

0911 906 551 a 053/441 33 33
alebo cez online formulár
www.ombrepizza.sk

4,20 €

SNV, Smižany: zdarma
Harichovce, Nov. Huta, Sp.
Tomášovce: 1,50 €
Nad 5 km: 3 €

Bežná donáška jedál
v piatok do 20.00,
v sobotu 16.00 – 20.00,
možný aj osobný odber

FRENKY PIZZA

pon - pia do 11.00

0918 699 986, 053/442 82 41
www.facebook.com/pages/Pizza
‑Frenky/315855049208147

3,90 €
6 jedál na výber

0904 555 587 a 053/449 25 55
www.pizzaamor.sk

4,00 €
2 jedlá na výber

SNV viac ako 2 pizze:
zdarma; Embraco: 1 €
Smižany, Harichovce,
Ferčekovce: 1,50 €
Ostatné obce: 2,50 - 3 €

pon - pia 11.00 - 22.00
sob - ned 12.00 - 22.00
Možné doobjednať kávu,
koláče, domáci chlieb

HOTEL
PREVEZA
DOM CHARITAS

PIZZA AMOR

Denné menu:
pon - pia 11.00 - 15.00

DUFO BISTRO

pon - pia 8.00 - 10.00

0903 032 564
www.facebook.com/dufobistro/

5,40 € / 4,90 €
2 jedlá na výber

SNV, Smižany: zdarma

FAJNOTKA

pon - pia 8.00 – 13.00

0911 258 025
www.fajnotka.sk

4,00 €
2 jedlá na výber

SNV: zdarma
Okolie: zdarma pri odbere
min. 5 porcií

CESTOVINKA

pon - pia od 8.00

0903 138 200
www.cestovinka.sk

3,10 € + 0,30 € polievka

SNV, Ferčekovce: zdarma
Nov. Huta: 1 €
Nad 5 km: 2 €

Pri objednávkach do 9.30
polievka zdarma

ALEX PARK

pon - pia do 14.00

0905 320 321
www.alexpark.sk

4,60 €
3 jedlá na výber

Zdarma

Osobný odber alebo donáška
v čase 11.00 - 14.00

X‑ROAD
RESTAURANT

pon – ned do 13.00

0940 913 396
www.x‑road.sk

4,50 €
3 jedlá na výber

SNV, Smižany: zdarma
Okolie: 1 €

Cez týždeň 3 jedlá na výber
Cez víkend 2 jedlá na výber
+ možnosť z jedálneho lístka

VEGETARIÁN

pon - pia 7.00 - 10.00

0948 044 800
www.vegetarian‑snv.sk

4,50 €
3 jedlá na výber

Zdarma

Osobný odber 11.30 - 14.00
Rozvoz: 10.30 - 13.30

REŠTAURÁCIA
STODOLA

pon - ned do 9.00
alebo deň vopred

0911 154 885 • 053/441 50 23
www.facebook.com/Restauracia‑Stodola
‑SNV-182017332198890

4,50 €
2 jedlá na výber

Zdarma

Možný osobný odber

053/442 66 78 • 0908 981 783
www.facebook.com/HOSTINECV/

4,20 €
3 jedlá na výber

Bez rozvozu

Iba osobný odber
11.00 - 13.30
Osobný odber pri dverách
v čase 11.00 – 13.30

HOSTINEC V
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Iba osobný odber
11.00 - 13.00

SEN VIET

pon - pia 10.00 - 14.30

0949 173 567
www.senviet.sk

4,50 € / 4,90 €
10 jedál na výber

Zdarma

FITCHEF

pon - pia do 13.00

0902 054 384
online formulár na www.fitchef.sk

4,00 €
2 jedlá na výber

Zdarma

MÁJ 2020

spravodajstvo

DONÁŠKA JEDLA BEZ DENNÉHO MENU
Poskytovateľ

Príjem objednávky

Kontakt: tel. číslo, web

Cena menu

Cena za donášku

Poznámka

pon - pia od 10.30
alebo deň vopred e‑mailom

053/441 41 44 • 0904 580 650
nostalgie@nostalgie.sk
www.nostalgie.sk

rôzna podľa vybraných
jedál (+ vína s 20 %
zľavou)

Min. 2 porcie: SNV 1 €;
Smižany, Novoveská Huta,
Harichovce: 2 €

Donáška i osobný odber jedál:
pon - sob 11.00 - 19.00
ned 11.00 - 15.00

SOTTO
RISTORANTE

uto - ned 11.00 - 20.00
pia 11.00 - 22.00
sob 16.30 - 22.00

0918 419 403
www.sotto.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

SNV, Smižany, Ferčekovce:
zdarma
Obce do 8 km: 1,50 €

Donáška
alebo osobný odber

PIZZA ITALIA

pon - ned

0915 555 935
online formulár na webe
www.mamamia.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

Donáška
alebo osobný odber:
pon - ned 11.00 - 24.00

PIZZERIA
MAMAMIA

pon - sob 10.00 - 24.00
ned 14.00 - 24.00

SNV: 053/441 02 84
Smižany 0948 224 444
online formulár na webe
www.mamamia.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

Donáška
alebo osobný odber

BAGETÉRIA
SUNFOOD

pon - pia 9.00 - 19.00

0908 141 151 • 053/441 24 60
www.sunfood.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

SNV, Smižany: zdarma

Donáška
alebo osobný odber

BABALOO FAST
FOOD

pon - pia 10.00 - 21.00
sob - ned 14.00 - 21.00

0907 463 364
www.babaloofastfood.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

Centrum: zdarma
Smižany, Ferčekovce,
Harichovce: 1 €
Okolie: 2 €

Donáška
alebo osobný odber

WELLNESS
& KONGRES
HOTEL ČINGOV

pon - pia 11.00 - 20.00

0905 316 545
www.hotelcingov.sk

rôzna
podľa vybraných jedál

SNV zdarma,
Ferčekovce, Novov. Huta:
1,50 €

Donáška
alebo osobný odber

NOSTALGIE

DONÁŠKA POTRAVÍN A DROGÉRIE
Poskytovateľ

Príjem objednávky

Kontakt: web, Fb

Cena za donášku

Poznámka

DISKONTO
E‑shop s potravinami

Objednávky do 10.00 doručené ešte v ten deň,
po 10.00 doručenie v nasledujúci pracovný deň.
V sobotu do 13.00 - doručenie v pondelok.
V nedeľu sa nedoručuje.

www.diskonto.sk

3 €, pri objednávke
nad 100 €
doručenie zdarma

Momentálne možná
len platba kartou pri
prevzatí.

PRINES MI
Rozvoz drogérie,
čistiacich
a ochranných potrieb

pon - pia
Objednávky do 12.00 doručené ešte v ten deň.
Ďalšie objednávky najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
V sobotu a nedeľu sa nedoručuje.

Povinná je
bezkontaktná
platba kartou.
Rozvoz od 13.00 h

www.facebook.com/prinesmi/

INZERCIA

INDIVIDUÁLNE
ONLINE TRÉNINGY
PRI BOLESTIVÝCH STAVOCH, REHABILITÁCIE
S FYZIOTERAPEUTMI, KONDIČNE ZAMERANÉ TRÉNINGY

#zostaň
doma
... a mnoho iných služieb

!!! PRESŤAHOVANÉ !!!
Námestie Iglovia 1

052 01 Spišká Nová Ves (bývalé kasárne)

PodiaterCentrum

podiatercentrum

30 - MINÚTOVÉ LIVE CVIČENIE
alebo konzultácia cez videohovor
10 - DŇOVÝ VIDEOKOUČING
zasielanie videí emailovou formou
REZERVUJTE SI TERMÍN
0948 215 798
rezervacie.ultimuv@gmail.com
WWW.ULTIMUV.COM

www.spisskanovaves.eu
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relax, oznam
FORIŠOVINY

Dôležité telefónne čísla
pre SENIOROV
v Spišskej Novej Vsi
v dobe koronakrízy
Obedy pre dôchodcov - Hotel Preveza

0911 669 863
Donáška liekov, nákup potravín a drogérie

0948 115 655 • 0948 138 988
0911 420 590 • 0911 421 480
Infolinka o koronavíruse pre seniorov

055/726 81 99
Fórum pre pomoc starším - Senior linka

0800 172 500
Bezplatná linka pre seniorov, ktorí sú osamelí
a potrebujú duchovnú podporu

0800 188 610
Informačná kancelária, ak si myslíte, že ste sa stali
obeťou trestného činu

0910 118 266

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie s heslom
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. LÁSKY VEĽA ÚPRIMNE, 2. VÁM IČKO ŽELÁ
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spoločenská kronika
jubilanti
František Mišenda
Ing. Pavol Vaľko
Ing. Helena Kotrasová
Ján Mráz
Vilma Sopkovičová
MUDr. Lucia Hlavčáková
Anna Nováčková
Helena Sabolová
Gizela Tomajková
Žofia Valigurová
Therese Alexy
Štefánia Božoková
Etela Fintová
Anton Jakubek
Oľga Kleinová
Helena Žukovská
Milada Bečariková
Ing. Metod Dudinský

Ján Dulaj
Petronella Hodorovská
Anna Kicková
Štefan Mecko
Emília Sarnovská
Mária Škovranová
Mária Topoliová
Peter Zmátlo
Emil Zumrik
Emil Ambrozy
Viera Badárová
Anna Bigošová
Valéria Bojňanská
Adela Čekelová
Margita Dzureňová
Elena Dzuriková
Rudolf Grivalský
Mária Hižnayová

Ján Kubizna
Milena Kukurová
Anna Lenártová
Janka Michnicová
MUDr. Monika Popreňáková
Margita Putanková
Mária Revayová
Terézia Roguľová
Helena Školníčková
Mária Vargová
MUDr. Peter Dziedzina
Peter Gajan
Peter Havrič
Štefan Iľaš
Anna Jureková
Jozef Kačmarčík
Ladislav Kerkeš
Alžbeta Krajňáková

Agnesa Králiková
Adela Leskovjanská
MUDr. Eva Mruková
Ivan Nálepka
Peter Rusnák
Ján Šoltys
PhDr. Dušan Užák
Štefan Vantroba
Štefan Bandžuch
RSDr. Juraj Beňa
JUDr. Jozef Bendžala
JUDr. Jozef Biroš
Ing., CSc. Ľuboslav Blahut
Giuseppe Bo
Eva Bonková
Brigita Brezovajová
Ján Butvin
Mgr. Michal Búza

Vojtech Deneš
Marián Dianovský
Helena Ďurčanová
Monika Dzurňáková
Milan Fabišík
Kvetoslava Garčárová
Anton Goldberger
Jozef Hangala
Ján Harničár
Mária Hritzová
Vincent Jasečko
JUDr. Milan Jurečko
Mária Karabinová
Valent Knutelský
Anton Koňak
Robert König
Jozef Kovaľský
Ján Kozub

Marian Kubíny
Elena Kubiznová
Ing. Štefan Kyseľ
Gabriela Leibiczerová
Peter Ludvik
Mária Mrovčáková
Janka Neupauerová
Eva Olejárová
Ján Orinčák
Eva Pacáková
Marta Perháčová
Mária Richtarčíková
Jozef Smotrila
Silvia Spustová
Mária Šušorová
Ján Švajka
Mgr. Marta Tkáčiková
Kristína Tropková
Mária Klempárová

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 10 účast‑
níkov vrátane ženícha a nevesty, svedkov a rodičov a na pohreboch v obradnej sieni domu smútku max. 20 účastníkov najbližších príbuzných. 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.

OZNAM

Vážení občania mesta Spišská Nová Ves. Z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nie je možné pozývať jubilantov na sláv‑
nostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy ich jubilea bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Z tohto dôvodu mesto Spišská Nová Ves vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa pri príležitosti oslavy ich životného jubilea
slávnostného prijatia primátorom mesta, aby odovzdali alebo zaslali NÁVRATKU uverejnenú v marcovom Ičku na adresy: Mesto Spišská Nová Ves,
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves alebo Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

POĎAKOVANIa a spomienky
Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký
vo svojej láske a dobrote.
21. 3. 2020 nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec, svokor, ujo a príbuzný Ladislav Džugas.
Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať za prejavy sú‑
strasti celej rodine, známym, susedom, ktorí sa nemohli zúčastniť
poslednej rozlúčky z dôvodu mimoriadnej situácie našej krajiny.
Veľká vďaka patrí výnimočnej sr. Mariettke z Katolíckej charity,
že počas dlhodobej ťažkej choroby mu bola so svojím personálom
oporou a s láskou nám vždy pomáhala prekonávať ťažké chví‑
le. Ďalej ďakujeme sestričke p. Herichovej, ostatným sestričkám
a opatrovateľke Petre.
S láskou a večnou spomienkou manželka Anna, dcéry Marika
a Kvetka s rodinami.
Sú slová, ktoré Ti už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
S hlbokým žiaľom a zármutkom v srdci oznamujeme priateľom
a známym, že nás 25. 3. 2020 vo veku 91 rokov navždy opus‑
til náš otec, dedko, pradedko, manžel, brat a švagor Augustín
Bojňanský.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa konala v úzkom
rodinnom kruhu.
Ďakujeme za starostlivosť lekárom, zdravotným sestrám a ošet‑
rovateľkám interného oddelenia a ODCH pod vedením primára
MUDr. Jána Rajeca, PhD.
Ďakujeme za opateru v posledných chvíľach i personálu Do‑
mova dôchodcov v SNV. Naše poďakovanie patrí i mestu SNV,
PhDr. J. Lapšanskému za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Prosíme všetkých, ktorí poznali našu najdrahšiu, nenahraditeľnú
Xeničku (rod. Gomolčákovú) za tichú spomienku a modlitbu dňa
25. mája 2020.
Jej najbližší a najmä drahé detičky.

www.spisskanovaves.eu

Neplačte, že odišla, ten pokoj jej doprajte, len si na ňu zaspomínajte.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz‑
ným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 27. 3. 2020 prišli
rozlúčiť s našou mamkou Annou LITECKOU, ktorá nás opustila
vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
Pohrebnej službe R. Findura a J. Lapšanskému.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ostane v spomienkach
a srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Úprimne ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím zosnulým manželom Jozefom
KOVÁČOM a zmiernili môj hlboký žiaľ. Poďakovanie patrí Rím.-kat.
farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Irena
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.
Úprimne ďakujeme za prejav sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, ktorí sa
31. 3. 2020 prišli rozlúčiť s mojou drahou manželkou, mamkou,
babkou, sestrou Annou JANÍČKOVOU, ktorá nás opustila vo veku
61 rokov.
S láskou a vďakou manžel Ladislav a synovia Tomáš a Martin
a ostatná smútiaca rodina.

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy
nezahoja…
22. 4. 2020 sme si pripomenuli smutné 9. výročie, čo nám chýba
naša milovaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana
a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš…
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
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SPOMIENKY
2. mája 2020 uplynie 1. smutné výročie úmrtia môjho man‑
žela, otca, syna, brata, zaťa, švagra, krstného otca Mariána
DANIŠOVSKÉHO z Novoveskej Huty.
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno a ťažko je
žiť, Marián, bez Teba. Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj
hlas, stretnúť sa s Tebou, Marián, zas. Márne Ťa naše oči hľada‑
jú, odišiel si od nás v diaľ, zanechal si všetko, čo si mal tak rád.
Ostala bolesť a veľký žiaľ. Na tejto zemi už Ťa viac niet, si tam, kde
krásny je svet. Marián, veľmi nám chýbaš, ďakujeme Ti za Tvoju
lásku a pomoc.
Spomínajú manželka Lucia, dcéra Nikolka, mamka, brat Marcel
s priateľkou Silviou, svatovci, švagriné a švagrovia, krstné deti
a ostatná rodina.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci
nám navždy ostávajú.
3. 5. 2020 uplynie 7 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho otca,
dedka, svokra a švagra Ing. Michala Gondu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami
Odišiel… no v našich srdciach stále žije.
4. mája 2020 uplynie 1 rok od chvíle, kedy nás opustil Ján ALEXY,
otec, dedko, priateľ…
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska a spomienky v našich srd‑
ciach navždy ostávajú.
dcéry Miriam s manželom Pavlom, Janka s manželom Torstenom,
Alexandra a vnúčatá Alexandra, Pavol, Matej a Liana – Mária a os‑
tatná smútiaca rodina, priateľka Judit
V tmavej noci, keď začínal deň, odišiel si snívať svoj večný sen.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe
každý deň. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie.
5. 5. 2020 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opustil
náš milovaný syn a brat Jaroslav LAŠKODY.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat Ľuboš a ostatná rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Úsmev na tvári, láskavé srdce, múdrosť.
5. 5. 2020 si pripomíname 3. výročie úmrtia vzácneho človeka,
našej drahej tety Alžbety DZIMKOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú rod. Hozzová, Mária, Slávka, Rasťo
s rodinou, blízka rodina a priatelia.
Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú. Navždy zostaneš v našich
srdciach.
6. 5. 2020 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša mama,
babka, prababka a sestra Justína Rusnáková.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a neza‑
budli.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Netrápi sa ubolené telo, po dlhom utrpení do neba odísť smelo.
7. 5. 2020 uplynie smutný rok od úmrtia môjho manžela Dušana
DUTKA.
Spomína na neho rodina celá, znamenal pre nich tak veľmi veľa.
Spomína na neho priateľ každý, v ich srdciach, Šanci, ostane na‑
vždy.
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal, prázdno je
tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás.
7. 5. 2020 uplynie 1 rok od náhleho odchodu nášho drahého Ivana
Ogurčáka.
S láskou a úctou spomína rodina.

V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
10. 5. 2020 uplynie smutný rok, odkedy nás opustila milovaná
manželka, mamka, babka Edita ČUPÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn s rodinou a ostatná
rodina.
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Z očí si zišiel, ale v srdciach stále ostávaš.
10. 5. 2020 uplynie 15 smutných rokov, kedy nás náhle a nečaka‑
ne opustil náš milovaný brat, citlivý človek a dobrý kamarát Viliam
SZÉKELY.
Spomínajte s nami.
sestry Milada a Dana

Ostaneš navždy v našich srdciach…
13. 5. 2020 uplynie 24 rokov, kedy nás opustila moja milovaná
manželka, naša milovaná mamička a babka Mária FABINIOVÁ
vo veku 59 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
Kto zomrel milovaný, zostáva žiť v spomienkach.
14. 5. 2020 uplynie osem rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný syn, brat, otec
Ing. Ján MELIORIS.
26. 8. 2020 uplynie sedem rokov, odkedy dotĺklo
dobré a láskavé srdce Jána MELIORISA, nášho
milovaného otca a starkého.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo‑
mienku.
S láskou, vďakou a úctou spomína smútiaca
rodina.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamič‑
ku, manželku, dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu
BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás 17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju
milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
18. mája 2020 uplynú 4 roky, čo nás opustil
náš otec Jozef Valigura a 4. júla 2020 uplynú
3 roky, čo nás opustila naša mama Anna Valigurová.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Anna, Mária
a Darina s rodinami.
Nikdy na Vás nezabudneme.
Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju
nemôže nahradiť nik.
S láskou a úctou si 20. mája 2020 pripomíname 5. výročie úmrtia
našej mamky, starej mamy a príbuznej Valérie Vysopalovej,
rod. Mlynarčíkovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s úctou spomínajú.
dcéry Zdenka, Mariana a Andrea s rodinami
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Bez Teba žiť musíme, no v našich srdciach Ťa stále nosíme.
21. 5. 2020 si pripomíname 2 roky, keď si nás navždy opustil,
drahý a milovaný manžel, otec a dedko Vladimír ROMAN.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, syn Vladimír a dcéra
Lýdia s rodinou a vnúčatami Tamarou, Alexom a Samuelom.
Rana v srdci stále bolí, no zabudnúť nám nedovolí…
21. 5. 2020 uplynie už 2. smutný rok, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a brat Emil STANKO.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.

Zostaneš navždy v našich srdciach.
22. 5. 2020 si pripomíname 5. smutné výročie, kedy nás opustil
môj milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec Ján BOROŠ.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Spomíname s úctou a láskou.
manželka Kvetoslava, syn Juraj s manželkou, dcéra Janka, vnuci
Martin s manželkou, Lukáš, pravnučka Martinka

MÁJ 2020

spoločenská
kronika
spravodajstvo
SPOMIENKY
Nemôžeme Ťa už objať a nevieme, kde sú skryté schody do neba,
preto posielame pomocou anjelov odkaz pre Teba. Predlhé roky
uplynuli odvtedy, čo nám Ťa osud tak skoro vzal, v srdciach nám
však navždy ostáva láska k Tebe, otupil sa smútok a žiaľ.
22. 5. 2020 uplynie 10 rokov, odkedy od nás navždy odišiel náš
milovaný manžel, ocko, dedko Ján SLEJZÁK.
S láskou v srdci si na Teba spomínajú manželka Emília, syn
Marián, dcéra Slávka s rodinami, dcéra Lucia a ostatná rodina.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život a všetkých
nás.
26. mája 2020 uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil náš milovaný
syn, manžel, otec a brat Radoslav KREMPASKÝ.
Tí, ktorí ste ho mali radi, spomínajte s nami.
rodičia, manželka Zuzana, syn Boris s rodinou a brat Stanislav
s rodinou
Odišiel si tíško bez rozlúčky. Už len kytičku na hrob Ti môžeme dať
a s láskou spomínať.
28. 5. 2020 si pripomenieme 50. výročie nedožitých narodenín
môjho syna Branislava Novotného.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S vďakou rodina.

Pohreby v obmedzenom režime

maximálne 20-tim ľuďom, pričom pozostalých usmerňujú zamestnanci Správy
cintorínov. Minimalizuje sa aj čas pri poslednej rozlúčke. „Obrady sú skrátené pri
občianskych pohreboch a rovnako aj pri cirkevných, ktoré sú bez omší. Zároveň
sa pozostalým odporúča kremácia,“ uviedol v tejto súvislosti Peter Klein z refe‑
rátu krízového riadenia mestského úradu.
V prípade zosnulého s pozitívnym výsledkom na COVID-19 nebude umožnená
posledná rozlúčka v obradnej sieni Domu smútku.
Edita Gondová

INZERCIA

V súvislosti so šírením nového koronavírusu bola upravená aj prevádzka Správy cintorínov. Služby občanom poskytuje počas pracovnej doby, a to každý pracovný deň v čase medzi 7.30 a 14.00 hod. Vykonáva sa evidencia a nahlasova‑
nie úmrtí zosnulých a obradov.
Každý deň sa v Dome smútku a vo všetkých jeho priestoroch vykonáva dezinfek‑
cia. Pred vstupom do obradnej miestnosti sa meria teplota pozostalým. Účastní‑
kom obradu je k dispozícii stojan na dezinfekciu rúk. Na obrad je povolený vstup

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy
nezabudneme.
29. 5. 2020 uplynie 4. výročie, keď nás opustila naša mamka,
babka, prababka Matilda Garbašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Danka s rodinou, syn Ján s rodi‑
nou a ostatná smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku
sviečky s láskou spomínať.
30. 5. 2020 uplynie prvý smutný rok, keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka a babka Mária HOVANČÍKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Róbert, Silvia
a Jozef s rodinami.
Zostaneš navždy v našich srdciach.
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich
srdciach žijú spomienkami…
Tichou spomienkou sme si pripomenuli nedožité
90. výročie narodenia našej drahej mamky Edity
DŽUBÁKOVEJ a nedožité 95. výročie narodenia
nášho drahého ocka Jozefa DŽUBÁKA.
S láskou a vďakou spomínajú deti Jozef, Erika
a Evička s rodinami.

www.spisskanovaves.eu
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oznamy

Upozornenie na
prerušenie distribúcie
elektriny

11. 5. / 8.10 – 15.30 h

• Agátová: 5, 6
• Borovského: 1 – 9
• Kukučínová: č. d. 30
• M. Gorkého: 21, 23, 24, 25, 27, 29

11. 5. / 8.30 – 15.30 h

• Zemplínska: celá
• Gemerská: 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20
• Karpatská: 1 až 20
• Muráňska: 1 A, 2, 4, 6, 8, 10, 12
• Šarišská: celá
• Pieninská: 14

12. 5. / 8.10 – 14.30 h

• B. Němcovej: 1659, 1660, 1662, 2367, 5661

12. 5. / 8.10 – 15.30 h
• Ing. Straku: 2, 6
• Štúrovo nábrežie: 9

Aktuálne informácie nájdete na portáli VSD
www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003
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
Výťahy • voda, ÚK • elektro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

Oznámenie o zbere odpadov s obsahom škodlivých látok
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves termíny pre jarný zber odpadov s obsahom škodlivých látok v jednotlivých
častiach mesta. Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory),
žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod.
V rámci tohto zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta * 4. 5. 2020 (pondelok):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Novoveská Huta - námestie (reštaurácia Poľovník)
m. č. Ferčekovce - križovatka Trenčianskej a Muráňskej ul.
sídl. Tarča - parkovisko oproti OD, Lipová 20
sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.)
m. č. Blaumont - parkovisko Filinského
Hurbanova ul. - pri kotolni
Slovenská 44 - pri kotolni
Mlynská ul. - MPC starý vchod
Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom

8.00 – 8.20
8.30 – 8.50
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.10 – 10.30
10.50 – 11.10
11.30 – 11.50
12.30 – 12.50
13.00 – 13.20
13.40 – 14.00

Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať
prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na
vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi
obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý len od občanov
mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných
domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpadov
pre rok 2020.
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať
na Zbernom dvore na Sadovej ulici (informácie v čase otváracích hodín Zberného
dvora: 0903 439 589). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení
občianskeho preukazu.
odd. komunálneho servisu, MsÚ
MÁJ 2020
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Zápis nových detičiek do SMŠ BRANTIA
Ferka Urbánka 20/A
Spišská Nová Ves
Tel.: 0948 649 745
brantia@brantia.sk
www.brantia.sk

www.lintex.info

Čo všetko sa ukrýva v BRANTII? :
→ bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku
→ individuálny prístup k dieťaťu, nízky počet detí v triede /10 - 14/
→ podporuje individuálne schopnosti každého
dieťaťa s dôrazom na vzájomnú spoluprácu
→ poskytuje pohybovú a plaveckú prípravu,
pod vedením športovej trénerky
→ rozmanité a zaujímavé stretnutia pre deti
aj rodičov počas roka
→ tiché prostredie, veľkú záhradu
s pieskoviskom, hojdačkami, atď
→ chutnú a kvalitnú stravu
s maximálnou ponukou čerstvého
ovocia a zeleniny z vlastnej kuchyne
→ láskavý a profesionálny prístup učiteliek
→ spoluprácu s logopédom
→ vlastný krytý bazén
→ vlastný autobus
Kde a ako môžete zapísať Vaše dieťatko? :
telefonicky 0948 649 745
alebo mailom brantia@brantia.sk
Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/Brantia-1426080054341213/

www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, OZNAM
PREDÁM / PRENAJMEM
Prenajmem 2-izb. byt s balkónom na 2. posch. na sídlisku Tarča.
T.: 0918 538 508.
Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča. Cena dohodou. RK nevolať.
T.: 0944 011 145.
Predám stavebný pozemok v centre Novoveskej Huty – Štyrpin. Vhodný
pre kupca s dobrým vzťahom k prírode – les, voda, kameň, drevo; ku zviera‑
tám – chov psíka, ktorý chce stavať rodinný dom na tichom, slnečnom mieste.
Rozloha podľa voľby kupca do 700 m2. Inžinierske siete – elektrika, voda, plyn
a kanalizácia na hranici pozemku. Cena dohodou. Adresa vlastníka v redakcii.
SMS na tel. č.: 0940 246 002.
Predaj - záhrada lokalita ZO SPIŠ s murovanou - drevom obloženou pod‑
pivničenou chatkou - súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2,
elektrika, úžitková voda. T.: 0908 267 331.
Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Roz‑
loha 375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
Predám dvojgaráž na sídl. Tarča, pri Hasičskej zbrojnici. Elektrina, montáž‑
ne jamy. Cena 25 000 €. T.: 0905 342 421.
Predám 4-izbový slnečný byt v OV na Tarči, 2 balkóny, pôvodný stav.
T.: 0905 798 527
RôZNE
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý
displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7 dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZDARMA! Volajte:0904 318 235. Poradenstvo zdarma!
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
Maľujem byty, domy * renovujem kúpeľne a byt. jadrá * obkladám, omietam * pokladám pláv. podlahy * osádzam sprch. kúty a vane
* prevádzam vnútorné zatepľovanie. www.murardanielsnv.wbl.sk
T.: 0904 185 527.
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. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV.
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 *
info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
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.
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.
PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady *
dlažby * elektro * podlahy, atď. T.: 0915 645 177, 0904 443 543.
DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ, VŠ * FYZIKU pre ZŠ, SŠ. Pripravím na skúšky, prijímacie pohovory. DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ, VŠ.
Pomôžem s prípravou výskumu, so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomových, rigoróznych, kandidátskych a docentských prácach.
T.: 0918 694 144.
„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.
Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: FB.Rekonstrukcie eu, sro. *
www.rekonstrukcie.eu * T.: 0907 361 171.
JANKA – ponúkame poradenstvo a pomoc v oblasti: zdravia, vzťahu,
práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie
minerálmi a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.
Túžite po krásnej záhrade, no neviete ako na to? Ponúkam služby
záhradného architekta: poradenstvo * návrh * realizácia * zavlažovanie * oplotenie * terasy * chodníky. T.: 0904 598 984.
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MASÁŽE – 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 min. V ponuke aj možnosť zakúpenia darčekových
poukážok. SNV * Zimná 102, - 0917 507 854 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier
- 0918 272 005 * www.masazesnv.sk
TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM
(3 x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, postele,
matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616,
0905 824 096.
PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * 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.
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.
Maľujeme interiéry nebytových priestorov (kancelárie,
ambulancie, školy, škôlky, bytové domy…). Máme dlhoročné skúsenosti.
Zameriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce. T.: 0948 823 223.
Ponúkam drobné opravy a úpravy odevov, posteľnej bielizne
* zužovanie a skracovanie. V ponuke mám aj háčkovanú výrobu na
zákazku. Šijem aj ochranné rúška. Všetky informácie na tel. č.:
0949 118 221 * info@ankak.sk a www.ankak.sk.
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. Čistiace a upratovacie služby
poskytujeme aj v tomto období, samozrejme, pri dodržaní základných
pravidiel. T.: 053/444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk
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
ELEKTRO - Chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, umývačky, TV a iné. Stačí zavolať - ROZVOZ v rámci okresu SN - KOHEX.
T.: 0915 941 276.
Rozpis pohotovostných služieb lekární
v meste Spišská Nová Ves
1. 5.

8.00 - 19.00

Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 65/58

053/441 33 44

3. 5.

9.00 - 17.00

Lekáreň NA SÍDLISKU MIER,
Šafárikovo nám. 6/936

053/429 95 10

2. - 7. 5.

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland

0901 961 073

8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

0910 927 011

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

0903 295 513

8. 5.

8.00 - 19.00

Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova
469/24

0901 961 613

9. 5.

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland

0901 961 073

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

0903 295 513

8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

0910 927 011

9.00 - 17.00

Lekáreň STATIM,
Štefánikovo nám. 2987/10

053/442 82 77

11. - 16. 5. 8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

0910 927 011

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland

0901 961 073

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

0903 295 513

10. 5.

17. 5.

9.00 - 17.00 Lekáreň NA TARČI, Agátová 2011/12

18. - 23. 5. 8.00 - 20.00

24. 5.

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

0903 295 513

8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

0910 927 011

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland

0901 961 073

9.00 - 17.00

Lekáreň SIGNUM,
Nábrežie Hornádu 3416/11

053/441 01 92

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

0903 295 513
0901 961 073

25. - 30. 5. 8.00 - 20.00

31. 5.

0905 497 011

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland

8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

0910 927 011

9.00 - 17.00

Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70

053/446 82 25

MÁJ 2020

OZNAM, inzercia

PROJEKTY MESTA

PRE SENIOROV




ktorí, majú trvalý pobyt v meste Spišská
Nová Ves,



sú držiteľmi preukazu ZŤP

nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im
nákup mohli zabezpečiť, alebo ich príbuzní sú
chorí alebo v karanténe,

NÁKUP PRE SENIOROV

Maximálne 2x v týždni (len pracovné dni), hodnota
nákupu max. 20 € / jednotlivec, 30 € / manželia
Potraviny, hygienické potreby
a dostupné dezinfekčné potreby:
balený chlieb, mlieko trvanlivé 1,5 %, maslo, syry, múka,
cestoviny, ryža, olej, cukor, soľ, čaj, káva, zelenina,
ovocie, vákuovo balené mäsové výrobky

DONÁŠKA LIEKOV DOMOV

Občan, ktorý potrebuje lieky, si ich predpísanie telefonicky
dohodne so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vypíše
Povinné je nosenie rúška
pri prebratí nákupu, liekov i obedov!

elektronický recept. Následne zavolá na nižšie uvedené
telefónne čísla od 8.00 - 15.00 h v pracovných dňoch.
Službu je možné využiť max. raz týždenne.
Kontakt: 0948 115 655, 0948 138 988, 0911 420 590,
0911 421 480 od 8.00 - 15.00 h.
Doručenie nákupu a liekov nasledujúci deň 11.00 - 13.00 h
Objednať lieky je možné aj priamo v Lekárni Slávka na tel.
č. 053/41 66 122, 0948 606 136 od 8.00 do 15.00 h
Operátorka v lekárni okamžite potvrdí objednávku alebo
v prípade výpadku lieku navrhne adekvátnu náhradu.
Objednávku je možné realizovať aj e-mailom na adrese
lekárne: lekslavka@stadus.sk a prostredníctvom správy
cez www.facebook.com/LekarenSlavka/

POSKYTOVANIE OBEDOV
HOTELOM PREVEZA

Počas pracovných dní, a to formou výdaja v hoteli Preveza
alebo formou rozvozu. Podmienkou je trvalý pobyt v SNV.
Cena:
2,90 € / polievka + hlavné jedlo
3,40 € / polievka + hlavné jedlo + rozvoz
Variť sa bude iba jedno hlavné jedlo denne. Osobný odber
len do vlastných obedových nádob. Jedlo s rozvozom
v jednorazových baleniach. Platba pri prebratí obeda.
Záujem hlásiť: pondelok – piatok do 9.00 h
na telefónne číslo 0911 669 863
Rozvoz a výdaj obedu: 11.30 - 12.30 h
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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

