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Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš v spolupráci s projektom
Vrchárske koruny pripravili na tohtoročnú sezónu 20 horských cyklistických výziev.
Ide o obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé buď výhľadmi, okolitou
prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty k nim.
Jedným z vrcholov Spišskej vrchárskej koruny je Kopanec, sedlo (987 m n. m.).
Viac informácií nájdete na str. 6.

Foto: Peter Olekšák
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Čo sa deje na realitnom
trhu v našom meste?
Dvere k nám sú otvorené!
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AKO DOBRE POZNÁŠ SVOJE OKOLIE:
VIEŠ KDE LEŽÍ ČERVENÁ SKALA?
A) TAM KDE PORÁČ PARK B) NEVIEM

www.poracpark.sk
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Uvoľňovanie opatrení
Krízový štáb rozhodol v súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s koronavírusom prijať viacero opatrení. Predĺžené boli úradné hodiny mestského
úradu a otváracie hodiny Turistického informačného centra. Zároveň tunajší domov dôchodcov opätovne prijíma nových klientov. Zoologická záhrada
otvorila svoje brány od 6. mája. Od 1. júna môžu návštevníci v sprísnenom režime opätovne vystúpiť do kostolnej veže. Primátor mesta a poslanci
mestského zastupiteľstva sa rozhodli venovať mestu finančné prostriedky. Všetky hromadné kultúrne podujatia plánované do konca augusta sa rušia.
Od 1. júna sú opäť otvorené materské a základné školy za špecificky určených podmienok.
S účinnosťou od stredy 6. mája sú pre občanov k dispozícii pracoviská mestského úradu, a to každý
pracovný deň v čase od 7.30 do 13.30 hod. Zároveň
od 1. júna predlžuje Turistické informačné centrum
v Sp. Novej Vsi otváracie hodiny pre verejnosť. K dis‑
pozícii bude v pondelok až piatok v čase od 9.00 do
17.00 hod. a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod.
Pre prípad výskytu koronavírusu u osoby bez domova mesto zabezpečí samostatný priestor v areáli
Domu humanity Nádej so samostatným WC. Ďalej budú
zabezpečené hygienické potreby, voda a 1 x denne va‑
rená strava.
Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi začína prijímať nových klientov za prísnych bezpečnostných
opatrení. Riadi sa pritom usmernením vydaným Minis‑
terstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „V súčasnosti je možné do zariadenia prijať iba fyzickú osobu,
ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná
na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby,“ priblížil
riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.
Podmienkou prijatia je absolvovanie testovania
na COVID-19 s negatívnym výsledkom a absolvovanie povinnej preventívnej 14-dňovej karantény
v samostatnej oddelenej časti zariadenia s vyčleneným
personálom.
V súvislosti s uvoľňovaním niektorých opatrení vyda‑
ných Úradom verejného zdravotníctva SR spišskono‑
voveská zoologická záhrada otvorila svoje brány od
6. mája, avšak za prísnych protiepidemiologických
podmienok.
V rámci 1. fázy boli 27. 4. 2020 sprístupnené vonkaj‑
šie športoviská – atletický štadión a tenisový areál. Vo
štvrtok 7. mája bol pre verejnosť otvorený aj Skate
park, ktorý sa sprístupnil spolu s basketbalovým ihriskom. Otvorený je v čase od 9.00 do 19.00 hod.
„V rámci 4. fázy sprístupňujeme ďalšie športoviská,
vnútorné, ale len pre potreby športových klubov. Od
20. 5. 2020 bude pre kluby k dispozícii na trénovanie
športová hala a kolkáreň. Krytú plaváreň z titulu finančne nákladnej prevádzky nebudeme nateraz sprístupňovať. Taktiež interiér reštaurácie Preveza bude plne
k dispozícii pre zákazníkov, aby si vychutnali naše
obedové menu. To je stále nutné objednať si do 9.00
na tel. č. 0911 669 863. Hotel Preveza bude od 1. júna
poskytovať krátkodobé ubytovanie,“ uviedol Vladimír
Hovaňák, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení.
Turistické informačné centrum v sprísnenom režime od 1. júna opätovne organizuje výstupy do veže
Rímsko‑katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Pre záujemcov sú k dispozícii počas
pracovných dní o 11.00, 13.00 a 15.00 hod. a v sobotu o 10.00 a 12.00 hod. V súvislosti s mimoriadnou
situáciou však bude môcť vežu navštíviť v rámci 1 vý‑
stupu iba maximálne 2-členná skupina alebo rodina ži‑

júca v spoločnej domácnosti za dodržania hygienických
opatrení (vstup len s prekrytím tváre a dezinfekcia rúk).
Krízový štáb v Sp. Novej Vsi zároveň rozhodol o zruše‑
ní všetkých tohtoročných hromadných kultúrnych
podujatí – Večerný beh mestom, Spišské športové
hry, Mesto plné detí, Spišský trh, Medzinárodný
festival Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Udialo sa tak aj v súvislosti s vyjadrením pre‑
miéra SR Igora Matoviča, ktorý v rámci uvoľňovania
opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1 000 ľudí
zrejme tento rok nebudú povolené.
V rámci 2. a 3. fázy uvoľňovania opatrení sa môžu
veriaci zúčastniť bohoslužieb.
Rímskokatolícka cirkev slúži cez týždeň sv. omše iba
vo farskom kostole, a to v časoch 6.45, 8.00, 16.30
a 18.30 hod. Malý kostol je vyhradený pre sviatosť
zmierenia v pondelok až piatok od 17.00 do 18.00 hod.
Nedeľné sv. omše sú vo farskom kostole o 6.30, 8.00,
9.30, 11.00, 16.30, 18.30 a v malom kostole o 6.00,
7.30 a 9.00 hod. „Všetci musia mať na tvári rúško, ktoré zakrýva nos i ústa. V kostole budú vyznačené miesta,
kde sa môže v laviciach sedieť, tiež po obvode kostola
a svätyni. Na vyznačenom mieste v lavici môžu sedieť
dve osoby iba v prípade, že bývajú v spoločnej domácnosti. Znak pokoja sa pri sv. omši vynecháva. Sv. prijímanie sa bude dávať na ruku. Pri odchode z kostola sa
môžu použiť všetky tri východy. Je potrebné dodržať
dvojmetrové odstupy,“ uviedol dekan spišskonovoves‑
kej farnosti Slavomír Gallik a zároveň doplnil: „Počas
nedeľných sv. omší budeme používať systém žetónov.
V predsieni kostola bude služba, ktorá každému vstupujúcemu dá žetón. Ak sa žetóny minú, všetky miesta
sú obsadené a do kostola sa už nebude dať vstúpiť. Tí,
ktorí sa do kostola nedostanú, môžu sv. omšu sledovať
aj pred kostolom. Tento priestor bude v nedeľu ozvučený.“ Na sídlisku Mier sv. omše nebudú.
Bohoslužby evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi pre‑
biehajú v pôvodnom režime. „Vzhľadom na veľkosť
nášho evanjelického kostola sa bohoslužby konajú
v štandardnom čase bez obmedzenia vstupu za dodržania povinných protiepidemiologických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu, povinné prekrytie
tváre a dodržiavanie 2-metrových odstupov,“ uviedol
Jaroslav Matys, zborový farár.
Taktiež liturgie gréckokatolíckej cirkvi prebiehajú v pô‑
vodnom režime za dodržania povinných hygienických
opatrení. „Ranné liturgie v nedeľu sú odporúčané hlavne pre seniorov, mladším ročníkom odporúčame účasť
na liturgiách konaných v neskorších hodinách,“ uviedol
Jaroslav Štefanko, gréckokatolícky farár.
Zároveň sa od 1. júna otvárajú všetky materské školy, školské kluby detí a základné školy pre deti od
1. do 5. ročníka. Návrat do výchovno‑vzdelávacích za‑
riadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhod‑

núť nechať deti naďalej doma. Jednotlivé školy budú
preto do uvedeného dátumu zisťovať u rodičov záujem
o umiestnenie dieťaťa v školskom zariadení. Maximálny počet detí je v triede materských škôl stanovený na 15 a v triede základných škôl na 20 žiakov.
V prípade materských škôl budú vzhľadom na kapa‑
citné možnosti prednostne umiestňované deti rodičov
v prvej línii, t. j., zdravotníckych pracovníkov, prísluš‑
níkov hasičského a policajného zboru, ale aj deti pe‑
dagogických pracovníkov. Ďalšie podrobnosti týkajúce
sa otvárania škôl, ich prevádzky a vnútorného režimu
budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých
škôl. Detské jasle ostávajú aj naďalej zatvorené.
Mestské kultúrne centrum v Sp. Novej Vsi
spúšťa prevádzku Domu kultúry Mier. Program
a spôsob fungovania nájdete na webovej stránke
www.mkc.snv.sk.
Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje venčenie psov, a to počas víkendu (sobota a ne‑
deľa). Vyzdvihnutie psa na venčenie je možné v čase
od 10.00 do 10.15 hod. a jeho odovzdanie od 11.45
do 12.00 hod.
Vzhľadom na skutočnosť, že obciam a mestám enorm‑
ne ubudli príjmy, ale naopak sa zvýšili náklady súvisia‑
ce s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu,
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik daroval
svoj plat mestu. Podobne zareagovali aj poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli venovať finančnú čiastku z poslaneckých odmien. Zní‑
ženie platov o 20 % mesto uplatnilo od apríla t. r. pre
zamestnancov mestského úradu, ako aj zamestnancov
ďalších mestských organizácií.
Vedenie mesta plne chápe okolnosti, kvôli ktorým sa
viac‑menej celá naša spoločnosť dostala do ekonomic‑
kých problémov, a preto t. č. toleruje meškanie platieb
rôzneho druhu. „Dnes nevieme povedať, dokedy táto
situácia bude trvať a koho, resp. akých subjektov sa
ekonomicky najviac dotkne, pretože mnohé procesy,
a teda aj dôsledky závisia od rozhodnutí Vlády SR. Sme
v situácii, keď konkrétne vyhodnocujeme výpadky príjmov a jednotlivo posudzujeme subjekty s nesplnenými
finančnými záväzkami. Je pre nás dôležité, aby sme
dostatočne presne poznali subjekty s finančnými problémami, lebo iba tak budeme môcť správne rozhodnúť
spolu s poslaneckým zborom ako spravodlivo a predovšetkým nediskriminačne vyriešiť tento problém, a to
s ohľadom ako na bežného občana, podnikateľa i na
samotné mesto. Do tejto doby mesto v zmysle nariadenia Vlády SR nebude zmluvy vypovedať ani uplatňovať
sankcie tým, ktorí sa dostali do tiesne,“ doplnil primá‑
tor mesta Pavol Bečarik.
Andrea Jančíková
Edita Gondová

Mesto Spišská Nová Ves
informuje, že v súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2
a na základe vyjadrenia premiéra SR Igora Matoviča, ktorý v rámci uvoľňovania opatrení uviedol,
že hromadné podujatia nad 1 000 ľudí tento rok nebudú povolené, ruší tieto tohtoročné podujatia:

Spišské športové hry detí a mládeže • Večerný beh mestom • Mesto plné detí • Spišský trh
Medzinárodný festival Živé sochy • Dni mesta a Trh ľudových remesiel

www.spisskanovaves.eu
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Slovenská katolícka charita už na začiatku vypuk‑
nutia pandémie rozbehla v bratislavskom regióne
projekt s názvom Pošli tašku. Najnovšie sa rozší‑
ril aj do Sp. Novej Vsi, preto ak viete o osamelom
seniorovi vo vašom okolí, môžete kontaktovať
charitu na t. č. 02/22 14 15 15. Viac informácií
nájdete na www.poslitasku.sk.
Tento rok si pripomíname 100 rokov pomenovania Spišská Nová Ves. Prvá písomná správa
o našom meste pochádza z 29. novembra 1268,
kedy sa v listine ostrihomského arcibiskupa Fili‑
pa spomína „plebanus de Villa Nova“. Odvtedy sa
niekoľkokrát zmenil jej názov. Súčasné pomeno‑
vanie sa začalo presadzovať v roku 1920, čo do‑
kumentuje aj kniha od Stanislava Klímu Slovenská
vlasť.
Tunajší domov dôchodcov ako jeden z prvých
na začiatku mimoriadnej situácie prijal prísne
opatrenia. Vzhľadom na pozitívne vyhliadky, do‑
držiavanie dezinfekčných a preventívnych opatre‑
ní môžu klienti využiť dobré jarné počasie aspoň
na prechádzku v areáli. Navyše od posledného
aprílového víkendu umožňujú klientom návštevy
a osobný kontakt s najbližšími príbuznými za do‑
držania bezpečnej 2-metrovej vzdialenosti.
Spišskonovoveský závod Embraco Slovakia
30. 4. prerušil výrobu na ďalších 5 pracovných
dní. K odstávke na 10 dní v súvislosti s globál‑
nou pandémiou už raz v apríli došlo. Nedostatok
materiálu tentoraz vystriedal pokles objednávok.
Spoločnosť začala diskutovať s odborovým zvä‑
zom a úradom práce o možnosti hromadného pre‑
púšťania. Je spôsobené dlhodobejším poklesom
dopytu z dôvodu celosvetovej pandémie korona‑
vírusu. V najbližších mesiacoch pravdepodobne
ukončia pracovný pomer s približne 200 zamest‑
nancami.
Posledné veľké upratovanie Hornádu a jeho
brehov v Slovenskom raji sa konalo približne
pred pol rokom po povodniach. Najhoršie úse‑
ky boli zasanované, aj napriek tomu sa tu však
dodnes nájdu všade pri brehoch zvyšky odpadu.
Každoročné čistenie vodákmi bolo plánované na
posledný aprílový víkend. Z dôvodu mimoriadnej
situácie však muselo byť v tomto roku zrušené.
Prielom Hornádu si tak na starosť zobrali ochra‑
nári bez prítomnosti verejnosti.
Reštaurátori vďaka riaditeľovi Slovenského ná‑
rodného archívu Ivanovi Tichému zreštaurovali
vzácnu pamätnú knihu Sp. Novej Vsi z rokov
1383 až 1632. Dosky pokryté usňou, v ktorých je
zviazaná, boli napadnuté červotočom a na listoch
sa nachádzala pleseň. Reštaurovanie trvalo pri‑
bližne mesiac. Kniha obsahuje jeden z troch naj‑
starších zápisov v mestskej knihe na Slovensku.
Spišskonovoveské Divadlo Kontra ako jediné
svojho druhu prináša v spolupráci s agentúrou
Divadelný svet naživo svoje predstavenia. Po
úspechu prvých prenosov v nich divadlo plánu‑
je pokračovať aj naďalej. Aktuálne predstavenia
nájdete na stránke www.predpredaj.sk, ktorá za‑
strešuje celý online prenos.
Svetoznámy huslista Filip Jančík sa rozhodol
v súčasnej náročnej situácii ohľadom koronavíru‑
su šíriť medzi ľuďmi radosť, a tak jazdí po celom
Slovensku a na ozvučenom aute vyhráva ľuďom
pod oknami. Navštívil aj naše mesto a svojím mini
koncertom potešil deti v Dome Charitas sv. Jo‑
zefa a obyvateľov sídl. Západ.
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Testovanie na COVID-19
Počas 3. májového týždňa sa uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19 klientov tunajšieho
domova dôchodcov a zároveň niektorých zamestnancov mesta Spišská Nová Ves. U nikoho sa
nákaza nepotvrdila. Zároveň mesto zriadilo telefonickú linku a e‑mailovú adresu na nahlasovanie
voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb.
Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi obdržal od
Úradu Košického samosprávneho kraja 300 rýchlotestov pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb a svojich zamestnancov. Samotné testovanie
prebehlo 11. – 13. mája a zabezpečené bolo zdravot‑
níckym personálom tohto zariadenia. Výsledok testovania u všetkých 172 klientov bol negatívny.
Hromadné testovanie všetkých 98 zamestnancov
na ochorenie COVID-19 sa v domove dôchodcov
uskutočnilo už 23. apríla. U každého zamestnanca bol
výsledok testu negatívny. „Zamestnanci boli druhýkrát testovaní po uplynutí 21-dňovej lehoty od posledného testovania, to znamená v priebehu 4. májového
týždňa. Domov dôchodcov testuje aj zamestnancov,
ktorí sa vracajú do práce po skončení PN, resp. OČR.
U žiadneho z testovaných zamestnancov sa ochorenie
nepotvrdilo,“ uviedol riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.
Testovaniu na ochorenie COVID-19 sa 12. mája
podrobilo aj 30 zamestnancov mesta Sp. Nová Ves,
ktorých povolania by mohli byť najviac ovplyvnené ko‑
ronavírusom a sú vystavení riziku nákazy. Zabezpeče‑
né bolo zdravotníckym personálom tunajšieho domova
dôchodcov. „Testovaniu sa podrobilo 22 príslušníkov
mestskej polície, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť a 8 zamestnancov kancelárie prvého kontaktu
a pokladne,“ vymenoval Peter Klein z referátu krízo‑
vého riadenia mestského úradu.
Všetky testy boli negatívne, u žiadneho z testova‑
ných zamestnancov sa tak nákaza nepotvrdila.
Zároveň mesto Sp. Nová Ves na základe aktualizácie
Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku

a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijí‑
maných do vybraných pobytových zariadení sociálnych
služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriad‑
nej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ocho‑
rením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na za‑
riadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú
starostlivosť zriadilo telefonickú linku 053/41 52 114
a e‑mailovú adresu julia.jancurova@mestosnv.sk,
na ktoré môžu poskytovatelia sociálnych služieb
nahlasovať voľné miesto vo svojom zariadení. Na
toto miesto bude môcť byť umiestnený klient po ukon‑
čení karantény alebo môže byť použité ako preventívne
karanténne miesto.
Edita Gondová
Foto: archív Domova dôchodcov SNV

Zasadalo valné zhromaždeniE
spoločnosti Emkobel
Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti Em‑
kobel, a. s., je mesto Spišská Nová Ves. Zasadnutie
valného zhromaždenia (VZ) sa uskutočnilo 14. 5. 2020
za účasti členov predstavenstva a dozornej rady, ako
aj vedenia spoločnosti. V rámci programu boli prero‑
kované výsledky hospodárenia za rok 2019, správa
dozornej rady a audítorská správa k účtovnej závierke
za rok 2019, následne bola schválená účtovná závierka
spoločnosti k 31. 12. 2019. Predsedom VZ je primátor
mesta Pavol Bečarik. Zástupcovia mesta v predstaven‑
stve spoločnosti sú Ľubomír Pastiran, Jozef Kačenga
ml., Lea Grečková a Peter Bednár. Mesto v dozornej
rade zastupujú Andrej Cpin, Igor Geletka, Alena Pekar‑
číková, Ľubomír Vaic a Ernest Jakubčo.
V súčasnosti Emkobel spravuje 24 plynových kotolní s výkonom 111,59 MW, 19 km teplovodných
potrubných rozvodov. Dodáva teplo a teplú vodu
do cca 9 200 bytov, základných a materských
škôl a pre ostatnú infraštruktúru mesta. V roku
2019 spoločnosť predala 74 774 MWh tepla, ročný
obrat bol vo výške 6 122 760 €, hospodársky výsledok
112 343 € pred zdanením.
Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek, a to variabilnej
a fixnej. Variabilná zložka je závislá hlavne od ceny
energií, fixná zahŕňa náklady spoločnosti, napr. odpisy,

nájomné, revízie, zákonné poplatky, náklady na opravu
a údržbu, regulovanú zložku fixných nákladov - osob‑
né náklady a regulovaný primeraný zisk. Variabilná
zložka ceny tepla v roku 2019 bola 0,0509 €/kWh bez
DPH. Je závislá hlavne od ceny plynu. Fixná zložka
ceny tepla dosiahnutá v roku 2019 je 118, 82 €/kW
a patrí k najnižším na Slovensku, pričom priemerná
cena na Slovensku podľa Slovenského zväzu výrobcov
tepla je cca 180 €/kW.
Spoločnosť Emkobel spracovala projekt na výmenu
rozvodov ÚK a TV na okruhu kotolne Mier 3 v celkovej
výške 380-tisíc € a podala žiadosť o poskytnutie fi‑
nančného príspevku z fondov EÚ v max. možnej výške
200-tisíc €. Valné zhromaždenie schválilo dofinanco‑
vanie tohto projektu investíciou z neprerozdeleného
zisku. Jednalo aj o možnosti prevzatia do prenájmu
všetky tepelné zariadenia v objektoch vo vlastníctve
mesta, ako aj o spravovaní vnútorných teplovodných
rozvodov v školských zariadeniach mesta.
Emkobel úzko spolupracoval s manažmentom mesta
pri spracovaní projektovej dokumentácie návrhu nové‑
ho systému vykurovania športovej haly, krytej plavárne
a letného kúpaliska.
Ing. Marián Bubeník
riaditeľ Emkobel, a. s.
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Výstavba polyfunkčného
objektu a parkoviska
na Javorovej ul.
V súčasnosti prebieha na mieste bývalej materskej školy na Javorovej ul. čulý stavebný ruch.
Vzniká tu polyfunkčný objekt s 32 jednotkami, z ktorých časť budú tvoriť byty a časť nebytové
priestory. Na Javorovej ulici sa plánuje rozšírenie prístupovej komunikácie a výstavba parkoviska.
Objekt bývalej materskej školy bol dlhodobo nevyu‑
žívaný a chátrajúci. Mesto budovu v roku 2017 pro‑
stredníctvom verejnej obchodnej súťaže ponúklo na
predaj. Za 182-tisíc € ju získala spoločnosť Panorama
city, s. r. o. Tá tu v súčasnosti rozbehla výstavbu poly‑
funkčného objektu s 32 jednotkami. „Prevažnú časť
(60 percent) budú tvoriť bytové jednotky. Vo zvyšných
40-tich percentách pôjde o nebytové priestory s rôznym využitím, ako napríklad kaderníctvo, ambulancia
lekára a podobne,“ priblížil konateľ Branislav Tkáč.
Hlavným zámerom investora je vybudovanie bytov
rôznej kategórie na predaj i na prenájom. Každý byt
bude mať svoje parkovacie miesto nachádzajúcesa
v samotnom areáli. Zároveň tu pribudne aj 10 nových garážových miest, ktoré budú určené na predaj
k bytovým jednotkám. „Na sídlisku Tarča tak nebude
ubraté žiadne parkovacie miesto. Areál bude oddelený
plotom, no verejne prístupný,“ zdôraznil B. Tkáč.
Prístup k pozemku stavebníka je zabezpečený miest‑
nou komunikáciou na Javorovej ul. V rámci výstavby
objektu bude terajšia vstupná časť do areálu gymnázia
upravená tak, že vznikne samostatný vstup pre budú‑
cich užívateľov budovy a samostatný vstup pre štu‑
dentov a zamestnancov školy. „Aktuálne pripravujeme
projektovú dokumentáciu, v rámci ktorej dopravný
projektant rieši túto dopravnú situáciu. Naším zámerom je, aby tu vznikli plnohodnotné cesty, ktoré sú momentálne stiesnené,“ uviedol v tejto súvislosti B. Tkáč.
Na základe dlhoročnej požiadavky príslušného Mest‑

ského výboru č. 2 a tiež v súvislosti s výstavbou spo‑
mínaného polyfunkčného objektu mesto pristúpilo
k zadaniu vypracovania projektovej dokumentácie na
rozšírenie parkovacích miest na Javorovej ul. Pro‑
jekt bol prerokovaný a odsúhlasený na mestskom vý‑
bore za účasti obyvateľov ulice v roku 2019. Pozostáva
z realizácie dvoch parkovísk, ktorou sa v tejto časti do‑
siahne nárast o 57 parkovacích miest. Navrhované
parkovisko bude mať tvar nepravidelného lichobežní‑
ka s ostrovčekmi zelene a jeho nová kapacita bude
98 státí. Nové menšie parkovisko obdobného tvaru je
navrhnuté pre 20 státí.
„Hlavná parkovacia plocha sa bude nachádzať v medzipriestore medzi existujúcimi komunikáciami.
Menšie parkovisko bude po pravej strane vstupu na
Javorovú ulicu s kapacitou 20 parkovacích miest. Zrušené bude pozdĺžne parkovanie, čo prispeje k plynulej
prejazdnosti danou ulicou,“ vysvetlil vedúci oddelenia
výstavby a dopravy mestského úradu Milan Mucha
a zároveň doplnil: „Prestavba parkoviska je plánovaná
po ukončení výstavby budovy na Javorovej ulici. Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu bude potrebné citlivo
navrhnúť spôsob prestavby parkoviska a stavebné
práce realizovať na etapy tak, aby dopad nežiaducich
účinkov výstavby na obyvateľov a dotknutú prevádzku
bol, čo možno, najmenší.“
V súčasnej dobe v tejto súvislosti prebieha príprava
žiadosti pre vydanie územného rozhodnutia.
Edita Gondová
Na prestavovanom parkovisku bude zachované šik‑
mé státie vozidiel v 4 radách, medzi ktorými budú
3 príjazdové komunikácie. Státia budú mať rozmery
2,8 x 4,8 m a šírky vnútorných komunikácií budú
od 3,40 po 3,90 m. Na novom malom parkovisku je
navrhované kolmé státie vozidiel so šírkou 2,40 m
a 60 metrovou vnútornou komunikáciou. Pre uskutoč‑
nenie stavby je nutný výrub 22 ks stromov (niektoré
z nich je možné presadiť) a odstránenie 8 ks pňov na‑
chádzajúcich sa na ploche rozšírenia parkoviska. Na‑
vrhnutá bude nová výsadba drevín v nezastavaných
zelených plochách.

Záver školského roka na základných umeleckých
školách patrí koncertom. Tento rok sa však kvôli
koronakríze neuskutočnia. V Sp. Novej Vsi sa však
rozhodli pre online koncert, ktorý si 1. 5. pilotne
vyskúšali prostredníctvom youtube kanálu.
Tento rok si pripomíname 101. výročie tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto
príležitosti sa 4. 5. konala v úzkom kruhu pri jeho
pamätníku pietna spomienková slávnosť.

bleskovky

spravodajstvo

Reťazec Tesco reaguje na aktuálnu mimoriadnu
situáciu a rozširuje službu Tesco Online nákupy do
nových lokalít na Slovensku. Od 6. 5. si tak z pohodlia domova môžu nakúpiť aj obyvatelia Sp.
Novej Vsi.
Primátor Sp. Novej Vsi Pavol Bečarik, spoločne
s viceprimátormi Jánom Volným a Jozefom Gon‑
dom položili 7. 5. veniec k Pamätníku oslobodenia
v centre mesta. Uctili si tak 75. výročie konca
2. svetovej vojny, jej obetí a osloboditeľov od
nacizmu.
Zlý technický stav zariadení v Slovenskom raji
si vynútil uzáveru niekoľkých chodníkov. Ak‑
tuálne je uzavretá dolina Bieleho potoka a roklina
Veľký Sokol (žltá turistická značka). Ostatné tu‑
ristické chodníky sú otvorené a schodné. Ferrata
HZS v rokline Kyseľ bude otvorená od 15. 6. Pre
návštevníkov je k dispozícii aj 100 km vyznače‑
ných cyklotrás.
Ondrej Frankovič spolu s členmi OZ Sans Souci
zachránili a zrekonštruovali tisícročnú kaplnku
v blízkosti Sp. Novej Vsi a zároveň tu vytvorili
oddychový areál. Počas tejto mimoriadnej si‑
tuácie však toto miesto dostáva riadne zabrať.
Policajné hliadky ho preto priebežne monitorujú
a občianske združenie tu vďaka pomoci miest‑
neho podnikateľa namontovalo kamerový systém
a fotopasce.
Brány Spišského hradu sa pre návštevníkov symbolicky otvorili večer 9. 5. komor‑
ným klavírnym koncertom zo stredného nádvo‑
ria pod názvom Hudba z hradu s podtitulom
Aby sme nezabudli, ako je na hrade krásne.
V súčasnosti na hrade prebieha rekonštruk‑
cia vstupnej brány, po ktorej bude nasledo‑
vať sanácia hradieb dolného nádvoria. Navyše
tu pribudne nová expozícia v hradnej arkádovej
chodbe.
Občianske združenie Chatová osada Teplička
počas svojho 5-ročného pôsobenia svoju činnosť,
okrem iného, zameriava aj na invázne rastliny.
V tejto súvislosti sa každoročne organizujú bri‑
gády na ich likvidáciu. Združenie nadväzuje na
predošlé obdobie, kedy realizovalo prednášku na
tému inváznych rastlín a ukážky v teréne. Násled‑
ne začalo s likvidáciou inváznych rastlín viacero
brigád. V súčasnosti boj proti týmto rastlinám
zabezpečujú najmä kladením nepriepustných fólií
na zamedzenie ich rastu a rozmnožovaniu. Za túto
prácu si chatári zasluhujú náš obdiv, poďakovanie
a uznanie.
V Múzeu Spiša uzatvorenie počas mimoriadnej
situácie pracovníci využili na revíziu, kontrolu
a bežnú údržbu zbierkových predmetov. Zároveň
tu prebiehalo čistenie a dezinfekcia priestorov
a príprava expozície na príchod návštevníkov.
Spišské osvetové stredisko podobne ako ďal‑
šie zariadenia KSK virtuálne sprístupnilo ve‑
rejnosti niekoľko zaujímavých projektov. Ide
napr. o čítačky autorov zo Spišského literárneho

www.spisskanovaves.eu
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klubu, cyklus ekologicky zameraných prednášok
či online prehliadky AMFO a Výtvarné spektrum.
Kvôli mimoriadnej situácii sa rozhodlo Spišské fol‑
klórne slávnosti presunúť z posledného júnového
víkendu na koniec septembra. Presun termínu sa
však týka aj ďalších súťaží a prehliadok. Bližšie
informácie nájdete na www.osvetasnv.sk.

Oteckovia môžu byť opäť pri
pôrode

Polícia SR na sociálnej sieti zverejnila poďakovanie od pisateľa, ktorý upozornil na problém pri
vstupe do Slovenského raja, kde je umiestnená
značka Zákaz vjazdu, no nikto ju nerešpektuje.
Podľa neho by tu situácia bez pomoci polície bola
už neúnosná.

V rámci uvoľňujúcich opatrení je v spišskonovoveskej
nemocnici od 18. 5. 2020 opäť povolená prítomnosť
sprevádzajúcej osoby počas pôrodu za prísnych hy‑
gienických podmienok a to, ak sprevádzajúca osoba
počas uplynulých 14 dní:
• nevykazovala symptómy ochorenia COVID-19,
• nenachádzala sa za posledné 2 týždne mimo úze‑
mia Slovenska a nebola v kontakte s osobou, u kto‑
rej bol potvrdený koronavírus.
Počas celej doby pôrodu je sprevádzajúca osoba po‑
vinná používať ochranné pomôcky, ktoré zabezpečí
pôrodnica. „Pôrodnica si vyhradzuje právo pristupovať
k prípadom individuálne, a to v závislosti od počtu rodičiek na pôrodnej sále. Sprevádzajúca osoba by sa tiež
mala zdržiavať len v určených priestoroch (pôrodná
izba, nadštandardná izba) a minimalizovať svoj pohyb
po oddelení,“ uviedla Jana Fedáková, komunikačný
špecialista ProCare a Svet zdravia.

Mesto Sp. Nová Ves z iniciatívy Kto pomôže
Slovensku určenej pre zariadenia sociálnych
služieb získalo pomoc v podobe 3 bezdotykových
teplomerov, 15 respirátorov, 10 profi ochranných
štítov a 10 ks ochranných štítov. Tieto ochranné
pomôcky boli poskytnuté zamestnancom Domu
humanity Nádej a tunajšiemu domovu dôchodcov.
Zároveň poslanec KSK Rastislav Javorský 13. 5.
daroval mestu 100 ks respirátorov FFP2.
Košický samosprávny kraj zmenil od 18. 5.
režim prímestskej autobusovej dopravy z mi‑
moriadneho na prázdninový. Zmeny sa dotkli
oboch zmluvných dopravcov, ktorými sú Arriva
Michalovce a eurobus. Od 1. 5. 2020 spol. euro‑
bus zaviedla zmeny cestovných poriadkov MHD
na linkách MHD 2, 4, 8 a 13. Aktuálne cestovné
poriadky sú zverejnené na stránke mesta www.
spisskanovaves.eu.
Kontakt so svojimi čitateľmi nestratila počas koronakrízy ani Spišská knižnica. Tá na svojej we‑
bovej stránke a prostredníctvom youtube kanálu
pripravila niekoľko aktivít a zároveň zverejňuje
rôzne aktuálne jubileá a knižné novinky. Svoje
brány pre verejnosť opätovne otvorila v pondelok
18. 5. v sprísnenom režime.

Prijaté boli i ďalšie výnimky návštev v nemocnici

Návštevy v nemocnici Svet zdravia sú povolené
v niektorých prípadoch:
• návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia
súčasne dvoma osobami,
• návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých
a zomierajúcich,
• jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,

adresu info@raj‑spis.sk. Fotografie sa so súhlasom
zapojených cyklistov uverejnia na oficiálnej webovej
stránke www.vraji.sk. Každý, kto splní podmienky,
získa diplom čestného držiteľa Vrchárskej koruny
Spiša spolu s malým darčekom. Spomedzi všetkých
úspešných držiteľov Vrchárskej koruny sa na konci se‑
zóny vyžrebuje jeden, ktorý získa atraktívny cyklistický
darčekový balíček. Viac informácií o celom projekte sa
môžete dočítať na oficiálnej webovej stránke projektu
www.vk‑bike.eu.

Aeroklub Sp. Nová Ves v spolupráci s poľskou Gór‑
skou školou Szybowcow „Żar“ boli úspešní s pro‑
jektom Pod spoločným nebom, ktorý štartuje už
1. 6. Zameraný je na výcvik pilotov bezmotorových
(vetroňov) a motorových lietadiel. Poskytovaný
bude 30-tim záujemcom bezplatne, keďže projekt
je spolufinancovaný z eurofondov, prostriedkov
Slovenskej republiky a Aeroklubu SNV.

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

4. 5. 2020 - Našli sa dioptrické okuliare vo
Ferčekovciach. IC 345/2020
19. 5. 2020 - Nájdený zväzok 5 kľúčov na
retiazke na Štefánikovom námestí. Jeden FAB
kľúč má červený označník.
21. 5. 2020 - Nájdený tlačidlový MT značky
Samsung na Komenského ul. IC566/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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Pre návštevníkov je od 19. 5. po dlhej prestávke
opäť k dispozícii Galéria umelcov Spiša a Múzeum Spiša, a to v obmedzenom režime za prís‑
nych hygienických opatrení.

Spišská katolícka charita zareagovala na repor‑
táž regionálnej televízie, podľa ktorej mal byť
jeden z jej zamestnancov pozitívny na ochorenie
COVID-19. Po nejasných výsledkoch rýchlotestu
bol opakovane otestovaný v spišskonovoveskej
nemocnici, pričom jeho výsledky boli negatívne.

• jedna osoba pre sprevádzanie pacienta po prepus‑
tení z nemocnice,
• jedna osoba u pacienta s poruchami duševného
zdravia,
• v niektorých prípadoch návšteva pacienta v ume‑
lom spánku na OAIM,
• sprievod detského pacienta,
• návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuz‑
ným dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi
v jednej domácnosti,
• návšteva novorodenca jednou osobou (zväčša ro‑
dičom).
Návštevy alebo sprevádzajúce osoby sú povinné:
Vstupovať do objektu nemocnice cez označený vstup.
Podmienkou návštevy je vopred dohodnuté povolenie
od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stano‑
veného času a protiepidemiologických opatrení.
V prípade zistenia telesnej teploty nad 37 °C alebo
iných príznakov akútneho respiračného ochorenia je
nutné bezodkladne opustiť zariadenie.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Ústavu
verejného zdravotníctva – Odporúčania hlavného hy‑
gienika SR k návšteve pacienta v zdravotníckom zaria‑
dení: www.uvzsr.sk.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský
raj & Spiš v spolupráci s projektom Vrchárske koruny
pripravili na tohtoročnú sezónu 20 horských cyklistic‑
kých výziev v regióne Slovenský raj a Spiš. Ide o ob‑
ľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé buď
výhľadmi, ktoré ponúkajú, okolitou prírodou, kultúr‑
nymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty
k nim. Zdolajte ich všetky a staňte sa hrdým držiteľom
Vrchárskej koruny Spiša! Tento projekt je určený všet‑
kým milovníkom cyklistiky bez rozdielu pohlavia, veku
alebo výkonnosti.
Pravidlá výzvy:
Účasť je pre všetkých bezplatná, nehradí sa žiadne
štartovné. Zároveň nie je potrebné sa vopred registro‑
vať. Čestný titul držiteľa cyklistickej Vrchárskej koruny
Spiša získava každý, kto od apríla do októbra 2020
na bicykli zdolá 20 nižšie uvedených vrcholov. Ako
dôkaz o ich zdolaní slúžia vrcholové selfie fotografie
z určených miest, ktoré následne zašlete na e-mailovú

20 vrcholov Spišskej vrchárskej koruny
1. Tomášovský výhľad (680 m n. m.)
2. Kopanec, sedlo (987 m n. m.)
3. Pri Krížiku - Puciská (466 m n. m.)
4. Grajnár (1023 m n. m.)
5. Sedlo Súľová (910 m n. m.)
6. Erika, chata (1046 m n. m.)
7. Pod Svinským hrbom (790 m n. m.)
8. Lipy (835 m n. m.)
9. Teplička z cesty (555 m n. m.)
10. Bindt - Šuferland (735 m n. m.)
11. Kláštorisko (770 m n. m.)
12. Geravy (1032 m n. m.)
13. Medvedia hlava, sedlo (815 m n. m.)
14. SansSouci, kaplnka (564 m n. m.)
15. Pod Čižmou (880 m n. m.)
16. Za horou (415 m n. m.)
17. Žehra (440 m n. m.)
18. Dobšinská ľadová jaskyňa (845 m n. m.)
19. Glac, Malá Poľana (992 m n. m.)
20. Blatná (495 m n. m.)
Mária Dutková
JÚN 2020
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Poďakovanie za záchranu
života
V noci z piatka 15. na sobotu 16. mája boli na Kolársku ul. v Sp. Novej Vsi privolané zložky
integrovaného záchranného systému kvôli požiaru jedného z bytov. Na mieste zasahovali
príslušníci hasičského a policajného zboru a tiež zdravotníci.
Pri požiari okolo 0.49 hod. zasahovalo 6 spišskonovo‑
veských hasičov pod vedením Ľubomíra Karkulu. Po
príchode na miesto zistili, že v byte sa nachádza muž,
ktorý sa pre silné zadymenie nemohol dostať von a pri
okne sa snažil nadýchnuť čerstvého vzduchu. „Boli
sme nútení urýchlene rozbiť vchodové dvere a dostať
ho von na medziposchodie, kde mu bola poskytnutá
predlekárska prvá pomoc. Keby sme prišli len o 2 až
3 minúty neskôr, už by sa nám ho zrejme nepodarilo
zachrániť,“ priblížil úvodné minúty prebiehajúceho zá‑
sahu Ľ. Karkula.
Na miesto v tej chvíli dorazili aj príslušníci polície, ktorí
hasičom daného pána pomohli vyviesť von, kde ho už
prevzala posádka RZP. „Touto cestou by som sa chcel
poďakovať zasahujúcim policajtom, ktorí nám pomohli
a plnili potrebné pokyny nad rámec svojej práce, pretože my sme museli vykonávať iné úkony,“ zdôraznil
Ľ. Karkula.
Hasiči počas zásahu po vstupe do bytu zistili, že v pla‑
meňoch sa nachádza celá kuchyňa a požiar sa začí‑

nal šíriť aj ďalej. „Zachytili sme ho, keď už z kuchyne
prechádzal cez zárubňu. Panely mali okolo 300 až 400
stupňov. Priebežne sme to tam museli hasiť a odvetrávať. Keďže sa jednalo o ôsme poschodie, museli sme
tiež rozmýšľať, ako požiar čo najefektívnejšie uhasiť,
aby sme vodou nezaliali spodné byty,“ vysvetlil ďalej
Ľ. Karkula.
Požiar sa nakoniec hasičom za pomoci 2 cisterien
podarilo uhasiť do 2 hodín. „Touto cestou by som sa
chcel poďakovať zasahujúcim zložkám hasičského,
policajného a zdravotného systému, ktorí zasahovali
pri uvedenom požiari. Pri svojom zásahu na poslednú chvíľu zachránili život obyvateľovi nášho bytového
domu. Obzvlášť chcem poďakovať zasahujúcim hasičom, ktorí svojím profesionálnym a správnym rozhodnutím pri likvidácii požiaru zabránili veľkému poškodeniu súvisiacich bytov,“ vyzdvihol profesionálny zásah
záchranných zložiek Bc. Vladimír Lukáč, predseda
spoločenstva vlastníkov bytov SVB Merkur 5.
Edita Gondová

Novinky dobrovoľných hasičov

Ministerstvo vnútra SR poskytlo vo februári dobrovoľ‑
ným hasičom zo Sp. Novej Vsi nové vozidlo. Tí doteraz
na prepravu využívali dodávky mestského úradu. „Bolo
to dosť obmedzujúce z hľadiska výcviku, prípadne samotného zásahu. Toto vozidlo nám pomôže hlavne pri
preprave hasičských striekačiek a takisto ono samotné už obsahuje zásahovú motorovú striekačku,“ uvie‑
dol v tejto súvislosti Peter Klein z referátu krízového
riadenia mestského úradu.
Uvedeným motorovým vozidlom sa okrem vodiča môže
odviesť ďalších 6 osôb posádky. Zároveň sa k nemu
môže pripojiť prívesný protipovodňový vozík, prípadne
ďalšie prívesné zariadenia. „Určite je to veľká pomoc.
Dobrovoľný hasičský zbor sa má ako premiestňovať

v prípade nejakého technického zásahu, pri lesných
požiaroch alebo pri povodniach,“ doplnil ďalej P. Klein.
Okrem spomínanej novinky hasiči už pracujú vo
vynovených priestoroch hasičskej stanice v Novoveskej Hute. V tejto súvislosti sa mesto Sp. Nová
Ves ešte v roku 2018 uchádzalo o dotáciu z minister‑
stva vnútra s projektom na zníženie jej energetickej
náročnosti. „S projektom sme boli úspešní a bola nám
schválená dotácia vo výške 30-tisíc eur so spolufinancovaním,“ informoval vedúci oddelenia výstavby a do‑
pravy mestského úradu Milan Mucha.
Mesto tak na rekonštrukciu budovy zo svojho rozpočtu
prispelo čiastkou 9 687,72 €. Vďaka uvedeným fi‑
nančným prostriedkom došlo k výmene okien a dverí
za nové plastové. Opravila sa poškodená exteriérová
omietka, ktorá bola následne celoplošne zateplená.
Tepelná izolácia sa nainštalovala aj na stropy. Okrem
toho sa tiež realizovala výmena podlahy a v objekte
bola vymenená elektroinštalácia. Následne dostal in‑
teriér nový náter. „Ide o viacúčelovú budovu. Niekedy
tam funguje klub dôchodcov, konajú sa tam pravidelne
voľby, takže bolo potrebné to trocha skultúrniť,“ zhod‑
notil na záver M. Mucha.
Edita Gondová

Rekonštrukcia tenisovej odrazovej steny
Mestská príspevková organizácia STEZ v spolupráci s Tenisovým klubom pripravila projekt s názvom
Rekonštrukcia tenisovej odrazovej steny v areáli tenisových kurtov, s ktorým sa uchádzala o podporu
2 000 € v rámci grantového programu Regióny Nadácie SPP.
Cieľom projektu je výmena povrchu za asfaltový, vyspravenie odrazovej steny, jej natretie a oprava oplote‑
nia. „Hodnotiacou komisiou nám bolo schválených 1 200 € na výmenu povrchu. Ostatné náklady budú vykryté z rozpočtu Správy telovýchovných zariadení. Realizácia je plánovaná do 30. 6. 2020,“ uviedol riaditeľ
STEZ Vladimír Hovaňák a dodal: „Sme veľmi radi, že sa to podarilo. Nadšenci okolo tenisového klubu nám
vo veľkej miere pomohli. Týmto im chcem poďakovať a pevne verím, že takáto spolupráca bude pokračovať
aj do budúcna.“
red

www.spisskanovaves.eu

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152

E‑mail: utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka ďalších psíkov
https://www.facebook.com/snvutulok
Venčenie psíkov od 1. júna počas víkendov.
Vyzdvihnutie psíkov na venčenie len medzi
10.00 - 10.15 h, vrátenie medzi 11.45 - 12.00 h.
Paťo
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Usmievavý a nenáročný,
veselý, hravý a oddaný
spoločník do každej
situácie. Rád príjme
pohladenie či pamlsok.
SHEIN
Pohlavie: pes
Vek: 1,5 roka
Stredne veľký energický
mladý psík. Nemá rád
konflikty a rozpory. Miluje
pohyb a pohladenie. Má
veľmi rád ľudí.
KALI
Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Stredne veľký, mladý,
temperamentný. Zo
začiatku je obozretný, no
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.
MIA
Narodená: 9/2019
Nádherná psia dáma
s úžasnou povahou. Milu‑
je ľudí, kontakt s nimi.
Bezproblémovo ovláda
chôdzu na vôdzke a je
taktiež veľmi učenlivá.
Maťo
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
s obrovskou dávkou
empatie a výbornými
komunikačnými schop‑
nosťami. Miluje šantenie,
prechádzky a hladkanie.
BRUNA
Narodená: 6/2019
Roztomilá plná energie
a radosti. Miluje hru so
psíkmi a je veľmi rada
v prítomnosti ľudí. Vhod‑
ná k aktívnemu spôsobu
života.
Delon
Pohlavie: pes
Vek: cca 1,5 roka
Hravý, mladý psík, ktorý
rád spoznáva nových ľudí
a nové situácie. Je ak‑
tívny spoločník, s ktorým
nikdy nie je nuda.

6/2020
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POHYBOM SI MA NÁJDI
Jazyková škola

Javorová 16, Spišská Nová Ves
s oprávnením vykonávať
štátne jazykové skúšky
0905 727 558 • 0917 801 457
www.jssnv.sk • js@jssnv.sk

V školskom roku 2020/2021 ponúkame pre
deti od 10 rokov, študentov a dospelých kurzy

angličtiny • nemčiny • japončiny
taliančiny • poľštiny • španielčiny
francúzštiny • ruštiny

• vyučovanie 2 x týždenne po 90 min. od
septembra do júna
• bezkonkurenčné ceny – 120 € pre žiakov
a študentov * 130 € pre dôchodcov a ZŤP
* 180 € pre dospelých
• interaktívna výučba prispôsobená požiadav‑
kám poslucháčov
• príjemné prostredie
• moderné technické vybavenie učební
Špeciálna ponuka:
• prípravné kurzy na vykonanie základnej
a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky
• kurzy angličtiny a nemčiny pre opatrovateľov
a opatrovateľky
• prípravné kurzy na vykonanie maturitnej
skúšky z angličtiny, nemčiny, taliančiny,
francúzštiny, španielčiny a ruštiny
• konverzačné kurzy podľa požiadaviek
• obchodná poľština
• kurzy pre podniky podľa požiadaviek
• slovenčina pre cudzincov

Pridajte sa k nám

Online prihlasovanie začína 15. júna 2020.
Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online
teste na našej www.jssnv.sk.
Prihlásiť sa môžete aj na kurzy angličtiny
v našej pobočke v Smižanoch
a na kurzy angličtiny a nemčiny
v Spišskom Podhradí.
Zapojte sa do našej súťaže na FB
a vyhrajte jazykový kurz zdarma
podľa vlastného výberu.
Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.

VEĽKÁ AKCIA
Kniha JARKA, s. r. o.,
Zimná 48, SNV
ponúka posledný

výpredaj kníh
so zľavou od 20 – 50 %
v mesiaci jún, príp. júl 2020.
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Klub orientačného behu (KOB) Čingov prináša verejnosti pohybovú aktivitu zameranú na pohyb
v otvorenej prírode s prvkami orientácie. Je určená pre všetky vekové kategórie a skupiny, ktoré
majú rady dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.
Napríklad:
• pre jednotlivcov, ktorí chcú ísť do prírody aktívne
sa hýbať a pritom chcú mať náplň a cieľ, prečo za
pohybom vyraziť;
• pre školákov a študentov ako náhrada telesnej vý‑
chovy v karanténe. Učiteľ sprostredkuje študentom
pokyny o aktivite, získa spätnú väzbu v podobe odo‑
vzdaného hesla, ktoré študenti zozbierali v prírode,
plus študenti pošlú selfie fotografiu učiteľovi aspoň
z jedného navštíveného kontrolného stanovišťa;
• pre rodičov s deťmi ako náplň vychádzky v prírode,
keď sa do hľadania kontrolných stanovíšť zapája
celá rodina.
Úlohou je navštíviť všetky kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v teréne, ktoré sú zakreslené na
mape. Každé KS má svoj kód a písmeno. Čísel‑
ný kód slúži na potvrdenie správnosti nájdenia KS
v teréne. Písmeno, ktoré sa na KS nachádza, vpíšte
do tabuľky a výsledné heslo pošlite na e-mail:
ewka.farkasova@gmail.com. Účastníci kurzu budú
odmenení pamätnými predmetmi.
Začiatok aktivity (štart) je opísaný v pokynoch (napr.
pri Slovenskom dvojkríži v Schulerlochu). Pohyb medzi
KS je ľubovoľný bez časového limitu. Mapu si môžete
stiahnuť na www.kobcingov.sk, vytlačiť a ísť s mapou
do terénu. Pre milovníkov digitálnych technológií je tu
aplikácia, pomocou ktorej mapu nemusíte tlačiť, ale
stiahnete si ju do mobilu alebo tabletu a pomocou váš‑
ho zariadenia KS v teréne nájdete. „Aplikáciu je možné
použiť pre operačný systém Android a Windows, nie
pre iPhone (iOS). Jej veľkou výhodou je, že po zapnutí GPS systému vám aplikácia ukazuje váš pohyb,

čím vás bezpečne dostane na kontrolné stanovište,“
uviedol autor projektu Róbert Miček a doplnil: „V prípade potreby technickej pomoci je možné zavolať na
tel. číslo 0915 283 714. Všetky súbory a aplikácie na
stiahnutie sú zdarma.“
Miesta pohybovej aktivity „Pohybom si ma nájdi“
sa striedajú nasledovne:
• 1. 5. – 10. 5. 2020 Schulerloch
• 12. 5. – 24. 5. 2020 Sídlisko gen. Svobodu (Tarča)
• 28. 5. – 14. 6. 2020 Sídlisko Mier
• 18. 6. – 30. 6. 2020 Schulerloch
Mária Dutková

MEPOS pracuje naplno
Májové zlepšenie počasia umožni‑
lo aj Mestskému podniku služieb
- MEPOS naplno rozbehnúť práce
v jednotlivých častiach Spišskej
Novej Vsi. „Na sídlisku Západ sme
opravili chodník na Tkáčskej ulici,
tu dostali obyvatelia okrem nového
asfaltového povrchu aj bezbariérový prístup na dvoch miestach a vymenené obrubníky. V náprotivnom
areáli ZŠ Hutnícka sme zrekonštruovali povrch basketbalového ihriska, parkovisko aj prístupovú cestu
do školy. Opravy budú pokračovať
skvalitnením povrchu bežeckej antukovej dráhy,“ uviedol Tomáš Hamráček, riaditeľ MEPOS-u.
Keďže elektrikári odstraňujú súčasné
elektrické stĺpy na Chrapčiakovej ulici
a priľahlých uličkách, mesto to využilo
na výmenu a inštaláciu nových stĺpov
osvetlenia a zakopanie elektrického
vedenia do zeme.
V mestskej časti Ferčekovce pracovníci MEPOS-u inštalovali novú workoutovú zostavu, na ktorú zozbieral pro‑
striedky Športový klub Ferčekovce. „Okrem toho sme v meste zaznamenali zvýšený záujem obyvateľov o dobrovoľné čistenie mestských častí, napr. v už spomínaných Ferčekovciach. To nám výrazne pomáha s údržbou
rozľahlej Spišskej Novej Vsi. Zlepšenie počasia si vyžaduje údržbu trávnatých plôch, kvôli koseniu sme do MEPOS-u prijali ďalších zamestnancov. Tí nám budú pomáhať aj s ďalšími komunálnymi prácami,“ doplnil Tomáš
Hamráček.
Tomáš Repčiak
JÚN 2020

spravodajstvo

ZOO otvorila svoje brány
Od 6. mája je obyvateľom i návštevníkom Spišskej
Novej Vsi sprístupnená aj naša zoologická záhrada.
„V prvý deň otvorenia nebolo počasie priaznivé a do
ZOO prišlo šesť rodiniek s deťmi. Potom zo dňa na deň
návštevnosť stúpala, aj keď nie tak ako za rovnakých
okolností v minulosti. Do konca prvého týždňa tohtoročnej sezóny prešlo bránami 2 700 ľudí,“ uviedla
riaditeľka ZOO v Spišskej Novej Vsi Janka Dzuriková.
V čase zvýšenej bezpečnosti sa aj vstup do ZOO riadi
novými pravidlami: „Do areálu ZOO a do ZOOSHOPU
môžu vstúpiť návštevníci iba s rúškom alebo inou
vhodnou pokrývkou zakrývajúcou nos a ústa. Povinné sú dvojmetrové odstupy (s výnimkou rodiny, ktorá tvorí aj väčšiu skupinu). Na pokladni pri predaji
vstupeniek je umiestnené bezpečnostné plexisklo,
ktoré chráni zákazníka aj predávajúceho. Vstupné
odporúčame uhradiť hlavne bezhotovostne. Na viacerých miestach v areáli sú k dispozícii dezinfekčné
prostriedky. Toalety sú dezinfikované každú hodinu,“
dodala riaditeľka zoo.
Pre návštevníkov sú sprístupnené všetky vonkajšie
expozičné časti, pavilón Aquaterra je však až do od‑
volania zatvorený. Občerstvenie v bufete a v cukrár‑
ni sa podáva z predajných okienok a k dispozícii sú

vonkajšie terasy. Platí prísny
zákaz kŕmenia a dotýkania
sa zvierat. Automaty na kr‑
mivo a požičovňa detských
vozíkov sú do odvolania mimo
prevádzky.
Návštevníci sa môžu tešiť na
novinky. „Koncom nového
roka sme získali k pume Bertíkovi samicu Laru. Opravili sme
pavilón opíc a šeliem, rysom
ostrovidom sme rozšírili výbeh. Hoci je pavilón Aquaterra
zatvorený, drápkaté opičky
a surikaty môžu návštevníci
vidieť v ich výbehoch. Návštevníkov prosíme využívať nádoby na separovanie
odpadu. Na základe odporúčania Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sme nesprevádzkovali lanovú
dráhu Monkey land. Neustále monitorujeme situáciu
a podľa nej konáme. Teší nás, že na výzvu o pomoc
našej ZOO formou adopcie zvieratka zareagovalo už
deväť adoptívnych rodičov a permanentku si kúpilo
viac ako 20 ľudí. Je to pre nás veľká pomoc. Nesmier-

ne si vážime každého, kto nás v tomto ťažkom období
podporí, či už formou návštevy ZOO, kúpy nejakého
suveníru, adopcie zvieratka alebo kúpy permanentky.
Dúfame, že sa situácia čoskoro upokojí a ZOO sa dostane do starých zabehaných koľají,“ dodala na záver
Janka Dzuriková.
Tomáš Repčiak

V meste pribudla ďalšia možnosť workoutu
Športový klub Ferčekovce prišiel minulý rok s myšlienkou ďalšieho zatraktívnenia
hlavného ihriska, od ktorej si sľubuje pritiahnutie skupiny obyvateľov, ktorí majú
záujem venovať sa čoraz populárnejšiemu cvičeniu s vlastnou váhou. „Workoutová
zostava je ideálna na precvičenie celého tela a dostupná prakticky počas celého roka.
S touto myšlienkou oslovil klub obyvateľov mestskej časti počas konania Kotlíkového festivalu a vyhlásil dobrovoľnú zbierku. Obyvatelia zareagovali nadmieru pozitívne
a na realizáciu sa v priebehu pár hodín vyzbieralo viac ako sedemsto eur,“ uviedol
poslanec MsZ a predseda mestského výboru Valter Retter.
Aktivisti sa dohodli s mestom, že zostavu osadí a zabezpečí mestská firma MEPOS.
Už toto leto budú môcť všetci záujemcovia toto workoutové ihrisko naplno využívať.
Tomáš Repčiak

Začala rekonštrukcia futbalového štadióna
Obnova / Prvý z mestských športových areálov dostáva novú podobu. Futbalový zväz vyšiel mestu v ústrety, kompromis pomôže všetkým. V prvej
etape postavíme aj severnú tribúnu.
Novovešťania sa dočkali začatia rekonštrukcie futba‑
lového štadióna, presnejšie jeho prvej etapy, ktorá sa
spustila 12. mája tohto roku. Aj napriek ťažkým časom
sme sa rozhodli využiť zazmluvnené externé zdroje
na zveľadenie futbalového areálu. „Partnerom tejto
rekonštrukcie je Slovenský futbalový zväz a Spišská
Nová Ves tak môže minimalizovať potrebu vlastných
finančných prostriedkov. Táto doba priniesla hneď po
podpise zmluvy úvahy o úplnom pozastavení akcie.
Avšak aktívnou komunikáciou so Slovenským futbalovým zväzom sa nám podarilo vyjednať prijateľnejšie
podmienky. Tým pádom sme našli cestu ako pokračovať a reálne začať s rekonštrukciou,“ hovorí riaditeľ
STEZ‑u Vladimír Hovaňák.
V prvej etape mesto vybuduje novú prestrešenú tribú‑
nu s kapacitou 995 miest na severnej strane štadióna.
Bude stáť oproti terajšej hlavnej tribúne, v ktorej do‑
stanú novú podobu šatne, sociálne zariadenia, chodby,
rozvody vody, kúrenie a elektrické rozvody. V celom
areáli zmodernizujeme inžinierske siete, to znamená
elektrické zariadenia, rozvody vody, splaškovú a daž‑
www.spisskanovaves.eu

ďovú kanalizáciu. Upravujeme aj vnútorné priestory
administratívnej budovy štadióna.
„Na základe verejného obstarávania sme podpísali
zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom, firmou Iglass.
Celkové náklady stavby na základe víťaznej ponuky
sú vo výške 1,26 milióna eur. Z tejto sumy poskytne
750-tisíc eur Slovenský futbalový zväz a ďalšie financie prefinancujeme z prostriedkov STEZ, teda z príspevku mesta Spišská Nová Ves,“ približuje situáciu
vo financovaní V. Hovaňák.
Projekt kompletnej rekonštrukcie futbalového štadióna
(nielen jej 1. etapa) bol vytvorený tak, aby štadión spĺ‑
ňal kritériá 2. kategórie, tzn. minimálnu kapacitu 2 800
miest na sedenie. Na to bola naviazaná finančná dotá‑
cia zo strany Slovenského futbalového zväzu.
„Na základe aktuálnych vyjednávaní sa nám podarilo
znížiť kritérium – počet miest na sedenie, z projektovaných 2 800 na 1 500. Tým pádom je v súčasnosti
hlavnou požiadavkou zväzu vybudovanie novej tribúny,“ dodáva V. Hovaňák.
Tomáš Repčiak
6/2020
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Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

René GOSCINNY:
Problémy malého Mikuláša
Mikuláš je super chalan a má fantastických kamošov. Ako to dopadne, keď v škole praskne potrubie a ich triedu zatopí voda?
Else Holmelund MINARIK:
Malý Macko na návšteve
Malý Macko rád navštevuje svojich starých rodičov.
Vždy je u nich čo robiť, čo vidieť a najmä čo zjesť.
Starý otec má dosť energie na hranie a stará mama
mu porozpráva príbehy z čias svojho detstva.
Einhard BEZZEL: Spoznaj vtáky podľa peria
60 najdôležitejších druhov vtákov
Našli ste na prechádzke perá a zaujíma vás, ktorým vtákom patria? V tejto knihe sa vám ich podarí
nájsť určite rýchlo a jednoducho.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Edwin HILL: Zátišie
Knihovníčka Hester si vďaka svojim pátracím
schopnostiam privyrába vyhľadávaním stratených
osôb.
Nina FRISBY: Pokušenie s vôňou Gucci
Netypický príbeh z oblasti módy, žurnalistiky napísaný s humorom a skvelými dialógmi.
Kristy CAMBRON: Motýľ a husle
Záhadný obraz vdýchne nádej a krásu do najtemnejších kútov Osvienčimu a do jedného z najosamelejších sŕdc na Manhattane.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Pavel MALOVIČ: Ako si udržať mladosť
Autor potvrdzuje svoju životnú filozofiu lekára preferujúceho preventívnu medicínu a zdravý spôsob
života.
Jennifer L. SCOTT: Elegantná s madam Chic
Autorka prezrádza, v čom tkvie sila elegancie, ako
vďaka správnemu držaniu tela, vhodnému výberu
oblečenia, vkusnému účesu a líčeniu pôsobiť kultivovane a sebaisto.
Emmanuel HADJIANDREOU: Domáci chlieb
Viac ako 60 jednoduchých a zrozumiteľných receptov doplnených fotografiami.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
Pre deti

Alessandro GALLENZI: Pipo - dobrodružstvá
ružovej opičky
Viete, čo má spoločné Pinocchio a opička Pipo?
PRE DOSPELÝCH – beletria

B.A. PARIS: Kolaps
Autorka v románe skúma fenomén strachu. Ak ho
raz vpustíte do svojho života, rúti sa ďalej ako lavína
takou rýchlosťou, že niečo, čo by vás za normálnych okolností nevystrašilo, vás začne terorizovať.
Edith STEIN: Príbeh jednej židovskej rodiny
Edita Steinová - filozofka, rehoľníčka a obeť holokaustu. Pútavo opisuje rodinné vzťahy, priateľstvá,
nádeje aj sklamania, oddanosť štúdiu a hľadaniu
pravdy. To všetko umožňuje poznať jej osobný, rodinný i vedecký život.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava

Možnosť študovať na detašovanom pracovisku v Spišskej Novej Vsi

študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA

Prihlášky odoslať na adresu: VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava

Informujte sa aj na tel. č.: 0911 104 940, resp. na Zimnej ul. 48.
Bližšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk.

JÚN 2020

OZNAMY, INZERCIA

Program
Materského
centra Dietka

Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Kompletný program a všetky
informácie nájdete na Facebooku
Materske centrum - DIETKA Spisska Nova Ves a na
www.spisskanovaves.eu

Pozor NOVINKA
LESNÝ KLUB KORIENOK

Tvorivé činnosti a voľná hra
s rešpektovaním individuality každého
dieťaťa s dôrazom na zdravý rozvoj
sociálnych zručností a na kontakt
s prírodným prostredím v komunitnej
záhrade Zázemie.
Vytvárame skupinku 10 detí od
3 rokov, denne od 8.00 do 12.00 h.
Príspevok 6 €/deň zahŕňa ovocie.
Sprevádzať bude učiteľka
Stanka Haragošová.
Prihlasovanie a bližšie info na
0905 377 180. Začíname v júni.

CVIČENIE TABATA
Cvičenie s vlastnou záťažou pre mamky
s účasťou detičiek.
Pondelky o 17.00 h.
POZOR ZMENA: HERŇA Dietka
utorky a štvrtky od 14.00 do 17.00 h
Fyziotréning

Rozpis pohotovostných služieb lekární
v meste Spišská Nová Ves
1. - 6. 6.

pre dospeláčky

Zameraný na spevnenie vnútorného
brušného svalstva. Utorky o 17.30 h
s trénerkou Zuzkou (fitLes)
t. č.: 0918 398 874 a fyzioterapeutkou
Z. Milčákovou (zumifyziostudio)
t. č.: 0940 512 527.
Prihlášky: na uvedených kontaktoch.
Príspevok: 4 €

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - t. č. 0948 480 510
barbora.vajova@gmail.com
MUDr. Veronika Smiková
t. č.: 0910 554 177
veronika.smikova01@gmail.com
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295,
Silvia Pramuková - 0948 040 203
STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. (možnosť
doobjednania animátorských aktivít,
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

7. 6.

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

9.00 - 17.00

Lekáreň PRI STANICI

053/429 86 93

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

9.00 - 17.00

Lekáreň NA STAROSASKEJ

053/441 35 79

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

9.00 - 17.00

Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 58

053/441 33 44

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

9.00 - 17.00

Lekáreň HVIEZDOSLAVOVA

0901 961 613

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

8. - 13. 6. 8.00 - 20.00

14. 6.

15. - 20. 6. 8.00 - 20.00

21. 6.

22. - 27. 6. 8.00 - 20.00

28. 6.

29. - 30. 6. 8.00 - 20.00

Lesy mesta Spišská Nová Ves vyzývajú milovníkov prírody
Kto chce trošku pomôcť prírode v našom okolí, tak má jedinečnú možnosť. V lesoch, ktoré obhospodaruje spoločnosť LESY MESTA Spišská Nová Ves, s. r. o., môžete
ísť kedykoľvek budete mať „chuť“ pozbierať nejaké odpadky v blízkosti ciest, chodníkov. Zastavte sa u nás na podniku v Novoveskej Hute (Ing. Ľubomír Kubičár,
t. č. 0905 872 565), ktorý vám dodá vrecia, a keď už budete mať následne odpadky pozbierané vo vreciach pri ceste, oznámite nám, kde ste odpad uložili. Následne
bude zabezpečený odvoz odpadkov v spolupráci s firmou Mepos, s. r. o., a budete odmenený malou drobnosťou.

OPÄŤ OTVÁRAME
FYZIOTERAPIA | MASÁŽE | TRÉNINGY

Rezervujte si bezplatnú 15 - minútovú
konzultáciu s fyzioterapeutom:

... a mnoho iných služieb

!!! PRESŤAHOVANÉ !!!
Námestie Iglovia 1

052 01 Spišká Nová Ves (bývalé kasárne)

PodiaterCentrum

Letná 48/41, 0948 215 798
spisskanovaves@ultimuv.com
Kompletné služby nájdete na:

www.ultimuv.com

podiatercentrum

www.spisskanovaves.eu
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relax, oznamy
FORIŠOVINY

Upozornenie
na prerušenie
distribúcie elektriny

10. 6. / 12.00 – 15.30 h
• Tepličská cesta:
č. d. 7, 8, 13, 18, 2302, 3619/1

12. 6. / 8.00 – 15.30 h

• garáže na Brezovej ulici:
č. 328, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 353, 359,
360, 361, 367, 370, 391, 3363, 4330, 4375

17. 6. / 12.00 – 15.30 h

• Horská: č. d. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 9364/29G
• Kvetná: č. d. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 349177/17
• Lúčna: č. d. 1, 2, 3, 8677, 9343/4
• Slnečná: č. d. 9133/8
• Tichá: č. d. 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 9254/10
Aktuálne informácie nájdete na portáli VSD
www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

Aktuálny program Kina Mier
nájdete na webovej stránke
www.mkc.snv.sk

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu redakcie s heslom
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. CHRÁŇME SI HO 2. BUĎME SI NÁPOMOCNÍ 3. A ZODPOVEDNÍ
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jubilanti
Vlastimila Opielová
Rozália Kalatovičová
Eva Kupčíková
Eva Fabiánová
Cecília Sokolská
Sabína Pirzkalová
Marta Bdžochová
Anna Belohorcová
Ladislav Dziviak
MUDr. Alexander Jedlovský
Terézia Kellová
Viera Kleinová
Ján Milčák
Ján Stanko
Ing. Štefan Bačenko
Ladislav Gonda
Peter Hofmeister

Amália Hoštáková
Klára Vysopalová
Anna Adamjaková
Magdaléna Bartošová
Anna Čarníková
Agnesa Dlugošová
Ján Feketík
Mária Henčeková
Kvetoslava Krondjáková
Katarína Labašová
Ing. Ján Pekarčík
Justína Sagulová
Mária Šomšáková
Jozef Toporcer
Ernest Tóth
Zdenka Vanečková
Ing. Milan Vaško

Jozef Vincenty
Ľudovít Zahuranec
Justína Adamcová
Anna Baldovská
Pavol Barilla
Ján Bernát
Jozef Bönde
Mária Borská
Katarína Dorková
Mária Dravecká
Monika Ďuráková
Anna Fedorová
Božena Feketíková
Božena Jančíková
Dušan Jozefčík
Magda Krestianová
Anna Kubovčíková

Ondrej Kukoľ
Peter Magera
Helena Mihalíková
Ján Mlynár
Monika Motyková
Ladislav Novák
Marián Olešák
Magdaléna Olešáková
MUDr. Peter Paulíny
Ján Perháč
Ján Petrášek
Mgr. Jolana Prochotská
Mgr. Pavol Soľák
Ing. Mariana Škorcová
Viera Barbušová
Janka Benedeková
Terézia Birková

Ing. Ružena Bôžiková
Magdaléna Bystrická
Ing. Helena Dolanská
Mgr. Mária Eliašová
Viliam Fabian
Margaréta Hasajová
Mária Horajová
Jozef Hošík
Michal Hrubčo
Magdaléna Janecová
Ján Janovčík
Anna Jeszeová
Ladislav Karaffa
Darina Korbová
Ing. Marta Kováčová
Anna Krátka
Anna Krestianová

Tomáš Majerník
Janka Majerníková
Božena Pencáková
Milan Penksa
Marta Ráčayová
Pavlína Rehánková
Kamila Servatková
Gustáv Schlesinger
Mária Slebodníková
Adriana Sopkovičová
Danka Šerfelová
Jolana Tarbajová
Zdena Vojtášová
Mária Wolfová
Mária Zapriháčová

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, vstup do obradnej siene radnice a do obradnej siene domu smútku je po‑
volený len za dodržania 2 m odstupov pre max. 30 účastníkov. 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
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, čo si rada
mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že nás 15. 4. 2020 vo veku 89 rokov navždy opusti‑
la naša drahá a milovaná mamička, teta, príbuzná a známa Irena
HOLEŠŤÁK HOLUBÁROVÁ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej službe
S. Badziková, Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S láskou a úctou dcéry a smútiaca rodina.
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Len
s rosou líham na noc k trávam, len čo som mal rád - zanechávam.
Vám škovránok do spomienky šveholí… Všetko, čo žije po mne
v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli 30. 4. 2020 rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, bra‑
tom, svokrom, švagrom Ing. Mariánom BRNOM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. far. úradu v SNV, ZPOZ pri
MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura.
manželka Marta, syn Marián s rodinou, dcéra Adriana s priateľom

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
8. mája 2020 uplynuli 4 roky od náhleho úmrtia Ing. Márie
Mlynarčíkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou manžel Ján, dcéra Milada a syn Peter s rodinami.

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už
niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
11. 4. 2020 si pripomíname prvé smutné výročie úmrtia našej milo‑
vanej mamky, babky a prababky Márie GALLOVIČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Gitka s rodinou a synovia Peter
a Štefan s rodinami.

21. 5. 2020 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec,
dedko a príbuzný Ján TIMKO.
S láskou spomínajú manželka Helena, deti Ján, Zdenko s rodinami
a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme za tichú spomienku.

www.spisskanovaves.eu

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo
svojej láske a dobrote.
15. 4. 2020 uplynulo 20 rokov, čo nás tragicky opustil náš milovaný
syn Róbert ČAJA.
Jeho život vyhasol vo veku nedožitých 22 rokov vinou človeka, ktorý
vie, že je za tento čin zodpovedný.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami spomienku.
rodičia, sestra Edita, brat Marcel a ostatná rodina

17. 5. 2020 sme si pripomenuli 3. výročie úmr‑
tia našej milovanej manželky, mamky a svokry
Boženy GANIŠINOVEJ.
Zároveň si 8. 9. 2020 pripomenieme 3. výročie
úmrtia nášho milovaného syna a brata Václava
GANIŠINA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manžel a otec, dcéra a sestra s man‑
želom.

6/2020

13

spoločenská kronika
SPOMIENKY
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
23. mája 2020 uplynuli 3 roky, keď nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko Zdeněk CIGÁNEK.
S úctou a láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manžel‑
ka Magda, dcéra Ivetka s manželom, vnučky Barborka a Danielka
s manželmi a pravnúčatá Sárka, Matúško a Romanko.
Kto žije v srdciach, nezomiera.
28. mája 2020 by oslavoval 90 rokov môj manžel a náš otec Ján
KRAJČI.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn s rodinou a dcéry s ro‑
dinami.
Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
Alfonz GAJDOŠ. 29. 5. 2020 uplynú 2 roky, čo zhasli Tvoje oči, utí‑
chol Tvoj hlas. Mal si rád hory, prírodu a všetkých nás.
„Ocino, si stále s nami.“ S úctou a vďakou spomíname. Zostaneš
navždy v našich srdciach.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
milujúca manželka Klárika, dcéry Katka, Maruška, Kaja s rodinami
Kto sa vryje do srdca, nikdy sa z neho nevytratí.
29. 5. 2020 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 8. výročie, odkedy
nás opustil môj manžel, náš drahý otecko, dedko, krstný a svokor
Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš s manžel‑
kou, vnučky Karolínka, Dominika, syn Jozef s manželkou, vnuk Alex
a dcéra Stanislava.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, keď
srdce stále bolí. S tichou spomienkou v srdci si 2. 6. 2020 pripomí‑
name 10. výročie úmrtia našej milovanej mamky, babky a prababky
Valérie BORDIGOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
4. 6. 2020 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil náš syn Róbert
ALI.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
Osud je krutý, nevráti, čo vzal, zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Už
niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
4. 6. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný Marcel
ROZMUŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Nikdy nezabudneme. S láskou na Teba spomíname.
mamka, bratia, celá smútiaca rodina a priatelia
Privrel si oči pred všetkým navždy. Pred svetom, rodinou, priateľmi… Zmeravelo rameno, ktoré nás zastávalo, prestalo biť srdce,
ktoré nás milovalo.
5. 6. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš ocko, dedko, star‑
ký Ján HRUŠOVSKÝ.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú, tí, ktorí Ťa poznali, si spo‑
menú.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef
a Stanislav s rodinami.
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči Tvoje, nemôžeme na
Teba zabudnúť. Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky
a v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie. Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, spokojný
spánok Ti priať a s úctou spomínať.
7. 6. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša starostlivá,
milovaná mamka, stará mama, prababka Mária KUCHÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária a Anna s rodinami a syno‑
via Ján, Michal, Zdenek s rodinami.
Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú. Navždy zostaneš v našich
srdciach.
9. 6. 2020 uplynie 25 rokov, kedy nás navždy opustila naša drahá
mamka a babka Emília HOVANOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
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Márne Ťa naše oči všade hľadajú. Hľadajú úsmev, ktorý si mal, dobrotu v srdci a lásku v duši. Srdce však utíchlo, utíchol aj hlas, mal si
rád život a všetkých nás.
So smútkom v srdci si 11. 6. 2020 pripomíname šieste výročie úmr‑
tia nášho milovaného manžela, otca, dedka a pradedka Michala
TOMALU zo Spišskej Novej Vsi.
S láskou spomína manželka Anna, syn Pavol, dcéry Iveta a Ľuba
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
… po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám,
je to tak dávno, čo sme boli spolu, tie krátke cesty chýbajú nám…
V júni si pripomenieme nedožitých 40 rokov nášho syna, brata, sy‑
novca, bratranca a kamaráta Petra BEVILAQUA.
Ak ste sa s ním na svojej ceste stretli, spomínajte s nami, pomáha
to nám. Ďakujeme.
S láskou rodičia a sestra Janka.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali…
13. 6. 2020 si pripomenieme 45. výročie úmrtia nášho otca, dedka
Michala FULKU.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Vierka, Hedviga, syn Michal a ne‑
vesta Valika s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 6. 2020 uplynie 16 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj
drahý otec, dedko, svokor a pradedko Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Rana v srdci stále bolí, no zabudnúť nám nedovolí…
14. 6. 2020 uplynie 15 rokov, keď nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedo František TOMAJKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia, vnuci a ostatná ro‑
dina.
Kto v srdciach žije, neumiera…
14. 6. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás náhle opus‑
til milovaný brat, manžel, otec a krstný otec
Ing. Augustín MOLNÁR a 12. 8. 2020 si pripo‑
menieme 9 rokov, čo nás náhle opustila milovaná
mamička, svokra, babka Anna MOLNÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo‑
mienku.
S láskou, vďakou a úctou spomína smútiaca ro‑
dina.
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ
spomienkami.
14. 6. 2020 uplynie jeden rok, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, svokor, dedko a pradedko Jozef WAGNER.
Spomíname s láskou.
manželka, dcéra a synovia s rodinami
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť sa nedá.
14. 6. 2020 uplynú 2 roky, odkedy nás opustil môj manžel, otec,
dedko Štefan OGURČÁK.
S láskou a úctou na Teba spomíname.
manželka Betka, synovia Vladimír, Igor, Maroš s rodinami
S tichou spomienkou v srdci si 15. 6. 2020 pripomenieme rok, kedy
nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, babka Mária
Tökölyová, rod. Zupková.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu
spolu s nami.
S úctou spomínajú manžel František, dcéra Adriana, synovia Franti‑
šek a Radoslav s rodinami.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich
srdciach zostávaš navždy s nami.
15. 6. 2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela, náš‑
ho otca, dedka a svokra Jána FERENČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Terézia, synovia Ján a Peter
a dcéra Mária s rodinami.
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16. 6. 2020 uplynie 6 rokov, čo nás opustil náš manžel, otec, dedko,
pradedko a švagor Ján ŠIŠKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Márne Ťa moje oči hľadajú, márne po tvári mi slzy stekajú, dosnívala
si svoj sen, drahá dcérka, spi ticho, tichučko, cestou bolesti si odišla
tam, kde je Boh, pokoj a láska len.
S láskou a modlitbou si 16. júna 2020 pripomíname 14. výročie
úmrtia milovanej dcérky Moniky HORNYAKOVEJ, rod. Akurátnej.
Za modlitbu a spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu v dob‑
rom spomínajú.
mamka, sestra Hanka, neter Miška s rodinou a krstná mama
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal. Čas nelieči
bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
17. 6. 2020 uplynú 3 smutné roky, keď nás navždy opustil drahý
Ing. Dušan ŠENKOC.
S láskou a úctou spomína manželka Viera a celá smútiaca rodina.
18. 6. 2020 uplynie dlhých 15 rokov, odkedy nás opustila naša
mama, babka a prababka Margita Seefranzová, rod. Kozáková.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte je spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou dcéry Margita a Marta s rodinami.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich
srdciach zostávaš navždy s nami.
18. 6. 2020 si pripomíname 11. výročie, odkedy nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František
KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Len ten, čo stratil, koho mal rád, pochopí, čo je
bolesť a žiaľ. Bez Vás už žiť musíme, no v našich
srdciach Vás stále nosíme.
19. 6. 2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia na‑
šej mamy Valérie VOJTKOVSKEJ a 30. 7. 2020
si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca
Karola VOJTKOVSKÉHO.
Prosíme o tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Jarmila a Va‑
léria s rodinami.
Tak letí čas, čo stíchol Váš hlas. Len spomienky na
Vás, zostávajú v nás.
19. 6. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás opustili naši
drahí príbuzní Marika ROŠTÁROVÁ a 13. 9. 2020
20 rokov Ing. Lacko ROŠTÁR.
Všetci, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
Zostanete navždy v našich srdciach.
neter Anna s rodinou
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také ako predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mala si rada život, my Teba a Ty
nás.
21. 6. 2020 uplynie päť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili
s milovanou manželkou, mamkou, babkou Máriou KRAUSZOVOU.
S láskou na ňu spomíname…
Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruka Tvoja už nepohladí… Tvoje srdce však zostalo v nás, bude nás tešiť, bude nás hriať,
bude nám úsmevy rozdávať, i keď Ty budeš tíško spať.
22. 6. 2020 si pripomenieme tretie smutné výročie úmrtia nášho
ocka a manžela Ing. Jožka Tluščáka.
V našich srdciach si stále s nami.
dcéra Paťka, syn Matúš a manželka Mária
Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju
nemôže nahradiť nik.
S láskou a úctou si 22. 6. 2020 pripomenieme 3. výročie úmrtia
mojej milovanej manželky, našej mamky, starej mamy a príbuznej
Boženy PECHOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s úctou spomínajú.
manžel Gejza, dcéry Jana, Dana a Martina s rodinami
www.spisskanovaves.eu

Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne spíš svoj
večný sen. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej
žiť. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba myslíme.
23. júna 2020 si pripomenieme prvé výročie úmrtia drahej man‑
želky, starostlivej mamky, svokry a starej mamky Petronely
GREŠOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Cyril, dcéra Mária, syn Ľubomír
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho a prázdno
a hoci si odišiel bez slova rozlúčky, ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
23. 6. 2020 si pripomíname 10. výročie úmrtia môjho milovaného
manžela, drahého otca a láskavého dedka Jána POPOVIČA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Magda, dcéra Natália s manže‑
lom Jozefom, vnukovia Martin a Jakub.
Z očí si zišiel, ale v srdciach stále ostávaš.
23. 6. 2020 si pripomíname 7. smutné výročie, kedy nás opustil môj
manžel, otec, svokor a dedko Ján KAMENICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
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.
25. 6. 2020 si pripomíname 4 roky, kedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko Štefan JARABEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Agnesa, dcéry Tatiana a Zuzana, syn Števo s rodinami
Odchod Tvoj bol rýchly a nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Všade
okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás. V neznámy svet odišiel si spať, už nepovieš nám, moji drahí, mal som
vás všetkých veľmi rád.
27. 6. 2020 uplynie smutný rok, keď nás navždy opustil môj milova‑
ný manžel, náš drahý ocko, dedko a starký RSDr. Rudolf FRANKO.
Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však nekončí –
pokračuje v nás. Spomíname.
manželka Eulália, dcéra Janka a syn Miroslav s rodinami

Raz, keď sa miera naplní a pretrhne sa struna, po každom živom
ostane, obrovské prázdno tuná. (Milan Rúfus)
Už 2 roky s bolesťou a smútkom iba spomíname na môjho milo‑
vaného manžela, starostlivého ocka a starého otca Ing. Milana
KOZÁKA, ktorý nás navždy opustil 27. 6. 2018.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, za
tichú spomienku spojenú s modlitbou.
S láskou, úctou a vďačnosťou manželka Anna, dcéra Alexandra
a syn Milan s rodinami.
Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však nekončí,
príbeh, ktorý pokračuje v nás.
29. 6. 2020 uplynie 10 rokov, čo sme sa navždy rozlúčili s naším
drahým synom Frederikom BUTOROM.
V ten deň, keď navždy odišiel, zmizlo slnko a už nič nie je také, aké
bolo pred tým. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, bratia a celá rodina.
Čo to máš v ruke? Spomienku… A prečo ju držíš tak silno? Lebo
je to jediné, čo mi zostalo.
30. 6. 2020 uplynie 60 rokov, čo nás opustil môj otec Ján
KORMOŠ.
Odišiel skoro, no v našich srdciach ostane navždy.
Ďakujeme za tichú rozpomienku na neho všetkým, ktorí ho poznali.
S láskou syn Peter s rodinou.
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Spišiaci ulovili veľkú rybu
Pred štartom novej basketbalovej sezóny 2020/2021 sa o najväčší prestupový rozruch postarali
práve funkcionári Spišskej Novej Vsi. Novým trénerom bude úspešný slovinský tréner Teo Hojč.
Ako sa zrodila spolupráca – BK 04 AC LB SNV a Teo
Hojč?
V prvom rade som rád, že som tu. Oslovili ma predsta‑
vitelia klubu už v priebehu minulej sezóny. Dlho sme
sa bavili o podrobnostiach, veľmi sa mi páči projekt,
ktorý mi predstavili, a hlavne ambície, s akými idú
do toho. Majú chuť sa zlepšovať, to je pre mňa veľká
výzva, prísť niekam a snažiť sa pomôcť tieto ambície
naplniť. Ďalším dôvodom je to, že sa mi na Slovensku
veľmi páči, poznám basketbalové prostredie, poznám
ligu a aj to zavážilo, prečo som si napokon vybral slo‑
venský klub.
S akým projektom vás teda Spišiaci presvedčili?
Spišiaci chcú vrátiť basketbalu jeho slávu. Túžia sa
zlepšovať, majú ambíciu, aby sa stal tento šport
v meste fenoménom, aby sa o ňom bavili ľudia v uli‑
ciach, aby na zápasy chodila plná hala. Ďalším cie‑
ľom je jednoznačne posun v tabuľke. To určite nebude
jednoduché, keďže nepatríme medzi najbohatšie kluby
v lige, máme však cestu ako to dosiahnuť. Aj klub, aj ja
ako tréner. Teší ma, že sme sa so Spišiakmi dohodli na
dvojročnom kontrakte, chcem v prvej sezóne nastaviť
nejaké pravidlá a mechanizmy a v tej ďalšej ísť jed‑
noznačne vyššie. Samozrejme, veľa bude záležať na
tom, ako sa vyvinie koronakríza a ako sa s ňou popa‑
sujú ostatné tímy, to však uvidíme neskôr.

Banícky spolok Spiš
pozýva svojich členov a priaznivcov
na prednášku
Mgr. Ladislava LACKU, PhD.
Protoglobalizácia v obchode
s meďou a striebrom na príklade
gelnického a rožňavského
banského revíru v 16. Storočí
Prednáška bude spojená
s prezentáciou publikácie
Montánna história 10:
montánno‑historický výskum na
slovensku a v strednej európe
23. júna 2020 (utorok) o 16.00 h
Multifunkčné energetické
a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14
Upozornenie:
Prednáška sa uskutoční len v prípade
uvolnenia pandemických opatrení!

Zvažovali ste aj iné ponuky?
Vo finále som sa rozhodoval z dvoch ponúk, ponuka
na stole bola zo silnej poľskej ligy, ktorá je svojou kva‑
litou veľkým lákadlom. Napokon som sa rozhodol pre
Spišskú Novú Ves.
Spišiaci mali hlavne v minulej sezóne problém so
slovenskými hráčmi. Hovorili ste s manažmentom
aj o príleve posíl?
Samozrejme, prešli sme si nejaké mená, ak to však
nemáme na papieri, o konkrétnostiach sa ešte vy‑
jadrovať nebudem. Už počas môjho pôsobenia v Le‑
viciach som zapojil do ligy slovenských hráčov, ktorí
teraz patria medzi špičku v lige a všetci si uvedomu‑
jeme, akí dôležití sú práve slovenskí hráči pri takto
nastavenom systéme.
Situácia okolo koronavírusu je stále nejasná. Čo si
myslíte, ako bude vyzerať ročník 2020/2021?
Veľmi ťažká otázka, na ktorú dá odpoveď až čas.
Osobne si myslím, že sa situácia upokojí, no musí‑
me byť pripravení aj na alternatívu, že sa bude hrať
bez zámorských hráčov, i keď si myslím, že takáto

situácia nenastane. Vždy, keď tvorím súpisku, sna‑
žím sa poskladať kvalitný tím, hráčsky aj ľudsky. Ja
nemám problém so žiadnymi národnosťami, pravdou
je, že Američania sú lacnejší, zatiaľ čo balkánski hráči
si pýtajú viac. Uvidíme, čo táto situácia urobí s trhom,
bude to zaujímavé sledovať.
Aký môže mať táto situácia dopad na ligu?
Ďalšia hypotetická otázka. Vývoj sa však sledovať dá
a viaceré kluby hlásia finančné problémy. Ak by to
malo ísť v týchto medziach, tak sa možno dočkáme
slabšej úrovne ligy. Možno dostanú Slováci viac príle‑
žitostí, čo má svoje plusy aj mínusy. Slovenskí mladí
hráči si musia uvedomiť, že si miesto na palubovke
musia zaslúžiť. Musia mať pracovnú morálku, musia
vedieť kolektívne pracovať. Ja som tak naučený, že
mladý hráč si musí prístupom na tréningoch vybojo‑
vať to miesto na palubovke a ak dostane priestor, tak
ho musí využiť. Je možné, že táto situácia nás donúti
k tomu, aby sme zapájali do väčšej miery do akcií mla‑
dých slovenských basketbalistov a, samozrejme, môže
z nich niekto ,vyskočiť‘. Uvidíme, ako to napokon do‑
padne, som však optimista, myslím si, že kluby nako‑
niec pomocou regionálnych sponzorov, miest či fanú‑
šikov nájdu zdroje a liga bude na požadovanej úrovni.
Text: Oliver Búza
Foto: Michal Búza

Odmena pre florbalistov za dobrý skutok

V záverečnom 22. kole florbalovej extraligy mužov
hostil posledný tím tabuľky FC Young Arrows Spišská
Nová Ves celok z prvého miesta 1. FBC Trenčín. Pre do‑
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mácich hráčov to bola rozlúčka s extraligovou súťažou.
Naozaj smutná bola rozlúčka s florbalovou extraligou
mužov na Spiši. Z mesiaca na mesiac, z kola na kolo
si florbalisti získavali priazeň divákov a o toto športové
odvetvie bol v meste čoraz väčší záujem.
Po poslednom zápase sa vysoko hodnotil humánny čin
florbalistov. Vedenie klubu a hráči Young Arrows sa roz‑
hodli celý výťažok z dobrovoľného vstupného venovať dievčaťu Karín, ktorému diagnostikovali zákernú
chorobu. Vyzberalo sa skvelých 540 €.
O pár týždňov sa stalo niečo nevídané. Ligová komi‑

sia Slovenského zväzu florbalu schválila postúpenie
licencie, ktorú po vzájomnej dohode klubov podľa
Predpisov súťaže SZFB prenechal extraligový klub
mužov FBK Púchov družstvu FC Young Arrows
Spišská Nová Ves.
Z uvedeného vyplýva, že Spišiaci budú aj v nasledujú‑
cej sezóne pôsobiť v extralige mužov a FBK Púchov ju
opúšťa. Družstvo Spišskej Novej Vsi obsadilo po zák‑
ladnej časti posledné dvanáste miesto tabuľky a Pú‑
chovčania boli na konečnej jedenástej priečke.
Jozef Petruška
JÚN 2020

INZERCIA, oznam

PREDAJ BYTOV 2020
v atraktívnej lokalite

Spišská Nová Ves, Javorová ulica, Tarča
Komfortné bývanie za rozumnú cenu.
Jednoizbové, dvojizbové, trojizbové byty.
Garáž v radovej zástavbe.
Moderný súbor stavieb vytvárajúci jedinečný celok.
Budova trojpodlažná, uzavretý komplex
s parkovaním a radovou zástavbou garáží.

Cena: od 1 100 €/m²

www.panoramacity-sro.sk
www.conexiareality.sk

elektro‑montážna spoločnosť

ZES plus, s. r. o., Spišská Nová Ves
hľadá do stáleho
pracovného pomeru šikovného

ELEKTROTECHNIKA
náplň práce:
plánovanie, koordinovanie,
kontrola stavieb

spolupráca so subdodávateľmi,
čítanie a orientácia
v technickej dokumentácii
Kontakt: 0903 642 441 • alena@zes.sk

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZUŠ

Základná umeleckÁ škola, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
oznamuje záujemcom o štúdium v školskom roku 2020/2021,
že majú možnosť vypísať online prihlášku do 30. 6. 2020.
Prihlášku nájdete na stránke školy www.zussnv.sk.
Vyplnenú prihlášku si môžete vytlačiť a priniesť na prijímaciu skúšku, ktorá sa bude konať
najskôr 24. augusta 2020 a najneskôr 10. septembra 2020.
O presnom termíne konania skúšok budeme informovať. Termín bude zverejnený aj na webe
a školskom FB do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách.
Ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo elokovanú triedu na ZŠ Ing. O. Kožucha
(TO a VO) alebo elokovanú triedu VO na ZŠ Komenského nezabudnite to uviesť v prihláške.
Vypísaním prihlášky sa vaše dieťa automaticky nestáva žiakom ZUŠ.
Každý uchádzač o štúdium musí absolvovať talentovú prijímaciu skúšku.
Tešíme sa na nové talenty, vaša ZUŠ.

www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM / PRENAJMEM
Prenajmem 2-izb. slnečný byt na sídl. Tarča v SNV s balkónom.
T.: 0918 538 508.
Predám dvojgaráž na sídl. Tarča, pri Hasičskej zbrojnici. Elektrina, montáž‑
ne jamy. Cena 25 000 €. T.: 0905 342 421.
Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Roz‑
loha 375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
Predáme pozemok – 2 300 m2 oproti Karpatskej ul. na Ferčekovciach.
T.: 053/442 73 72 * 0904 650 875.
Predám hrobové miesto na starom cintoríne - detský hrob, vhodný aj ako
urnové miesto. T.: 0949 201 742.
HĽADÁM / PRÁCA
Kto sa prihlási na pomoc do malej záhrady i na pomoc pri prechádzkach
SNV a okolie. Nebude to každý deň, len keď bude stabilizované počasie. Volať
večer. T.: 0904 650 875.
Kto vyrúbe kry a uprace menšie množstvo sutiny, na ktorých kry rastú – za
prijateľnú cenu. T.: 053/442 73 72 * 0904 650 875.
Práca pre všeobecného lekára (domáceho i zahraničného) *
dlhodobo * Poprad, Liptovský Hrádok * výhodné platové podmienky.
T.: 0911 115 676.
Wellness Hotel Čingov*** Slovenský raj prijme kuchára na TPP.
Plat od 800 € do 1 500 €. Bližšie informácie na tel. č.: 0915 103 054.
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.
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.
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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.
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.
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.
MASÁŽE - najlacnejšie masáže v okolí už od 7 € za 30 min. Zároveň
ponúkame naše služby aj pre zamestnávateľov pri rekondičných pobytoch + DARČEKOVÉ POUKÁŽKY k sviatku vašich blízkych. SNV * Zimná
102, 0917 507 854 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier - 0918 272 005. Tešíme
sa na vašu návštevu. www.masazesnv.sk.
Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: FB.Rekonstrukcie eu, sro. *
www.rekonstrukcie.eu * T.: 0907 361 171.
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.
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.
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.
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
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
V júni možno začne škola, dovolenka taktiež volá. Upraceme pred
odchodom alebo hneď po príchode? Záleží to na dohode. Okná, koberce
či celý byt, v lete sa má, S DODRŽANÍM PRAVIDIEL, predsa žiť. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. Viac na: 053/444  01 19, 0903 100 508,
0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk
FELICITÁ – holičstvo * oprava dáždnikov * horizontálnych žalúzií
a zipsov. Zimná 65, SNV * ut – pi 8.00 – 13.30 h. T.: 0911 981 549.
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.
PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady *
dlažby * elektro * podlahy, atď. T.: 0915 645 177, 0904 443 543.

JÚN 2020

inzercia

OVOCIE / ZELENINA / PEČIVO / MÄSO / NÁPOJE

do

24

do domácnosti

hodín

☆

1000+

SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV
JEDNODUCHÁ
REGISTRÁCIA
DOVOZ

GRÁTIS

#lunyssaoplatí :)
Objednávajte na eshope:

eshop.lunys.sk

Pôsobíme na trhu od roku 1994. Špecializujeme sa na dovoz a distribúciu ovocia, zeleniny a potravinového tovaru v rámci celého Slovenska.
Našou najväčšou prioritou je kvalita dovezeného tovaru, preto prechádza každá zásielka pred expedíciou viacnásobnou kontrolou.
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ZNOVU
OTVORENÉ !

Čaká na Vás množstvo
atraktívnych zliav pod
jednou strechou.

OCMADARAS.SK
www.spisskanovaves.eu
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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

