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8. ročník extrémnych mtb cyklistických pretekov regiónu spiš,
spišských extreme 333, sa uskutoční 24. – 25. 7. 2020. novinkou
tohto ročníka je aj trasa pre rodiny s deťmi, str. 21
viac informácií na www.spisskanovaves.eu

NOVÉ
NADUPANÉ

inzercia

E-BIKY
V NAŠEJ
POŽIČOVNI
BICYKLE SCHWABIK
ZIMNÁ 36, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Rezervujte na: hello@bicykle.schwabik.sk / tel.: 0951 424 913

Čo sa deje na realitnom
trhu v našom meste?
Dvere k nám sú otvorené!
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Letné kúpalisko víta Spišiakov
Už onedlho sa otvoria brány Letného kúpaliska v Spiš‑
skej Novej Vsi. V týchto dňoch sa vykonáva oprava
brodovísk, veľkého plaveckého bazéna, novú fóliu
dostáva aj detský bazén. Investícia približne 70-tisíc
eur nie je finálna. „Opravy budú pokračovať jesennou
rekonštrukciou technických a technologických zariadení. V prvom rade dôjde ku rekonštrukcii bazénovej
technológie letného kúpaliska a krytej plavárne. Zmodernizujú sa zariadenia, vytvoria sa dva samostatné
technologické okruhy pre plavecké bazény a pre
detské bazény. Tým pádom budeme schopní vykurovať jednotlivé bazény podľa potreby. Plavecké na
26 stupňov a detské na 28 stupňov. Na jar budúceho

roka sa bude pokračovať rekonštrukciou výmenníkovej stanice, ktorá nám zabezpečuje teplo pre celý
areál. Tá je už v havarijnom stave a jej modernizácia
je nevyhnutná,“ uviedol riaditeľ Správy telovýchov‑
ných zariadení Vladimír Hovaňák. Celková investícia
v oboch prípadoch bude vo výške 1,1 mil. eur, z toho
80 % bude hradených z dotácie Úradu vlády SR, zvyš‑
nými 20 % prispeje mesto.
Kúpalisko bude tento rok otvorené od 3. 7. 2020, cena
vstupného bude 4 € pre dospelého, 3 € pre deti. No‑
vinkou sú rodinné vstupy: 2x dospelý + 1 dieťa v cene
10 €, 2x dospelý + 2x dieťa za 12 €.
Tomáš Repčiak

Športový klub Ferčekovce každoročne v jarnom
období organizuje veľké upratovanie. Inak tomu
nebolo ani tento rok, a tak sa 16. 5. stretli dob‑
rovoľníci na Ferčekovskom smeťozbere. Spoloč‑
nými silami vyčistili úseky okolo potoka, verejné
priestranstvo a priľahlý lesík. Podarilo sa im vy‑
zbierať desiatky vriec odpadu. Zároveň tiež zveľa‑
dili detské ihrisko a oddychové altánky.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja spúš‑
ťa projekt obnovy cestnej zelene, na ktorý vyčle‑
nila 50-tis. €. V rámci neho plánuje do budúceho
roka vysadiť približne 500 stromov. Prvé stromčeky
pribudnú už túto jeseň v okresoch Košice‑okolie,
Michalovce, Trebišov, Rožňava a Sp. Nová Ves.

bleskovky

spravodajstvo

Poslanci krajského zastupiteľstva 15. 5. na svojom
zasadnutí schválili okrem iného racionalizačné
opatrenia v kultúrnych organizáciách KSK. Tie
zahŕňajú transformáciu rozpočtových organizácií
na príspevkové, ako aj zlúčenie niektorých z nich.
Zmeny sa týkajú niekoľkých kultúrnych organizá‑
cií, medzi nimi aj Spišskej knižnice a Spišského
osvetového strediska v Sp. Novej Vsi. Po novom
od 1. 1. 2021 vzniknú tri centrá, ktoré budú tieto
kultúrne zariadenia združovať do Centra kultúry
Košického kraja, Zemplínskeho kultúrneho centra
a Spišského kultúrneho centra. Súčasťou rokova‑
nia bol aj Program obnovy krajiny KSK a aktivity
akčného plánu. V rámci nich začne kraj v tomto
roku aj s výstavbou vegetačnej strechy na budo‑
ve Technickej akadémie v Sp. Novej Vsi.
Expozícia v Letohrádku Dardanely v Markušovciach bola obohatená o zreštaurované nábytkové exponáty. Na záchrane nábytku, ktorý bol už
v dezolátnom stave, sa podieľal reštaurátor Tibor
Kováč. Múzeum Spiša na jeho opravu získalo sumu
8-tis. € z Fondu na podporu umenia. V súvislosti
s uvoľňovaním opatrení markušovský kaštieľ otvo‑
ril svoje brány pre verejnosť už 19. 5. za dodržania
prísnych hygienických podmienok.
Primátor mesta Pavol Bečarik a obaja viceprimá‑
tori prijali 20. 5. v malej zasadačke radnice dvoch
oslávencov - prvého demokraticky zvoleného pri‑
mátora mesta Rastislava Jacáka (80 rokov) a bý‑
valého viceprimátora SNV Juraja Beňu (70 rokov).
Primátor im poďakoval za všetko, čo pre mesto
vykonali a zaželal im do ďalších rokov veľa úspe‑
chov a síl. Ku gratulantom sa pridal aj ďalší bývalý
primátor Karol Mitrík.

Rekonštrukcia
atletického štadióna
Slovenský atletický zväz ešte v minulom roku rozhodol o rozdelení sumy viac ako 5 mil. €
na rekonštrukciu atletických štadiónov a oválov. Medzi 23 úspešnými žiadateľmi o dotáciu
je aj mesto Sp. Nová Ves.
V rámci rekonštrukcie mesto plánuje výmenu antuko‑
vého povrchu za umelú tartanovú atletickú dráhu na
štadióne TJ Tatran. Ten bol takto postavený v r. 1965
a od tejto doby sa ešte nerekonštruoval. Vybudovaný
by tu mal byť 6-dráhový 400-metrový ovál s ôsmimi
dráhami na rovinke, postupne aj s vybudovaním sek‑
torov na ďalšie atletické disciplíny. Na realizáciu pro‑
jektu mesto získa od Slovenského atletického zväzu
dotáciu vo výške 250-tis. €, zvyšných 730-tis. € bude
financovať zo svojho rozpočtu v priebehu troch rokov.
„Teší ma, že v Spišskej Novej Vsi sa našla zhoda medzi miestnymi atletickými klubmi a mestom s podporou poslancov na tom, aký objekt v rámci daných
možností postaviť. Región Spiša, kde vyrástlo veľa
špičkových atlétov, si dôstojný stánok zaslúži. Verím,
www.spisskanovaves.eu

že všetko dobre dopadne, pán primátor Bečarik vyjadril tomuto projektu maximálnu podporu,“ uviedol
v tejto súvislosti prezident Slovenského atletického
zväzu Peter Korčok.
Termín ukončenia projektu je plánovaný na koniec
roka 2021. Okrem spomínaných prác mesto zbúra
existujúcu tribúnu a postupne vybuduje zázemie pre
športovcov. „Chceme zabojovať aj o prípadné ďalšie
finančné prostriedky nielen cez Slovenský atletický
zväz, ale aj cez Slovenský olympijský výbor či z fondu
rozvoja športu pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veríme, že sa nám to spoločnými
silami podarí,“ skonštatoval primátor mesta Pavol
Bečarik.
Edita Gondová

Nútenú prestávku v činnosti počas koronakrízy využili pracovníci Mestského kultúrneho centra
na opravy a údržbu všetkých svojich objektov.
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení bola 1. 6. opä‑
tovne spustená prevádzka Kina Mier.
Zástupcovia ECO - INVESTMENT, a. s., odovzdali
22. 5. mestu dar v podobe 2 000 ks ochranných
textilných rúšok. Spoločnosť sa takýmto spôso‑
bom v rámci boja s pandémiou koronavírusu snaží
pomáhať obciam a inštitúciám v okolí jej podnikov
v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Lesníci vo všetkých kútoch Slovenska majú dlho‑
dobo problémy s motorkármi a štvorkolkármi,
ktorí si les mýlia s pretekárskou dráhou. Pracov‑
níci Lesov mesta Sp. Nová Ves sa preto pustili
do opráv približne 50 rámp, závor a značení na
hlavných vstupoch na všetky lesné cesty. Navyše
osadili aj nové rampy s bezpečnostným zámkom na
miestach, kde doteraz neboli.
Dôsledky pandémie koronavírusu sa prejavili aj
na náraste nezamestnanosti. V okrese Sp. Nová
Ves sa v apríli v porovnaní s predošlým mesiacom
zvýšila približne o 1,6 % na úroveň 8,5 %. Mieru
evidovanej nezamestnanosti pritom ovplyvňujú aj
aktivity, ktoré museli byť pozastavené, ako napr.
vzdelávanie, aktivačné práce, rôzne poradenské
kurzy a pod.
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V lokalite Partizánska lávka na Čingove došlo
k zosuvu časti svahu a asi 8 stromov do Hornádu. Následkom toho bola zahataná rieka v celom
jej profile. S ich odstránením ochranárom pomá‑
hala zohratá dvojica: 11-ročný kôň Mišo a furman
Lukáš Hudák.
Po zamestnancoch zariadení sociálnych služieb za‑
čal Košický samosprávny kraj 27. 5. s testovaním
na ochorenie COVID-19 aj u vodičov prímestskej
dopravy, mestských policajtov a všeobecných
lekárov. Testovaniu sa zatiaľ podrobilo 110 vodi‑
čov spoločnosti Arriva Michalovce a 118 vodičov
a 9 ľudí obslužného personálu spoločnosti eurobus
Košice. U žiadneho z nich sa nákaza nepotvrdila.
Maskotom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže bude banský škriatok
permoník. Už čoskoro bude známa aj jeho defini‑
tívna podoba. Odborná porota ocenila 15 návrhov
z 1 102 prác, ktoré prišli do výtvarnej súťaže Slo‑
venského olympijského a športového výboru a or‑
ganizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica.
Vzhľadom na úroveň diel sa rozhodla udeliť v každej
zo štyroch kategórií ocenenia bez určenia poradia.
Medzi najmladšími deťmi do 10 rokov získala oce‑
nenie aj Tatiana Helcmanovská zo Sp. Novej Vsi.
Košický samosprávny kraj po knižniciach, mú
zeách a galériách otvoril pre návštevníkov aj ďal‑
šie inštitúcie. Od 1. 6. tak verejnosť môže navštíviť
aj Spišské osvetové stredisko v Sp. Novej Vsi.
Otvorené boli aj 4 krajské divadlá, medzi nimi aj
Spišské divadlo, avšak bez prítomnosti verejnos‑
ti. Divadelníci tak počas júna mohli skúšať nové
hry a počas leta majú divadelné prázdniny. V plnej
prevádzke aj s divákmi by mali začať fungovať od
začiatku septembra, kedy začína nová divadelná
sezóna.
Košický samosprávny kraj od 1. 6. posilnil prímestskú autobusovú dopravu, ktorá v kraji ak‑
tuálne funguje v prázdninovom režime. Dôvodom je
obnovenie dobrovoľnej školskej dochádzky žiakov
prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl.
Týka sa to 50 liniek, hlavne ranných a poludňajších
spojov, ktorými sa prepravujú školáci. K zmene
došlo napríklad aj na linkách smerujúcich do Sp.
Novej Vsi z Letanoviec a Jamníka.
Armáda SR si pripomenula rok od úspešnej akcie
v našom meste. Deň detí s Ozbrojenými silami SR
v Sp. Novej Vsi prilákal tisícky rodičov a detí, ktorí
mohli vidieť ukážky vojenskej techniky, spoznali
život vojakov a ich techniky zblízka, zároveň mali
celý deň množstvo hier a zábavy. Terén letiska, na
ktorom minuloročná akcia zanechala stopy, vojaci
1. 6. začali upravovať. Do požadovaných miest
navozili zeminu a následne ju zarovnali bagrom
a valcom.
Viceprimátor Ján Volný prijal 2. 6. v obradnej sieni
radnice bývalého primára interného oddelenia spiš‑
skonovoveskej nemocnice MUDr. Alexandra Jedlovského pri príležitosti jeho životného jubilea
90 rokov. Prijatie sa konalo aj za účasti jeho ro‑
dinných príslušníkov a bývalých spolupracovníkov.
V Slovenskom raji v časti Kláštorisko sa 3. – 5. 6.
konal výcvik kynológie Horskej záchrannej
služby. Zúčastnilo sa ho 11 psovodov a 7 figu‑
rantov. Výcvik bol zameraný na vyhľadávanie osôb
v rumoviskách, horskom zalesnenom teréne s vy‑
užitím GPS prístrojov, pohyb v roklinách a spusty
psovodov skalnou stenou pomocou lanovej tech‑
niky. Zároveň psovodi s mladými psami trénovali
poslušnosť, prvé fázy vyhľadávania špeciálnych
pachov a orientáciu v neznámom teréne.
Od 4. 6. bola opätovne otvorená aj krytá plaváreň v Sp. Novej Vsi. Výška vstupného a permanen‑
tiek ostáva nezmenená. Platnosť permanentiek sa
predlžuje o čas nariadeného zatvorenia. Prevádz-
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Tri otázky pre primátora
Spoločne sme zvládli karanténu, život sa vracia
do normálnych koľají. Ľudia sa začínajú viac stretávať, túžia po slnku, dovolenke a spoločenskom
živote. Čo im ponúkne Spišská Nová Ves?
Máte pravdu, všetci registrujeme hlad po spoločen‑
skom živote, akciách a programe. Mestský úrad aj
vedenie mesta pracovalo počas korona krízy každý
deň, robili sme opatrenia, ktoré nás chránili pred veľ‑
kou nákazou. Museli sme vymyslieť aj riešenia, ako
sa popasovať s výpadkom v rozpočte. Okrem iného
sme dohodli úradníkom plat na osemdesiat percent,
ja som sa vzdal mesačného platu a poslanci prispeli
svojím dielom. Upravili sme rozpočet, aj program akcií.
Stále fungujú štátne obmedzenia. Namiesto pravidel‑
ných veľkých podujatí ponúkame alternatívny kultúrny
program – počas prázdnin majú k dispozícii možnosť
kultúrneho vyžitia. Pokúsime sa zorganizovať menšiu
verziu festivalu Živé sochy, ľudia si budú môcť vy‑
chutnať letné koncerty z veže, deti rozprávky, a to aj
priamo na sídliskách, nadšenci filmu budú mať kino
aj na námestí, aj v kultúrnom dome na Mieri. Ľudia sa
rozhýbali, začali športovať, preto im dávame k dispozí‑
cii športové areály, otvoríme aj letné kúpalisko, nebudú
chýbať ani obľúbené preteky Spišských 333 extreme
pre cyklistov.
Zaregistrovali sme aj hlasy typu – Bečarik je športovec, preto sa v meste stavajú iba cyklochodníky
a opravujú športoviská. Na ostatné sa, vraj, zabúda.
Smejem sa týmto kritikom. Odkedy som prišiel do
funkcie, tak sme získali pre naše mesto skoro tri
milióny eur z externých zdrojov. Prihlasujeme sa do
všetkých výziev, do ktorých sa môžeme prihlásiť. Ne‑
môžem za to, že v tomto období boli vyhlásené práve
takéto výzvy. Čo by som však bol za hospodára, keby
som odmietol státisíce eur na zveľadenie nášho mesta
a iba tak sa pozeral, ako putujú do iných miest? Ide
o peniaze, ktoré nemusí platiť občan! Tí, ktorí nás kriti‑
zujú, by boli radi, keby sme nerobili nič, aby nás mohli
ešte viac kritizovať. Ale tak to nebude. Reagujeme na
aktuálne výzvy a ponuky, a keď budeme mať o pár ro‑
kov opravené športoviská, tak sa tým budeme chváliť
všetci. Samozrejme, že mesto naďalej opravuje chod‑
níky, buduje ihriská, parkoviská a stará sa o zeleň.
Len na opravy chodníkov sme vyčlenili 250-tisíc eur.
V minulom roku sme opravili chodníky na Bezručovej,
Duklianskej a Ul. J. Fabiniho. Tento rok začne 1. eta‑

pa rekonštrukcie chodníka na Triede 1. mája, opra‑
vené budú aj ďalšie na Ul. Čsl. armády, Starosaskej
a Levočskej ul. Napriek tomu, že očakávame výpadok
z rozpočtu vo výške 1,5 milióna eur, život v Spišskej
Novej Vsi nezastane a mesto sa bude naďalej rozvíjať.
Nechceme však rozhadzovať, hľadáme možnosti ako
ušetriť. Dobrým príkladom je MEPOS. Mestský podnik
služieb má 25 zamestnancov, zamestnáva znevýhod‑
nených aj dlhodobo nezamestnaných. Je to sociálny
podnik, ktorý dostáva dotáciu od štátu a pracuje s de‑
saťpercentnou DPH pre samosprávu, takže vie robiť
zákazky o dvadsať až tridsať percent lacnejšie ako iné
firmy. Opravujeme sami a lacnejšie. V našom meste sa
peniaze nevyhadzujú nadarmo. Čaká nás oprava parku
pred Redutou a na jej opravu zatiaľ financie hľadáme.
Plánujem stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu,
sú to podnikatelia ako ja, nevidím dôvod na zbytočné
politické obštrukcie. Rovnako pripravujeme stretnutie
poslancov parlamentu, ktorí sú z nášho regiónu, Spi‑
šiaci vedia držať spolu a pomôcť si navzájom.
Na verejnosti sa objavila informácia o schválení kúpy pozemku na križovatke za železničnými
rampami na sídlisku Západ I. Kedy môžeme očakávať nový odbočovací pruh, ktorý vyrieši tunajšiu
dopravnú situáciu?
Keďže sa nám darí spolupráca s Košickým samospráv‑
nym krajom, do ktorého kompetencie patrí aj táto ces‑
ta, tak už vybavujeme pozemkové náležitosti a povole‑
nia. Je to cesta KSK a ten nám na jej úpravu vyčlenil
242-tisíc eur. Verím, že na jeseň budeme môcť stavbu
zrealizovať. Všetko má svoj zákonný postup a pravidlá,
ľudia si tiež nemôžu postaviť dom bez povolenia.
Sme po karanténe, očakáva sa kríza. My sme robili
úsporné opatrenia dávno predtým. Odkedy som pri‑
mátor, podali sme približne päťdesiat úspešných
projektov, ktoré prinesú peniaze do Spišskej Novej
Vsi. O všetkom obyvateľov podrobne informujeme.
Nežičlivci rozhlasovali po meste, že sa u nás nič ne‑
bude robiť, lebo primátor a poslanci sú na opačných
stranách politiky. Nie je to pravda, chce to viac času
a vysvetľovania, ale doposiaľ sme sa vždy dohodli. Bez
rozumného dialógu by sa rozvoj mesta zastavil a to,
chvalabohu, nechce nikto. Zvládli sme koronavírus,
zvládneme aj iné problémy.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak

Nový
prednosta
MsÚ
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik vymeno‑
val do funkcie prednostu mestského úradu Jozefa
Naščáka. „Chcem poďakovať doterajšiemu prednostovi Mariánovi Kellnerovi za úspešné pôsobenie na pozícii prednostu a jeho nástupcovi želám
šťastný nástup do funkcie,“ uviedol Pavol Bečarik.
Jozef Naščák je známy ako kvalitný a úspešný ma‑
nažér so skúsenosťou v riadiacich funkciách v Spiš‑
skej Novej Vsi (napr. spišskonovoveská nemocnica).
Počas prvého týždňa sa oboznámil s podrobnou
agendou jednotlivých oddelení úradu a pracoval na
príprave interného personálneho auditu.
Tomáš Repčiak

júl 2020

Šachisti, pozor

ka letného kúpaliska bude opäť spustená 3. 7.
po dokončení opráv bazénov. K jeho rekonštrukcii
potom mesto pristúpi po ukončení letnej sezóny.

Novinkou tohtoročného leta je možnosť zahrať si
šach pod holým nebom. Mesto Spišská Nová Ves
v spolupráci s Centrom voľného času a Kaviarňou eLA‑
ra pozýva širokú verejnosť na partičku šachu.
Kde:
námestie - Letná ulica pri Kaviarni eLAra
Kedy: pondelok - piatok
8.00 – 21.00 h
sobota
10.00 – 21.00 h
nedeľa
13.00 – 21.00 h
Príďte sa zabaviť, tešíme sa na vás .

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
• s NKS následkom sluchového postihnutia
• s dominantnou NKS u žiakov s ľahkým
stupňom telesného postihnutia
Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy
https://spojskolasnv.edupage.org/register/
Termín zápisu: 31. 8. 2020
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
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
Redakcia Ička prosí o ospravedlnenie za chybné
uvedenie mena vo funkcii riaditeľa v májovom Ičku.

DOBRÁ VEC – výzva na
predkladanie projektov
financovaných z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2020
z programu Dotačná politika mesta a grantový program č. 5. 2. 4
Spišská Nová Ves ponúka občanom mesta možnosť
spolurozhodovania o využití časti finančných pro‑
striedkov na podporu malých komunitných projektov
realizovaných na jednotlivých sídliskách a v mest‑
ských častiach definovaných ako mestské výbory.
Mestské výbory reprezentujú obyvateľov územného
obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Rozde‑
lenie ulíc do jednotlivých mestských výborov sa na‑
chádza na web stránke mesta.
Mesto Spišská Nová Ves vyčlenilo v roku 2020 spolu
9 000 €, pre každý mestský výbor je určených maxi‑
málne 1 000 €.
Komunita ponúkne nápad, členovia mestských výbo‑
rov hlasovaním vyberú víťazné nápady, ktoré budú
podporené čiastkou 300 – 1 000 €. Vznikne tak minimálne 9 DOBRÝCH VECÍ v Spišskej Novej Vsi.
Aké oblasti môžu byť podporené?
Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:
»» voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a po‑
hybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové
a tvorivé aktivity;
»» komunitné aktivity; komunitná infraštruktúra;
»» šport - organizácia amatérskych športových
turnajov a aktivít;
»» kultúra - kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne
zamerané;
www.spisskanovaves.eu

»» podpora turizmu;
»» životné prostredie - aktivity zveľaďovania prostre‑
dia komunít;
»» sociálna pomoc - podujatia a záujmové činnosti
podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva;
»» podpora dobrovoľníctva.
Finančné limity pre projekty
»» Minimálna výška rozpočtu projektu financovaná
z rozpočtu mesta: 300 €.
»» Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná
z rozpočtu mesta: 1 000 €.
»» Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je
podmienkou schválenia projektu.
Časový harmonogram
Lehota na predkladanie projektov zo strany navrho‑
vateľov je do 24. 7. 2020 vrátane. Do tohto termínu
musí byť projekt doručený elektronicky na e‑mailo‑
vú adresu dobravec@mestosnv.sk a zároveň poštou
v zalepenej obálke s označením: „Dobrá vec“
do podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi na
adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01
Spišská Nová Ves.
Viac informácií nájdete na: www.spisskanovaves.eu.
Andrea Jančíková

Spišskonovoveská Nemocnica Svet zdravia sa
pomaly vracia do normálneho režimu. Pacien‑
tov sa v jednotlivých ambulanciách snažia časo‑
vať, aby boli dodržiavané bezpečnostné opatrenia.
Opätovne boli spustené rehabilitácie, lôžková časť
fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti a oddelenie
dlhodobo chorých. Postupne sa vracajú aj k pláno‑
vaným operačným výkonom. Aj naďalej tu ostáva
fungovať odberné miesto na COVID-19, po novom
však vzorky odoberajú už iba raz týždenne, a to
v utorok. V prípade zvýšenia požiadaviek na testo‑
vanie sa nemocnica prispôsobí.

bleskovky

spravodajstvo

Na základe veľkého záujmu boli od prvého júnové‑
ho víkendu rozšírené otváracie hodiny tenisového areálu. Po novom je tak pre verejnosť v prípade
záujmu k dispozícii v sobotu a v nedeľu v čase od
10.00 do 20.00 hod.
V Sp. Novej Vsi sa zmení názov dvoch stredných odborných škôl. Technická akadémia bude
na základe zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave premenovaná na Strednú
priemyselnú školu technickú. Stredná odborná
škola na Markušovskej ceste zas požiadala KSK
o pridelenie prívlastku. Po novom by sa tak mala
volať Stredná odborná škola techniky a služieb.
Po úspešnom absolvovaní skúšok zložili 5. 6. pri‑
mátorovi mesta Pavlovi Bečarikovi sľub dvaja noví
mestskí policajti.
Počas prvého júnového víkendu začala na spiš‑
skonovoveskom letisku parašutistická sezóna. Milovníci adrenalínových zážitkov tak mali
možnosť vyskúšať si tandemový zoskok z výšky
3 000 m alebo si užiť jedinečné výhľady počas
30-minútového letu v lietadle.
V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení
prešiel do štandardného režimu aj Úrad Košického samosprávneho kraja. Počas pandémie
zamestnanci odborov zdravotníctva a sociálnych
vecí distribuovali ochranné pomôcky lekárom,
zdravotníkom aj zariadeniam sociálnych služieb.
Zamestnanci vnútornej prevádzky a ďalší ich balili
a distribuovali aj mimo pracovnej doby a cez víken‑
dy. Aj preto niektorí dostanú mimoriadnu odmenu.
Výtvarník Matúš Lányi na dolnom nádvorí Spišského hradu zrealizoval zaujímavý koncept.
V mierke 1 : 1 tu zakreslil pôdorys katedrály Notre‑Dame v Paríži. Kresba mala rozmery
128 x 48 m a tvorila rozlohu okolo 6 000 m2. Najprv
ju zameral, nakolíkoval jednotlivé body, ktoré po‑
tom pospájal igelitovou páskou. Ide o pokračovanie
jeho konceptu, ktorý realizuje s odstupom už dlhší
čas. Návštevníkom mala ukázať, koľko miesta by
zabrala sakrálna stavba, ak by tu bola postavená.
Členovia MsV č. 4 – sídl. Mier sa stretli 8. 6. prvý‑
krát po uvoľnení opatrení na svojom zasadnutí.
Zaoberali sa predovšetkým podnetmi obyvateľov
sídliska, ktorých trápi stav chodníkov, kontajnerové
stojiská a parkoviská. Na zasadnutí boli vymedze‑
né nové úlohy na nasledujúce obdobie, ako napr.
rekonštrukcia chodníkov či zlepšenie parkovacích
miest na Ul. J. Wolkera.
V utorok 9. 6. sa pri Redute a zároveň aj v parku na
Koceľovej ul. objavili roje včiel. Privolaný bol preto
skúsený včelár, ktorý včely odchytil.
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení začalo CVČ
s prípravou detských táborov počas letných
prázdnin. Zároveň od 10. 6. obnovilo pravidelnú
činnosť všetkých záujmových útvarov za dodrža‑
nia aktuálnych epidemiologických opatrení. Bližšie
informácie nájdete na stránke www.cvcadam.sk.
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Mesto Sp. Nová Ves zverejnilo na svojej webovej
stránke zoznam daňových dlžníkov evidovaných
podľa stavu pohľadávok k 31. 12. 2019. Ide pritom
o dlžníkov, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov
presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej
osoby 1 600 €. Zoznam nájdete v červenej sekcii
Občan – Ako vybaviť – Dane a poplatky.
Po dlhšej prestávke začala zoologická záhrada
opäť organizovať obľúbené ZOO krúžky pre deti.
Prvýkrát po uvoľnení opatrení sa tak 11. 6. stretli
malí nadšenci zvierat a prírody. Počas krúžku sa
mohli dozvedieť, ako funguje zoologická záhrada,
čo je náplňou práce ošetrovateľa a tiež zaujímavos‑
ti o niektorých druhoch zvierat. ZOO krúžky budú
prebiehať aj počas letných prázdnin. Viac informá‑
cií nájdete na webovej stránke www.zoosnv.sk.
Košický samosprávny kraj podporí v tomto roku
aj napriek pandémii kreatívne projekty v sume
116-tis. € v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú
inovácie. Kvôli koronakríze však bola táto čiastka
znížená o takmer 64-tis. € oproti plánovanej sume.
Medzi úspešnými uchádzačmi o dotáciu je aj
Múzeum Spiša, ktoré pripravuje rozšírenie stálej
expozície histórie regiónu o tému Dejiny Sp. Novej
Vsi. Úspešne zrealizovaný projekt s názvom Príbeh
jedného ateliéru – virtuálna realita sprístupní časť
historickej expozície s interaktívnym prvkom – zá‑
žitkovou prehliadkou s prvkami virtuálnej prezen‑
tácie. Košická župa realizuje tieto kultúrne aktivity
prostredníctvom Koncepcie rozvoja kultúry v Košic‑
kom samosprávnom kraji na obdobie 2020 – 2025.
Mestská polícia zriadila v júni cyklohliadku, kto‑
rá má efektívnejšie pomôcť poriadkovému útvaru
svojou mobilitou. Pomocou bicyklov sa môžu dostať
aj na ťažšie prístupné miesta, čo zvýši efektivitu
zákrokov. Zároveň ušetria finančné prostriedky na
nákupe paliva. V súčasnosti takúto hliadku tvorí
dvojica policajtov. Ak sa projekt osvedčí, mestská
polícia by mohla byť doplnená o ďalšie bicykle.
Vo veku 88 rokov zomrel známy slovenský historik,
archivár a pedagóg Ivan Chalupecký. Tento rodák
zo Sp. Novej Vsi bol tiež hlavným zostavovateľom roz‑
siahlej monografie Dejiny mesta Spišská Nová Ves.
Horská záchranná služba Slovenský raj pomá‑
hala 13. 6. 36-ročnej turistke, ktorá si pri zostupe
z Tomášovského výhľadu po páde vykĺbila lakeť.
Olympijský klub Spiš privítal prvé dni povolenia or‑
ganizovať pohybové aktivity svojich členov a začal
projektom Vykročme za zdravím. Obnovil pravi‑
delné cvičenia v telocvični a pokračuje v napĺňaní
plánovaných športových podujatí v prírode. V sobotu
13. 6. Absolvovali jeho členovia prvú cyklistickú túru
na Bikšovú lúku s prechodom na Čingov. Tých, ktorí
sa ešte nestihli ku nim pripojiť, pozýva na pokračo‑
vanie pravidelnej činnosti v utorok a vo štvrtok v te‑
locvični ZŠ Ing. O. Kožucha od 18.00 do 19.00 hod.

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

20. 6. 2020 bol prevzatý nález hotovosti 50 €.
17. 6. 2020 našiel sa kufrík s elektrickým náradím na Hviezdoslavovej ul. IC 698/2020
8. 6. 2020 bol nájdený na cyklistickom chodníku - Štúrovo nábrežie 10 - fitnes náramok
medenej farby, zn. Honor. IC 653/2020.
27. 5. 2020 na Letnej ul. bol na cyklistickom
chodníku nájdený zväzok kľúčov v počte 9 ks,
z toho jeden je bezpečnostný kľúč modrej farby. IC 604/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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Musíme zlepšiť vybavenie
mestskej polície, štruktúru
aj komunikáciu s občanmi
Vo výberovom konaní na pozíciu nového náčelníka Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi
uspel Marcel Garčár, ktorý má predovšetkým veľké skúsenosti z armády. Na podrobnosti
jeho života a plánov v novej funkcii sme sa opýtali jeho samého.
Pred niekoľkými dňami ste sa stali novým náčelníkom mestskej polície v našom meste. Mohli by
ste predstaviť našim čitateľom vašu doterajšiu kariéru, čomu ste sa venovali v posledných rokoch?
V deväťdesiatych rokoch som vyštudoval Vysokú školu
pozemného vojska vo Vyškove. Neskôr som pôsobil vo
viacerých vedúcich funkciách a zúčastnil som sa na
vojenských misiách v Kuvajte a Afganistane. Vojenskú
kariéru som uzavrel ako náčelník štábu práporu čest‑
nej jednotky u Posádkového veliteľstva v Prahe. Pôso‑
bil som aj vo viacerých výrobných firmách. Od roku
2018 som príslušníkom Mestskej polície v Spišskej
Novej Vsi. Mám skúsenosti s personálnou a riadiacou
prácou a tie chcem využiť aj vo svojej novej pozícii.
Vo výberovom konaní ste prezentovali svoju predstavu o chode našej mestskej polície. Mohli by ste
nám priblížiť najdôležitejšie body, ktoré chcete
v nasledujúcom čase realizovať?
Moja vízia obsahuje štrukturálne zmeny mestskej po‑
lície aj rôzne inovácie. Chcem motivovať príslušníkov
MsP k aktivite, flexibilite a ústretovému jednaniu s ob‑
čanmi mesta. Zmeny nastanú aj na pozícii zástupcu
náčelníka MsP, v organizačnom vnútornom poriadku
polície, zmení sa aj chod celého útvaru. Inovácie na‑
stanú v hliadkovej činnosti našich príslušníkov. Záro‑
veň dôjde aj k výraznému zviditeľneniu našej práce,
chceme lepší kontakt s občanmi pri riešení problema‑
tiky v oblasti verejného poriadku.
Ako vnímate rôzne kritické hlasy na prácu našich mestských policajtov a kamerového systému
v meste? Máme, podľa vás, dostatok policajtov
s dostačujúcim vybavením?
Niektoré hlasy sú zo strany občanov opodstatnené
a mojím cieľom je situáciu zmeniť. Som si vedomý, že
občania sú hodnotiteľmi našej ťažkej práce, ale som
si istý, že naši príslušníci sú po odbornej, ale i ľudskej
stránke dostatočne profesionálni. Táto práca často
prináša veľa prekážok a legislatívnych obmedzení,
preto sa niekedy nedajú uspokojiť požiadavky obča‑
nov v plnej miere a zo dňa na deň. Kamerový systém
nie je vždy zárukou odhalenia protiprávneho konania,
má svoje technické limity. Jeho hlavnou úlohou je pre‑
vencia, no napriek tomu sa nám v minulosti podarilo
pomocou neho odhaliť viacero závažných skutkov.
Skutočnosť je taká, že máme tabuľkový podstav prí‑
slušníkov MsP o 9 osôb na počet obyvateľov mesta
a preto je niekedy ťažké okamžite zabezpečiť hliad‑
kovú činnosť na všetkých problémových miestach,
kde si to vyžiadajú občania. Príslušníci MsP disponujú
dostatočnou osobnou výbavou pre kvalitné zabezpe‑
čenie svojej činnosti, ale v rámci finančných možností
sa snažíme toto vybavenie zmodernizovať a vylepšiť.
Je to vždy otázka rozpočtu, ktorým disponujeme.
V dnešnej dobe zaostávame v technickej výbave, je
nutné obmeniť tri služobné vozidlá s riadne certifiko‑
vanou výbavou - signalizačné a zvukové zariadenie, 6
prenosných digitálnych rádiostaníc, 4 stanice do slu‑
žobných vozidiel. Čo sa týka aktuálneho stavu budovy
útvaru MsP v našom meste, je nutná rekonštrukcia

vnútorných, ako aj vonkajších priestorov, ktoré sú
v havarijnom stave. Čo sa týka odbornej prípravy, ako
je fyzická príprava príslušníkov MsP, tak disponujeme
nedostatočným športovým vybavením. Vždy toto bolo
riešené len formou sponzorského daru. Je toho naozaj
dosť, čo môžeme zlepšiť a dúfam, že sa nám to spo‑
ločne podarí.
Okrem práce ste aj jedným z nás, Spišskonovovešťanov. Priblížite nám niečo zo svojho súkromia,
vaše záujmy a vzťah k nášmu mestu?
Áno, som rodený Spišskonovovešťan. Väčšiu časť
svojho života som žil v Českej republike a natrvalo som
sa presťahoval späť na Slovensko do môjho rodného
mesta Spišskej Novej Vsi. Je to jedno z najkrajších
miest v celej Európe. Mám 4 krásne deti - dcéry Mar‑
celu, Dominiku, Viktóriu a šikovného syna Davida, kto‑
ré žijú v Českej republike. Sme v neustálom kontakte
a často sa navštevujeme. Rád športujem - cyklistika,
turistika, lyžovanie a zúčastňujem sa spoločenských
a kultúrnych akcií. Aktívne sa venujem futbalu a streľ‑
be z krátkej zbrane. Som členom streleckého oddielu.
Vždy som bol v živote obklopený dobrými ľuďmi, pra‑
coval som so svedomitým a pracovitým kolektívom.
Považujem sa za človeka, ktorý má organizačné a ma‑
nažérske schopnosti. Viem, že dokážem analyticky,
koncepčne a strategicky myslieť. Viem byť flexibilný
a dokážem pracovať pod stresom. Patrím medzi kre‑
atívnych a pozitívne naladených ľudí a rád pracujem
s ľuďmi. Mám rád nové výzvy, nebojím sa ísť do no‑
vých vecí. O moje skúsenosti a znalosti sa rád podelím
a odovzdám ich na mojej novej pozícii náčelníka Mest‑
skej polície v Spišskej Novej Vsi.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak
júl 2020

Významné životné jubileum
Hneď dve obyvateľky Sp. Novej Vsi oslávili významné životné jubileum 100 rokov. Prvou
jubilantkou je dcéra akademického maliara Jozefa Hanulu Vlastimila Opielová, uznávaná
odborníčka v oblasti surdopédie - odbor špeciálnej pedagogiky zaoberajúci sa teóriou
a praxou rozvoja osobnosti, výchovou a vzdelávaním osôb sluchovo postihnutých. Druhou
oslávenkyňou je Johana Bonková pochádzajúca z Letanoviec.
Vlastimila Opielová (rod. Hanulová) sa narodila
v júni 1920 ako ôsme z deviatich detí v rodine vý‑
znamného slovenského akademického maliara Jozefa
Hanulu. Zaujímavosťou je, že jej otec sa narodil v roku
1863, čiže ešte v 19. storočí. V našom meste je po ňom
pomenovaná aj jedna z ulíc. „On nás mal rád, ale bol
dosť izolovaný. Išiel si do svojho ateliéru a tam od rána
do večera maľoval a sedel a veľa čítal,“ zaspomínala
na svojho otca V. Opielová.
Jej manžel Ladislav Opiela bol jedným zo zaklada‑
júcich učiteľov Štátneho ústavu pre hluchonemých
v Košiciach. Spoločne sa natrvalo usadili v Levoči. Po‑
čas celého života sa s manželom venovali zavádzaniu
a modernizovaniu vyučovacieho procesu nepočujúcich
detí dostupnými kompenzačnými pomôckami. Pre deti
v internáte sa vždy snažili vytvoriť ich druhý domov.
Jej manžel až do svojej smrti v roku 1971 vykonával
funkciu riaditeľa v súčasnosti pomenovanej Spojenej
škole Jána Vojtaššáka internátnej a za svoju prácu
získal titul Vzorný učiteľ. Vlastimila Opielová získala
odbornosť špeciálneho pedagóga a deti s poruchami
sluchu v Levoči učila až do svojho odchodu do dôchod‑
ku v roku 1977. Za svoju pedagogickú činnosť jej bol
udelený titul Zaslúžilý učiteľ a na Slovensku si získala
meno uznávanej odborníčky v oblasti surdopédie.
Po smrti manžela sa pani Vlastimila presťahovala do
svojho rodného domu do Sp. Novej Vsi, kde žije už sko‑
ro 50 rokov. A aké je jej tajomstvo dlhovekosti? „Triezvosť vo všetkom. U nás sa žilo skromne,“ uzavrela
s úsmevom V. Opielová.
Johana Bonková (rod. Majerčáková), obyvateľka
tunajšieho domova dôchodcov, sa narodila v máji 1920
v Letanovciach už ako sirota, pretože jej otec zomrel
5 mesiacov pred jej narodením. Pochádza z najpočet‑
nejšej rodiny v Letanovciach. Bolo ich 17 detí, pričom
jej mama až trikrát porodila dvojčatá. Žiaľ, iba 8 detí
sa dožilo dospelosti.
Ťažkou životnou skúškou v jej živote bola druhá sve‑
tová vojna, ale aj roky po jej skončení. Na tieto ťažké
časy si spomína pani oslávenkyňa takto: „V januári
1945, keď sa fronta a ruská armáda približovali, Nemci

podpálili muníciu iba niekoľko sto metrov od nášho
domu. Našťastie výbuch náš dom nezničil.“
Po odchode Nemcov prišli Rusi. Dvaja bratia si svoju
sestru chránili a ukryli ju v pivnici. Potom prišla vláda
KSČ a s tým aj zatváranie a politické prenasledovanie.
Potom nasledovala kolektivizácia a odovzdanie pôdy
do družstva a úmrtie matky.
Johana Bonková vychovala 5 detí. Celý svoj život pra‑
covala v Roľníckom družstve v Letanovciach. Keďže
rada spievala a tancovala, patrí medzi zakladajúce
členky súboru Olišavčan. Zúčastnila sa natáčania
dokumentu Slovenskej akadémie vied o tom, ako to
prebiehalo na svadbe v Letanovciach, kde stvárnila
svadobnú matku.
„Pani Johanka je v našom domove dôchodcov od leta
1997. Má dobrú pamäť, jasný názor na uplynulé roky
života a súčasný svet,“ priblížil riaditeľ domova dô‑
chodcov Štefan Šiška.
Ku gratulantom sa pripája aj naša redakcia a obom
jubilantkám želáme hlavne veľa zdravia.
Edita Gondová
Foto: Tomáš Repčiak, archív domova dôchodcov

Z činnosti OR PZ v SNV
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 16. 5. 2020
trestné stíhanie za prečin porušovania domovej
slobody a prečin krádeže. Doposiaľ neznámy pá‑
chateľ v presne nezistenej dobe od 14. 5. 2020 do
presne nezisteného času 15. 5. 2020 v Novoveskej
Hute na Novoveskej ceste bez súhlasu majiteľa ro‑
dinného domu vošiel cez jeho neoplotenú časť do
dvora a následne do priestorov garáže, z ktorých
odcudzil motorovú pílu a krovinorez, čím spôsobil
škodu majiteľom odcudzených vecí cca 1 000 €.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal 20. 5. 2020
trestné stíhanie za prečin krádeže, ktorého sa do‑
pustil doposiaľ neznámy páchateľ. Ten v čase od
3.55 hod. do 4.30 hod. 20. 5. 2020 z objektu firmy
na Radlinského ul. odcudzil železnú ohňovzdornú
skriňu v hodnote 500 € s obsahom 113 ks strav‑
ných lístkov a dokumenty nemajetkovej povahy.
Pre poškodenú firmu spôsobil celkovú škodu vo
výške cca 1 150 €.

policajné okienko

spravodajstvo

Medzi obcami Markušovce a Matejovce nad Horná‑
dom našli 21. 5. vodohospodári v rieke ľudskú leb‑
ku. Len o 4 dni neskôr narazili na ľudské pozostatky
aj stavbári na pozemku budúceho rodinného domu
v Sp. Novej Vsi. Na miesto bola preto privolaná polí‑
cia. Poverený príslušník OO PZ v Sp. Novej Vsi v da‑
nej veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Zaistený kostrový nález bol odoslaný na Kriminalis‑
tický a expertízny ústav PZ, kde sa podrobí antro‑
pologickému skúmaniu. Na základe neho sa určí,
či ide o obeť trestného činu alebo historický nález.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 4. 5. 2020 o 13.45 hod. na
Školskej ul. zistený priestupok, ktorého sa dopustil
K. M. Menovaný parkoval motorovým vozidlom na
parkovisku vyhradenom pre osoby so zdravotným
postihnutím, pričom nešlo o vozidlo, pre ktoré je
toto parkovisko vyhradené. Priestupok bol riešený
v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 4. 5. 2020 o 15.10 hod. na Čes‑
kej ul. zistený priestupok proti verejnému poriadku,
ktorého sa dopustil M. J. Menovaný konzumoval
alkoholické nápoje na verejnom priestranstve.
Náprava bola zjednaná na mieste, priestupok bol
vyriešený v kompetencii MsP.
V Domove dôchodcov v Sp. Novej Vsi, kde Johana
Bonková momentálne žije, zorganizovali 10. mája
pre oslávenkyňu oslavu.

Hliadka MsP riešila 4. 5. 2020 o 22.30 hod. na
Elektrárenskej ul. zistené priestupky, ktorých sa
dopustili Š. P. a J. P. Menovaní sa počas vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
uznesením vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020 (pandémie
COVID-19) pohybovali na verejnom priestranstve
bez ochranného rúška a tiež boli v bezprostrednej
blízkosti s ďalšími osobami tiež bez rúšok.
Hliadke MsP oznámila 14. 5. 2020 o 18.45 hod.
poškodená K. Z., že v predajni na Lipovej ul. jej
neznámy páchateľ odcudzil kabelku s osobnými
dokladmi a finančnou hotovosťou. Hliadka podľa
kamerového záznamu z predajne zistila, že uvede‑
nej krádeže sa dopustil H. T. Lustráciou bolo ziste‑
né, že obdobného skutku sa dopustil za posledných
12 mesiacov. Pre uvedené vzniklo podozrenie, že
menovaný spáchal trestný čin.

Oslávenkyni pani Vlastimile Opielovej prišiel 8. júna k jej jubileu zablahoželať aj primátor mesta Pavol Bečarik.

www.spisskanovaves.eu

Na základe telefonického oznamu našla hliadka
MsP 23. 5. 2020 o 2.10 hod. na Duklianskej ul.
v priestore benzínového čerpadla na zemi ležiace‑
ho muža. Jednalo sa o J. T. Menovaný javil známky
opitosti, mal silne krvácajúce poranenie hlavy a sil‑
nú triašku. Z dôvodu ochrany jeho zdravia bola na
miesto privolaná sanitka so zdravotníkmi, ktorí ho
prevzali k lekárskemu ošetreniu.

7/2020

7

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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CENA MESTA
Poslanci sa stretli 28. mája na 12. zasadnutí mestského zastupiteľstva. V rámci neho prero‑
kovávali pomerne rozsiahly program. Zasadnutie sprevádzali prísne hygienické opatrenia.
Medzi prvými prerokovanými materiálmi bolo schválenie udelenia Ceny mesta
Spišská Nová Ves za rok 2019. Kancelárii primátora bolo doručených 9 návrhov
na udelenie Ceny mesta za rok 2019. Poslanci schválili udelenie tohto ocenenia

laureátom: MUDr. Alexandrovi Jedlovskému, Mgr. Michalovi Búzovi, manželom
Mgr. Eve Šterbákovej, DiS. art a Antonovi Šterbákovi. Žiaľ, MUDr. Alexander Jed‑
lovský si Cenu mesta Spišská Nová Ves už osobne neprevezme, keďže nás opustil
22. júna 2020. V budúcom Ičku uverejníme o tomto významnom lekárovi viac infor‑
mácií. Česť jeho pamiatke!

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA
Rozpočet mesta v roku 2019 bol postupne zvýšený o 4,5 mil. €. Celkom sa preinvestovalo 1 249 099,56 €. V meste pribudli dve parkoviská,
výraznou rekonštrukciou prešli i chodníky na troch uliciach, spolu 2 244 m2
V priebehu roka 2019 bolo schválených celkovo päť
zmien rozpočtu. Upravený rozpočet ku koncu roka
dosiahol čiastku 37 143 477 € (celkový nárast
o 4 588 796 €).
Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke 1 223 185 €,
kapitálový, naopak, schodkový 1 280 865 €. Výsled‑
kom finančných operácií bola čiastka 57 680 €.
Kapitálové výdavky v roku 2019 boli čerpané v objeme 1 249 099,56 €.
V rámci nových stavieb sa zrealizovalo:
- parkovisko na sídl. Východ v hodnote 26 241 €,
(15 parkovacích miest),
- parkovisko na sídl. Západ v hodnote 77 373 €,
(41 nových parkovacích miest),
- oporný múr v Novoveskej Hute v cene 40 227 €.

Nové parkoviská pribudli v roku 2019 na sídl. Východ
(za internátom Hotelovej akadémie) a na sídl. Západ I

Nainštalovaných bolo 8 ks prvkov na detských ihriskách
v lokalitách Svätoplukova, Moravská, Za Hornádom
a Jilemnického ul. v celkovej hodnote 14 623 €. Doplni‑
lo sa verejné osvetlenie v sume 2 950,85 €. Za prípojky
na vodu v časti Červený jarok, kde prebieha výstavba
rodinných domov, sa v roku 2019 zaplatilo 2 000 €.
V stanici pre odchyt túlavých zvierat sa postavili koterce
v sume 4 970 €. Rekonštruované boli chodníky na:
- Duklianskej ul. v hodnote 45 921 € (570 m2),
- Bezručovej ul. v cene 39 956 € (542 m2),
- na Ul. J. Fabiniho v sume 36 981 € (1 132 m2).
Kompletnou rekonštrukciou prešla budova hasičskej
zbrojnice v Novoveskej Hute. Do rozvodov tepelného
hospodárstva sa investovalo 120 675 €, na plynofikáciu
Radnice 76 325 €. Na plynovú prípojku k Multicentru sa
použilo 2 975 €.
Mesto tiež poskytlo kapitálové príspevky pre svoje
príspevkové organizácie v objeme 175 385,14 €, na
výstavbu maštale a nákup prevádzkového vozidla ZOO
28 939,35 €. Na odhlučnenie tanečnej sály v Kine Mier
bolo poskytnutých 17 398,03 €. Kapitálový príspevok
pre STEZ vo výške 114 047,76 € bol určený pre jednot‑
livé športoviská.
Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení boli čerpa‑
né vo výške 186 584,67 €. Najviac sa investovalo v ZŠ
na Hutníckej ul., a to 60 460,61 € na realizáciu rekonštrukcie osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične.
Vyššie výdavky si vyžiadala aj rekonštrukcia bleskozvodov ZŠ na Lipovej ul. (22 674,85 €) a 1. etapa rekonštrukcie teplovodov v ZŠ Nad Medzou (15 000 €).

Výsledkom hospodárenia mesta v roku 2019 je
účtovný zisk vo výške 757 005,36 €. Dlh mesta
k 31. 12. 2019 je 6 515 135,80 €, čo je cca 21 % sku‑
točných bežných príjmov roka 2018 (zákonná hranica
je 60 %). V prepočte na jedného obyvateľa klesol dlh
z 208,7 na 181,07 € (vrátane úveru zo ŠFRB).

V roku 2019 boli zrekonštruované chodníky na
Duklianskej ul., Bezručovej ul. a Ul. J. Fabiniho,
spolu 2 244 m2

1. ZMENA ROZPOČTU
pozitívne ovplyvní rekonštrukciu chodníkov a parkovísk
V rámci schválenej 1. zmeny rozpočtu bolo navrhnu‑
té celkové zníženie o 411 863 € na konečnú čiastku
37 844 749 €. Bežné príjmy klesajú o 1 354 413 €,
bežné výdavky klesajú o 1 400 316 €. Naopak, zvýšené sú kapitálové výdavky o 988 453 €, čo súvisí
aj s plánovaným použitím rezervného fondu o čiastku
933 550 € na nižšie uvedené investičné akcie:
»» rekonštrukcia a realizácia parkovísk, chodníkov, miestnych komunikácií - 253 000 €:
- rekonštrukcie chodníkov:
- na Tkáčskej ul.,
- na Starosaskej ul. (od Hotela Metropol po Nábr.
Hornádu),
- na Ul. Čsl. armády 28 - 35,

V tomto roku je pripravená 1. etapa rekonštrukcie
chodníka na Triede 1. mája.
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- na Levočskej ul. od Levočskej brány po CVČ,
- na Zvonárskej ul.;
- rekonštrukcie parkovísk:
- pri žel. stanici,
- na Ul. J. Wolkera 25 – 31,
- vybudovanie lávky vo Ferčekovciach;
»» rekonštrukcia zimného štadióna - 250 000 € (viď
str. 11);
»» zabezpečenie projektových dokumentácií (PD)
- 156 000 €:
- PD obnovy autobusovej stanice,
- PD rozšírenia domova dôchodcov,
- PD obnovy ambulancií na Hutníckej ul.,
- PD nadstavby MŠ na Tehelnej ul.,
- PD rozšírenia parkovacích plôch na Javorovej ul.,
- PD prístavby výťahovej šachty v domove dôchodcov,
- PD prepojenia Tesco - Lidl komunikácie,
- PD odbočovací pruh - žel. priecestie,
- PD parkoviska na Kollárovej ul.,
- PD autobusovej zastávky na sídl. Východ,
- PD rozšírenia parkoviska J. Wolkera 25 - 31,
- PD parkoviska pri žel. stanici,
- PD rozšírenie parkovacích plôch Gorazdova ul.,
- PD rekonštrukcie Koceľovej ul.;

»» nákup pozemkov - 70 000 € (potrebných na realizá‑
ciu projektov vybudovania cyklochodníkov, revitalizá‑
cie atletického štadióna, rozšírenie cestnej komuniká‑
cie na sídlisku Západ 1, dopravné prepojenie ulíc
Starosaská – J. Matušku a vysporiadanie vlastníctva
pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta);
»» verejné osvetlenie - 50 000 € (na Ul. Chrapčiako‑
vej, Vajanského a Nad Medzou v rámci plánovanej
rekonštrukcie elektrickej rozvodnej siete VSD a na
základe požiadaviek občanov a mestských výborov);
»» rekonštrukcia domova dôchodcov - prístavba
vonkajšieho evakuačného výťahu - 40 000 €;
»» nákup licencií - 7 200 € (Win server 2019);
»» detské ihrisko Novoveská Huta, spolufinancovanie - 7 000 €;
»» projektová dokumentácia na cyklochodník
„Kasárne“, spolufinancovanie - 2 850 €;
»» kapitálový príspevok pre STEZ, športový komplex - 60 000 €:
- dokončenie fóliovania neplaveckých bazénov a re‑
konštrukcia šiestich brodov a brúzgaliska na letnom
kúpalisku;
»» kapitálový príspevok pre STEZ, spolufinancovanie projektu korčuľovanie - 7 500 €;
júl 2020

»» kapitálový príspevok pre STEZ, futbalový
štadión - 8 000 €:
- zabezpečenie dofinancovania projektu závlahy

hlavnej hracej plochy.
Poslanci MsZ neschválili navrhované dofinancovanie
vonkajšej banskej expozície pri Multicentre v sume

22 000 € a zároveň uložili povinnosť hľadať a zabez‑
pečiť financovanie projektu z externých zdrojov s mož‑
nosťou spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta.

Obchodné spoločnosti mesta dosiahli zisk
Emkobel zaplatil mestu nájomné 418-tisíc €, Lesy mesta 110-tisíc €.
Obchodná spoločnosť BIC Sp. Nová Ves, s. r. o., so
100 % účasťou mesta sa po transformácii v roku
2013 stala v prevažnej časti výrobcom a vysielate‑
ľom televízneho vysielania TV Reduta. V minulom roku
spoločnosť vykázala zisk vo výške 209,50 €. Jej
sledovanosť dosiahla úroveň približne 50 – 60 %
a o vysokom záujme divákov svedčí aj návštevnosť
webovej stránky www.snv.sk, ktorá bola vo výške
699 226 videní, čo je priemerne 58 269 videní v mesiaci. Televízia v roku 2019 dosiahla výrazný úspech
na celoslovenskej prehliadke televíznej tvorby LOTOS,
spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska, kde
bola ocenená v dvoch kategóriách, za reportáž a pub‑
licistiku získala prvé miesto.
EMKOBEL, a. s., je obchodná spoločnosť s komunál‑
nou kapitálovou účasťou. Jej jediným akcionárom
a vlastníkom je mesto Sp. Nová Ves. V minulom roku

dosiahla obrat vo výške 6 122 760 €, pričom jej náklady boli v sume 6 010 417 €. Spoločnosť aj napriek
poklesu predaja tepla a teplej vody dokázala vytvoriť
použiteľný zisk vo výške 89 601 €. V roku 2019 zaplatila mestu zmluvne dohodnuté nájomné za pre‑
najaté tepelné zariadenia v celkovej výške 418 222 €.
Z uvedenej sumy mesto preinvestovalo 125 655 €
na rekonštrukciu rozvodov ÚK a TV – II. etapa, časť 2
v okruhu kotolne PKT 1 na sídlisku Tarča.
Spoločnosť LESY MESTA Sp. Nová Ves, s. r. o., ukon‑
čila rok 2019 so ziskom 642,27 € po zdanení, pričom
jej celkové výnosy boli vo výške 2 270 182,74 €
a náklady 2 269 540,47 €.
Nájomné za lesné pozemky a sklady zaplatila spoloč‑
nosť mestu vo výške 110 290 €, okrem toho uhradila
daň z pozemkov v objeme 40 189 € obciam: Mlynky
16 326 €, Hnilec 15 435 €, Hnilčík 8 420 € a Dedinky 8 €.

V pestovnej činnosti bola vykonaná príprava plôch pre
obnovu lesa na ploche 92,18 ha, umelá obnova lesa
na ploche 108,44 ha so zalesnenými 370 000 ks sa‑
deníc, prerezávky na ploche 208,59 ha, ochrana lesa
a hygiena porastov na ploche 48,01 ha a výsek krov
na ploche 6,00 ha.
Spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., ukončila rok 2019
so ziskom pred zdanením 4 231,40 €, pričom jej
celkové výnosy boli 23 875,60 €. Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti boli príspevky z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny na zamestnaných pracovní‑
kov v hodnote 7 857,96 €. Spoločnosť k 31. 12. 2019
zamestnávala 9 ľudí. Jej náklady činili 27 527,31 €,
pričom najväčšou nákladovou položkou boli osobné náklady zamestnancov v hodnote 25 317,37 €
(určené na mzdy, odvody, osobné ochranné pracovné
prostriedky, príspevok na stravné).

Všeobecne záväzné nariadenia
sa týkajú zníženia dotácií pre školy a školské zariadenia, poskytovanie dotácií na verejnoprospešné účely a určujú názov ulice v areáli
bývalých kasární
Schválené boli 3 všeobecne záväzné nariadenia mesta
a tiež 3 dodatky k VZN.
Novým VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení do‑
šlo k zníženiu rozpočtu a výšky jednotlivých dotácií pre
školy a školské zariadenia v našom meste. Udialo sa
tak v dôsledku predpokladaného poklesu podielových

daní, z ktorých sú financované, v súvislosti s mimoriad‑
nou situáciou ohľadom nového koronavírusu. Bežné
výdavky z prostriedkov zriaďovateľa škôl a školských zariadení mesta tak poklesnú o 302 005 €
a dotácie pre školy a školské zariadenia iných
zriaďovateľov na území mesta poklesnú o 51 097 €.
Na základe viacerých legislatívnych zmien poslanci

schválili VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sp. Nová Ves.
MsZ schválili aj VZN č. 3/2020 o určení názvu ulice
v meste Sp. Nová Ves, keďže bolo potrebné určiť názov
ulice v areáli bývalých kasární, kde vznikajú nové za‑
stavané časti. Nová ulica dostala názov Zvonárska
ako logické pokračovanie už existujúcej ulice.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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Nové dodatky k VZN

umožňujú odpustiť poplatok za detské jasle a daň za užívanie verejného priestranstva, terasy nie sú v tomto roku spoplatňované
Z dôvodu prijatia nového zákona týkajúceho sa poh‑
rebníctva bol schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území
mesta Sp. Nová Ves.

Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne
služby umožní mestu rozhodnúť, že úhrada za sociálnu
službu v detských jasliach sa nebude uhrádzať v prípadoch prerušenia prevádzky zo závažných dôvodov.

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Sp. Nová

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-

pady a drobné stavebné odpady na území mesta
Sp. Nová Ves oslobodil do konca tohto roka podnikateľské subjekty od platenia dane za užívanie
verejného priestranstva spojené s prevádzkou
letných terás. Udialo sa tak v snahe zmierniť negatív‑
ne sociálno‑ekonomické dopady pandémie nielen na
podnikateľské subjekty, ale aj na ich zamestnancov.

ďalšie prerokované materiály msz
PLÁN KONTROLNEJ
ČINNOSTI
Na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta bude v II. polroku 2020
vykonaných 5 následných kontrol, napr. kontrola
plnenia uznesení MsZ, kontrola vyúčtovania poskytnu‑
tých dotácií mesta na rôzne akcie, kontrola čerpania
kapitálových výdavkov v niektorej z príspevkových
organizácií mesta v rokoch 2018 a 2019.

OPATRENIA V SÚVISLOSTI
S KORONAVÍRUSOM
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o rea‑
lizovaných opatreniach v súvislosti s koronavírusom od
www.spisskanovaves.eu

vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky.

PRIPRAVOVANÉ
PROJEKTY sa týkajú
životného prostredia
Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávrat‑
ný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej
sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27 a vzalo na vedomie
informáciu o projekte Výmena rozvodov ÚK a TV
vetva Západ PK Mier 3, Sp. Nová Ves, ktorý spoloč‑
nosť Emkobel, a. s., predložila do výzvy Operačného
programu Kvalita životného prostredia. Viac informácií
o predkladaných projektoch nájdete na str. 11.

Poslanci tiež súhlasili s realizáciou projektu Obnova
hokejovej infraštruktúry, viac na str. 11.

NOVÝ NÁČELNÍK MSP
Z funkcie náčelníka mestskej polície bol od 1. júna
2020 odvolaný na základe vlastnej žiadosti (odchod
do dôchodku) JUDr. Michal Komara, PhD. Novým ná‑
čelníkom mestskej polície bol menovaný Ing. Marcel
Garčár. Viac na str. 6.

ROČNÁ INVENTARIZÁCIA
Poslanci ďalej vzali na vedomie Správu o výsledku ročnej
inventarizácie majetku mesta Sp. Nová Ves za rok 2019,
neboli vykázané manká, resp. škody na majetku.
7/2020
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Predaj nehnuteľností

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje,
že vyhlasuje štyri samostatné obchodné verejné súťaže na predaj:
1) geometrickým plánom novovytvorený pozemok par. č. KN‑C 6297/34 (zast. pl.) s výmerou 35 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,
za kúpnu cenu minimálne 3 000 €, na výstavbu garážového boxu,
2) geometrickým plánom novovytvorený pozemok par. č. KN‑C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,
za kúpnu cenu minimálne 2 500 €,
3) geometrickým plánom novovytvorený pozemok na priemyselné využitie v Priemyselnom parku, Drevárska 2, par. č. KN‑C 3275/129
(zast. pl.) s výmerou 1 882 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu minimálne 40 000 €,
4) geometrickým plánom novovytvorený pozemok na priemyselné využitie v Priemyselnom parku, Drevárska 2, par. č. KN‑C 3275/130
(zast. pl.) s výmerou 1 728 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu minimálne 37 000 €.
Lehoty uzávierok sú dňa 23. 7. 2020 o 13.00 h.
Podrobné podmienky jednotlivých obchodných verejných súťaží sú uverejnené na úradnej tabuli mesta SNV situovanej pred Radnicou
a na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu/Majetok mesta/Aktuálna ponuka.
Ing. Pavol Bečarik, primátor

Mesto predáva pozemky na výstavbu garáže na sídl. Mier,
pozemky na priemyselné využitie a novovytvorenú parcelu
v Nov. Hute, odkupuje pozemky potrebné na výstavbu tretieho
cestného pruhu pri žel. priecestí pri sídl. Západ i
Poslanecký zbor v rámci vysporiadania nehnuteľností v troch prípadoch schválil pre‑
daj dlhodobo užívaných pozemkov pod nehnuteľnosťami žiadateľov, ktoré sú bez‑
prostredne spojené s užívaním rodinného domu. V troch prípadoch bolo schválené
i zriadenie vecného bremena.
Pre Mepos, s. r. o., bola schválená výpožička nebytových priestorov mesta (sklady,
garáže a dielne) na Šafárikovom námestí, na Topoľovej ulici a v areáli Priemyselného
parku na Drevárskej ulici.
Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo v štyroch prípadoch predaj pozemkov for‑
mou obchodnej verejnej súťaže, a to na výstavbu garážového boxu na Ul. J.

Wolkera (viď foto), 2x na priemyselné využitie v Priemyselnom parku na Drevárskej ul. a novovytvorený pozemok – záhradu v Novoveskej Hute.
Schválené boli aj dva zámery zámeny pozemkov. V prvom prípade ide o pozemky Realit, s. r. o., ktoré mesto potrebuje využiť v súvislosti s plánovanými in‑
vestíciami do atletického štadióna TATRAN. Uvedená spoločnosť je vlastníkom aj
nehnuteľností tvoriacich areál bývalej pôrodnice. Tie pripravuje na komplexnú pre‑
stavbu a pre tento zámer potrebuje zabezpečiť aspoň predpísaný počet parkovacích
miest, na základe čoho žiada o zámenu priľahlého pozemku mesta na Rázusovej ul.
V druhom prípade ide o zámenu pozemku MIGI, spol. s r. o., ktorý sa nachádza
v areáli bývalých kasární a tvorí plochu okolo budúcich garáží, a teda budúce verej‑
né priestranstvo. Spoločnosť má záujem naopak o pozemok mesta v areáli bývalých
kasární za jestvujúcim panelovým plotom, ktorý chcú užívať vlastníci priľahlých ne‑
hnuteľností, ktorí sú aj navrhovatelia zámeny.
Mesto sa usiluje o zlepšenie dopravnej situácie pri železničnom priecestí
v smere na sídlisko Západ I, kde v čase zatvoreného priecestia často dochádza ku kolíznym situáciám. Tento nepriaznivý stav možno vyriešiť len výstavbou
odbočovacieho cestného pruhu. Pre tento účel je potrebné k pozemkom určeným na
zástavbu mať vlastnícke právo. Na základe toho poslanecký zbor schválil kúpu pri‑
ľahlých pozemkov za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 36 000 €. Mesto

sa zároveň bude uchádzať o prevod štátnych pozemkov, na ktorých sa nachádzajú
miestne komunikácie postavené pred r. 1991 a verejné priestranstvá v súčasnosti
spravované Slovenským pozemkovým fondom do svojho výlučného vlastníctva.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., požiadal o dočasný nájom časti pozem‑
kov rozsahu spolu 595 m2 za futbalovým štadiónom pri rieke Hornád. Dočasný záber
mestských pozemkov je nutný v súvislosti s plánovanou realizáciou verejnoprospeš‑
nej stavby „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131, 280, SMB“ (ide o spriechodnenie
migračných bariér pre ryby v meste Spišská Nová Ves). Žiadané časti mestských
pozemkov žiadateľ využije výlučne počas realizácie verejnoprospešnej stavby. Zá‑
mer nájmu žiadaných nehnuteľností poslanecký zbor schválil.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov, zvukový záznam
nájdete na www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Edita Gondová, Andrea Jančíková
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Obnovujeme zimný štadión
Na Zimnom štadióne obnovujeme hokejovú infraštruktúru. Projekt bude hlavne
financovaný zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja. Mesto tak môže
získať dotáciu vo výške 150 000 €. Štadión dostane novú rolbu alebo vzduchotechniku pre hlavnú hraciu plochu. Predpokladaná výška vlastných peňazí, ktoré
použije mesto na obnovu hokejovej infraštruktúry, je 7 500 €. „Ak chceme mať štadión na štandardnej úrovni, taký, ktorý bude slúžiť vrcholovým športovým podujatiam a zároveň verejnosti, musíme zabezpečiť jeho modernizáciu. Je iba plus, ak
môžeme pri modernizácii zimného štadióna využiť externé zdroje,“ uviedol primátor
mesta Pavol Bečarik.
Pozn.: Pre laikov - rolba je technické zariadenie slúžiace na údržbu ľadovej plochy,
ktoré vyvinul a prvýkrát použil Frank Joseph Zamboni v roku 1942. Jeho základnými
funkciami je obrúsenie ľadu, zber snehu, umytie ľadu a nanesenie vodnej vrstvy,
ktorá následne vytvorí novú vrstvu ľadu.

Korčuliarsky program
Mesto zároveň schválilo financovanie Športového centra pri základnej škole, kto‑
ré bude zastrešovať školský korčuliarsky program, popoludňajší športový program
školákov a vytvorí pozíciu ambasádora športových aktivít, ktorý bude tieto aktivity
rozvíjať. Schválenie tohto projektu bolo podmienkou Slovenského zväzu ľadového
hokeja, aby nám bola schválená dotácia 150 000 € na rolbu alebo vzduchotechni‑
ku. „V zimných mesiacoch opätovne žiakom 1. stupňa základných škôl ponúkneme
školský korčuliarsky program. Zároveň bude každej základnej škole predstavený

popoludňajší športový program pre deti v družinách. Bude závisieť od záujmu jednotlivých škôl, či nám tento program umožnia uskutočňovať na ich školách. Všetky
tieto aktivity budú zabezpečovať dvaja vyškolení ambasádori športových aktivít.
Celý tento projekt bude prebiehať počas najbližších dvoch školských rokov. Ako
v zime, tak aj v lete. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti,“
hovorí Vladimír Hovaňák, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení. Slovenský zväz
ľadového hokeja v rámci tohto projektu prispeje materiálne a mesto prispeje v tomto
roku sumou 7 500 €.

Dotácie z rôznych zdrojov
umožnia prekrytie ľadovej plochy
a rekonštrukciu strojovne
Najväčšou investíciou, ktorá sa na našom zimnom štadióne zrealizuje, bude prekrytie malej ľadovej plochy vedľa štadióna a rekonštrukcia strojovne. Opravy zrea‑
lizujú z dotácie 600-tis. € Úradu vlády SR a 100-tis. € zo Slovenského olympijského
a športového výboru. „Dvadsaťročné kompresory sa demontovali a inštalujú nové,
všetky procesy spojené s chladením budú riadené automaticky a budú úsporné.
Prekrytie malej ľadovej plochy doplníme o výstavbu zázemia,“ dodal V. Hovaňák.
Celkovo využije mesto dotácie vo výške 700-tis. € a samo pritom investuje do
zimného štadióna 250-tis. €. Podobne sa Spišská Nová Ves snaží postupovať pri
rekonštrukcii všetkých športovísk.
Tomáš Repčiak

Rekonštruované rozvody tepla zabezpečia
nižšie náklady a efektívnosť vykurovania
Spoločnosť EMKOBEL, a. s., sa zapojila do výzvy č. 57
Operačného programu Kvalita životného prostredia na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.
Rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody
(ÚK a TÚV), ktoré sú predmetom projektu, vybudova‑
li v roku 1973. V roku 1995 z dôvodu nedostatočnej
teploty teplej vody pre objekty J. Wolkera 33, 35, 37,
39 vybudovalo mesto nový rozvod od kotolne po ob‑
jekt J. Wolkera 37, čo spôsobilo nárast cirkulačných
strát teplej úžitkovej vody. „Ak sa súčasný projekt
uskutoční, zrušíme túto vetvu a obnovíme pôvodné
napojenie,“ uviedol Marián Bubeník, riaditeľ spoloč‑
nosti Emkobel a doplnil: „V rokoch 2007 až 2013 došlo

k niekoľkým haváriám, ktorých príčinou bolo skorodované potrubie. Ak sa zrealizuje navrhovaný projekt,
môžeme znížiť tepelné straty na vonkajších rozvodoch,
znížime prevádzkové náklady zdroja tepla a zvýšime
energetickú efektívnosť celej sústavy úsporami energie a produkcie CO2.“
V rámci rekonštrukcie sa vybuduje nový vykurovací
rozvod a rozvod teplej vody a cirkulácie teplej vody
v celkovej dĺžke trasy 391,60 m podzemného rozvo‑
du. Trasa by mala viesť vedľa vykurovaných objektov
v existujúcich kanáloch ÚK. Vnútorné sekundárne roz‑
vody budú prepojené na nové vonkajšie sekundárne
rozvody v existujúcich vstupoch v pôvodnej trase roz‑
vodu ÚK a TÚV. Trasa sekundárneho rozvodu povedie

po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tej‑
to stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov.
Potrubie ÚK bude vybavené signalizačnými vodičmi
pre sledovanie poškodenia potrubia alebo izolácie.
Predpokladaná doba realizácie projektu sú štyri me‑
siace, v období jún až september 2021. Prebehne
mimo vykurovacej sezóny počas letnej sezóny v ča‑
sovom pásme tak, aby bola zabezpečená základná
dodávka teplej vody. Celkové oprávnené výdavky pro‑
jektu dosahujú výšku 379 744,31 €, požadovaná výška
príspevku je 200 000 €. Spolufinancovanie projektu vo
výške 179 744,31 € zabezpečí z nerozdeleného zisku
minulých období spoločnosti Emkobel, a. s.
Tomáš Repčiak
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Mš chcú vykurovať s pomocou solárnych panelov
Mesto Spišská Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy č. 61 Operačného programu
„Kvalita životného prostredia“. Do tejto výzvy mesto ako žiadateľ predkladá projekt
Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy materskej školy na
Ulici E. M. Šoltésovej. Cieľom projektu je zrekonštruovať starú kotolňu a dosiahnuť vysoko účinnú, efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú výrobu tepla, zabezpečujúcu ochranu zdravia a životného prostredia, kde dôjde k zníženiu spotreby
tepla a tepelnej energie. V súčasnosti je dodávka tepla pre nízkotlakové teplovod‑
né vykurovanie zabezpečovaná vlastnou kotolňou na zemný plyn prostredníctvom
troch kotlov. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 225 kW.
V rámci predkladaného projektu je ako zdroj tepla navrhované tepelné čerpadlo
v kombinácii s plynovým kondenzačným kotlom a solárnym termickým systémom.
Na prípravu ohriatej pitnej vody a podporu vykurovania je navrhovaný solárny ter‑
mický systém s 10 kusmi solárnych termických kolektorov, ktorých umiestnenie
je navrhované na plochej streche objektu materskej školy s orientáciou na juh, so
sklonom 40° až 45°. Akumulovanie tepla zabezpečí akumulačný kombinovaný zá‑
sobník s objemom 1 500 litrov, ktorý bude umiestnený v priestore kotolne na mieste
pôvodných zásobníkov. Pri prípadnom nedostatku tepla v akumulačnom zásobníku
(v prípade nižších vonkajších teplôt ako -20 °C) je príprava ohriatej pitnej vody záro‑
veň riešená (poistená) ohrevom z kondenzačného kotla, ktorá prebieha v zásobníku
ohriatej pitnej vody o objeme 400 l.
„V materskej škole chceme zaviesť moderný a úsporný systém vykurovania, a práve tento projekt nám to umožní. Snažíme sa prostriedky vo všetkých materských
www.spisskanovaves.eu

školách využívať efektívne, preto nechceme zbytočne míňať za energie. Spomínaný
projekt bude mať zároveň ekologický prínos pre naše mesto, čo taktiež patrí medzi
naše priority,“ uviedla riaditeľka Správy školských zariadení Radka Romaňáková.
Celkové výdavky projektu sú 146 151,63 €, z toho celkové oprávnené výdavky
130 718,75 €, neoprávnené výdavky 8 896,94 € (výška výdavkov na plynový kotol,
demontáž jestvujúcich zariadení a plynofikáciu – úpravu, ktoré nie sú v zmysle pred‑
metnej výzvy oprávnené) a výška spolufinancovania mesta bude 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, t. j. 6 535,94 €.
Tomáš Repčiak
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Kultúrne leto
Spišská Nová Ves
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PONDELKY A PIATKY: FILMY PRE NENÁROČNÉHO DIVÁKA*
UTORKY:
FILMOVÝ KLUB*
UTORKY - ŠTVRTKY: PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE PRE DETI*

10.00

|* viď program Kina Mier |

STREDY: PREHLIADKY NÁMESTIA SO SPRIEVODCOM
spojené s tvorivou dielňou, Múzeum Spiša

1. 7., 5. 8., Prehliadka architektonických objektov námestia spojená
23. 9.
so skúmaním historických odkazov vo fasádach domov
16.00
v erboch, kamenných portáloch a značkách

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA Divadla Kontra
1. 7.
19.30

MARIE JONES: DAVEY BY TO TAK CHCEL
Dom Matice slovenskej, Zimná 68 | rezervácie 0907 908 986
Komédia o dvoch opatrovateľkách a pokušení... Vstupné: 5 €

15. 7.,
26. 8.
19.30

MARTIN McDONAGH: PORUČÍK Z INISHMORE
Dom Matice slovenskej, Zimná 68 | rezervácie 0907 908 986
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch. Vstupné: 5 €

22. 7.
19.30

MARK O’ROWE: HOWIE A ROOKIE
Kaviareň Mlynček, Zimná 68 | rezervácie 0911 070 503
Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku. Vstupné: 5 €

29. 7.
19.00
19. 8.
19.30

MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46 | rezervácie 0907 908 986
Klub mladých, Zimná 48 | rezervácie 0911 070 503
One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Vstupné: 5 €

5. 8.
19.30

CONOR McPHERSON: RUM A VODKA
Nádvorie Múzea Spiša, Letná 50 | rezervácie 0907 908 986
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou... začiatok šialeného
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko. Vstupné: 5 €

12. 8.
19.30

S. MALLATRATT - S. HILL: ŽENA V ČIERNOM
Dom Matice slovenskej, Zimná 68 | rezervácie 0907 908 986
Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom
West Ende. Vstupné: 5 €

PIATKY: KONCERTY Z VEŽE

Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie
10. 7., 7. 8. | 19.15
17. 7. | 19.15
24. 7., 14. 8. | 19.15
31. 7., 21. 8. | 19.15
28. 8. | 19.15

STANISLAV SALANCI - Violin show
MÁRIO GAPA GARBERA - saxofón
RADOSLAV DUDA - akordeón
TOMÁŠ CVENGROŠ - saxofón
MARTIN SLIVA - husle

OTVÁRACÍ LETNÝ KONCERT | 3. 7. 2020, 19.15
Husľové trio Xplosion, priestor pred Múzeom Spiša

VEČERNÉ KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
DUCH ČASU - GENIUS TEMPORIS

17. 7., 14. 8., 11. 9., vstupy: 17.30 a 18.30, Múzeum Spiša
Večerná prehliadka v Provinčnom dome (Múzeum Spiša v SNV), niekdajšej
radnice nášho mesta, s napojením na prehliadku súčasnej radnice,
doplnená o prezentáciu historických fotografií zo zbierkového fondu múzea

SOBOTY: KONCERTY
11. 7.
19.00

ZLATÝ VEK GITARY | NEMECKÍ ROMANTICI
- BEETHOVEN, KREUTZER, SPOHR, DIABELLI
Kostol Panny Márie Fatimskej, Ferčekovce
Matúš Šimko - tenor, Dominika Regešová - flauta,
Adam Szendrei - husle , Jakub Mitrík - romantická gitara,
vstupné dobrovoľné

8. 8.
19.00

IL CUORE BAROCCO: TAFELMUSIK ALLA FRANCESE
Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána, Letná 79
Francúzska baroková hudba na dobových nástrojoch

22. 8.
19.00

LE NUOVE MUSICHE: FRANCESCO PETRARCA V HUDBE
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Levočská 12
Ranobaroková talianska hudba na netradičných barokových nástrojoch
s poéziou od Petrarcu (baroková harfa a gitara, cink, soprán)

LETNÉ KINO PRED REDUTOU

ŠTVRTKY: VELIKÁNI UMENIA | Priestor pred Redutou

4. 7.
21.15

LETO S GENTLEMANOM | ČR, 98 min.
Letná romantická komédia o túžbe po slobode, neskorej láske
a nádeji…

2. 7.
21.15

GAUGUIN | FR., biografická dráma, české titulky, 102 min., MP 15
Film Edouarda Deluca je výpravnou, pritom však meditatívnou
sondou do duše vášnivého a problematického génia

18. 7.
21.15

ZRODILA SA HVIEZDA | USA, hud. dráma, 136 min., MP 15, český dabing
V hlavných úlohách sa predstaví Oscar Bradley Cooper
a spevácka pophviezda Lady Gaga

16. 7.
21.15

MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE | FR., české titulky, 57 min., MP 12
Portrét riaditeľa Musées Nationaux Jacquesa Jaujarda dokumentuje
príbeh muža, ktorý zachránil majstrovské diela Louvru pred
nacistickým rabovaním

25. 7.
21.15

ČO SME KOMU ZASE UROBILI? | FRA., český dabing, 98 min., MP 12
Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri dcéry a ich
manželia sa rozhodli opustiť Francúzsko...

30. 7.
21.15

VIOLETTE | FR./BEL., biografická dráma, 139 min., české titulky, MP 15
Jej tvorba bola odvážna a stala sa inšpiráciou pre mnohé generácie
spisovateľov. Violette v povojnovom Paríži stretáva Simone de
Beauvior, slávnu spisovateľku a feministickú ikonu a zahorí k nej
neopätovanou láskou…

1. 8.
21.00

YESTERDAY | VB, USA, český dabing , 117 min., MP 15
Originálna a hravá komédia o hudbe a láske...

15. 8.
21.00

13. 8.
21.00

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS

ŽENY V BEHU | ČR, 93 min.
Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú
ešte tri mesiace

22. 8.
21.00

RANDE NASLEPO | NEM., český dabing, 111 min., MP 12
Romantická komédia. Saliya sa napriek svojmu handicapu
odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela...

29. 8.
21.00

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO? | USA, český dabing, 94 min., MP 12
Romantická komédia. Emma v návale paniky z turbulencií
a pod vplyvom alkoholu vyklopí všetky svoje tajnosti a intímne
pocity neznámemu mužovi na vedľajšom sedadle v lietadle.
Z cudzinca sa však vykľuje očakávaný nový najvyšší šéf v práci...

Cyklus filmových predstavení o významných svetových umelcoch

27. 8.
21.00

VB/USA, dokument, české titulky, 100 min.

Film, ktorý vznikol v spolupráci s Paulom McCartneym, Ringom
Starrom, Yoko Ono Lennonovou a Olíviou Harrisonovou, prináša
rozhovory s členmi skupiny a tiež aj doteraz nezverejnené zábery
MICHAEL JACKSON: MOONWALKER | USA, hud., 89 min., tit., MP 12
Kúzelná hudobná cesta do sveta Michaela Jacksona
v celovečernom filme

WORKSHOPY Spišského osvetového strediska | Zimná 68
Účasť je potrebné nahlásiť vopred, účastnícky poplatok: 1 €/osoba
9. - 10. 7. | 9.00
16. - 17. 7. | 9.00
20. 8. | 9.00
27. 8. | 9.00

WORKSHOP ORIGAMI pre deti ZŠ
WORKSHOP RUČNÝCH PRÁC pre deti ZŠ
GRAFFITI WORKSHOP I pre deti 2. stupňa ZŠ
GRAFFITI WORKSHOP II pre deti 2. stupňa ZŠ

NEDELE: NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ PREDSTAVENIA
5. 7.

DIVADLO NA HOJDAČKE ŽILINA:
ROZPRÁVKA NA ZEMI DOBRE JE MI
14.00 Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Sídl. Západ, priestor pred CVČ

12. 7.

19. 7.

26. 7.

DIVADLO CILILING PREŠOV:
ROZPRÁVKA O STATOČNOM KRAJČÍROVI
14.00 Novoveská Huta, hostinec Poľovník – nádvorie
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Sídl. Mier pred DK Mier
DIVADELNÝ SVET SNV: ROZPRÁVKA ĎURKO TRUĽKO
14.00 Sídl. Mier pred DK Mier
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Sídl. Západ, priestor pred CVČ

VYROBENÉ NA SLOVENSKU | Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
20. 8.

OKRÚHLY STÔL S PRIZVANÝMI HOSŤAMI:
14.00 Už sme tu | 14.30 V galérii | 16.00 Poď medzi nás!

21. 8.

TVORIVÉ DIELNE:
14.00 Inšpiruj sa umelcom! | 17.00 Vytvor si svoj suvenír
z regiónu | 20.20 PechaKuchaNight na Spiši

22. 8.
23. 8.

9.00 UMELECKÝ TRIP: S UMELCAMI PO GOTICKEJ CESTE
11.00 KRITICKÁ MASÁŽ! OKRÚHLY STÔL S UMELCAMI

DIVADLO NA PREDMESTÍ SNV: ROZPRÁVKA KOZA ROHATÁ
14.00 Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Novoveská Huta, hostinec Poľovník – nádvorie

ŽENY ON LINE 8 | Galéria umelcov Spiša, Zimná 46

2. 8.

DIVADELNÝ SVET SNV: PESNIČKOVÁ SHOW EDO DREVO A VÍLY
14.00 Sídl. Mier pred DK Mier
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Sídl. Západ, priestor pred CVČ

9. 8.

DIVADLO CILILING PREŠOV: ROZPRÁVKA ZÁZRAČNÁ MUZIKA
14.00 Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Novoveská Huta, hostinec Poľovník – nádvorie

2. 8.
3. - 7. 8.
10. - 14. 8.
17. - 21. 8.
24. - 28. 8.
6. 8.
21.00

DIVADLO NA HOJDAČKE ŽILINA: ROZPRÁVKA ŽABÍ KRÁĽ
14.00 Sídl. Mier, pred DK Mier
16.00 Pódium pred Redutou
18.00 Sídl. Západ, priestor pred CVČ

CEZ PRSTY | ČR, 101 min., MP 12
Linda a Pavla obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro
všetko. Pavla chce čo najskôr otehotnieť. Linda nechápe. Obzvlášť,
keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy…

7. 8.
21.00

LOLI PARADIČKA | SK, 89 min., slovenská verzia, MP 12
Východ, láska, peňeži... Romantická komédia

16. 8.

28. 8. 16.00 ILUSTRÁCIA V POHYBE, tvorivá dielňa

TVORIVÉ DIELNE | Galéria umelcov Spiša, Zimná 46

13.00 Šalabachter (Tajný zápisník)
9.00 - 16.00 Prázdninové cestovateľské inšpirácie
9.00 - 16.00 Mäkké skulptúry
9.00 - 16.00 Tapiséria
9.00 - 16.00 Šablóny v umení

BAŽANT KINEMATOGRAF 2020 | Radničné nám. 4

23. 8.

BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO HRADU:
Rozprávka O ČUDNOM VAJÍČKU
14.00 Novoveská Huta, hostinec Poľovník – nádvorie
16.00 Pódium pred Redutou

8. 8.
21.00

VLASTNÍCI | ČR, 96 min., MP 12
Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí tým žijú.
Majitelia bytov v staršom činžovom dome sa pokúšajú vyriešiť
vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy ich domu...

30. 8.

TEÁTER KOMIKA: PRÍBEH RYTIERA
rozprávka pre účastníkov Kotlíkového festivalu
16.30 Ferčekovce, ihrisko na Inoveckej ul.

9. 8.
21.00

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA | ČR, 112 min., MP 15
Česká komédia podľa knižného bestselleru o tom,
ako sa v skutočnosti žije na starobylom zámku

DIVADELNÁ SPOLOČNOSŤ: CESTA ROZPRÁVKOVÝM
NÁMESTÍM: Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
10.00 - 15.00 Radničné námestie
Šesť stanovíšť s rozprávkami

ŽIVÉ SOCHY 2020 | 1. - 2. 8. 2020

Divadelná spoločnosť: Rozprávka KRÁĽOV PRÍBEH
16.00 Pódium pred Redutou
13. 9.

Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Rozprávka JÁCHYMKO
15.00 Novoveská Huta, hostinec Poľovník – nádvorie

UMENIE V PARKU

Výstava najlepších diel výtvarníkov a fotografov 5. ročníka súťaže, realizovaná
OZ Život v meste SNV a SOS, vernisáž 31. 7., 18.00, do 18. 9. 2020

VÝSTAVA NA PLOTE

Výstava prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ, oplotenie ZUŠ,
Ul. J. Fabiniho

AMFO 48. ročník

Výstava fotografií neprofesionálnych fotografov, Spišské osvetové
stredisko, vernisáž 23. 7., 16.30, výstava po - pia, do 23. 8. 2020, vstup voľný

HOKEJOVÝ SEN | 11. 7., 19.00, Kino Mier / SR, dokument , 80 min.
Exkluzívna premiéra nového slovenského filmu spojená s besedou
s tvorcami po filme. Vstupné: 5 €, štud., dôchod. a ZŤP: 4,50 €

VERNISÁŽ VÝSTAV | 15. 7., 17.00, Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
SAMPLE DATA | RICHARD KITTA & MARTIN KUDLA
NARNIA: INÝ PRÍBEH
AMALKA Ľ. VALENČÍKOVÁ: PRIESTOR (IN)DENTITY

#CESTUJEMDOMA | 1. 7. – 31. 12. 2020, 9.00 – 15.00
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46

U-POINT | S GALÉRIOU PO MESTE
Unikátna komentovaná prehliadka sochárskych a reliéfnych objektov
v urbánnom prostredí mesta Spišská Nová Ves so sprievodcom
vo forme interaktívnej mapky, vstupné: 3 €
PO GOTICKEJ CESTE V OBRAZOCH
Komentovaná prehliadka stálej expozície Terra Gothica spojená
s kreatívnymi dielňami k téme na obrazoch, vstupné: 3 €
GALERIJNÝ SKAUTING
Nový formát prezentácie činnosti galérie formou
komentovanej prehliadky, vstupné: 4 €/osoba
@MALIAR.SK | STRETNUTIE S JOZEFOM HANULOM
Stála expozícia Jozefa Hanulu trochu inak: prehliadka s komentármi
k jednotlivým blokom života i diela doplnená o atypické tvorivé dielne,
vstupné: 3 €
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Radničné nám.
Festival sa uskutoční vo výrazne obmedzenom režime, na námestí bude
prezentované v jednom čase max 10 sôch, celkovo ich však bude 20.
Neuskutoční sa sprievodný program

LEPŠEJŠÍ DEŇ | 8. 8. 2020, 15.00 - 21.00

Madaras park
Spoločne s OZ OZ Mladí ľudia a život a Klubom mladých oslávime
svetový Deň mládeže. Predstavia sa i tanečníci, hudobníci a speváci.
Tešiť sa môžete aj na večerné prekvapenie v podobe fajnového koncertu,
vstup voľný
Sledujte: www.mladiludiaazivot.sk, FB: Mladí ľudia a život, Klub mladých SNV

SPIŠ ROCK FEST | 19. 9. 2020, 16.00

Madaras park
Účinkujú: CHABI POKUS | CREA CAGE | DECIS | KARAVANA | MIDNIGHT
NOON | RUNNER, vstup voľný

DU-FART | 25. 9. 2020, 10.00, 11.15, 19.00

TAJOMNÝ PRÍPAD DOKTORA MALETERA
Múzeum Spiša
Multižánrový divadelný projekt. Historická divadelná inscenácia
o významnej osobnosti nášho mesta, hlavnom lekárovi Spišskej župy
a autorovi lekárskej knihy o uhorskej endemickej chorobe čemer,
predstavia herci Divadla teatrálnej skratky

HUSĽOVÉ SONÁTY ŠOSTAKOVIČ - BARTOK
27. 9. 2020, 18.00

Koncertná sieň Reduty
Nevšedne energický prednes umelcov Milana Paľa a Ladislava
Fančoviča sľubuje skutočne mimoriadny hudobný zážitok

GRAFFITI VILLA NOVA JAM | 3. – 4. 10. 2020
sídl. Mier, garáže pri fľudri

spravodajstvo

Vytvorte s nami festival Živé sochy 2020!
Hoci sme avizovali, že najväčšie tradičné podujatia sa v tomto roku neuskutočnia,
vedenie mesta sa spoločne s Radovanom Michalovovom rozhodlo o usporiadaní
festivalu Živé sochy, ale v menšom formáte.
„Festival živých sôch je kultúrne podujatie, ktoré naše mesto zviditeľňuje nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Usúdili sme, že o neho fanúšikovia nemôžu prísť ani tento
rok, a preto je mesto Spišská Nová Ves opäť hlavným spoluorganizátorom festivalu.
Tiež nám nie je ľahostajná situácia umelcov, ktorí sú veľmi zasiahnutí koronakrízou.
Z bezpečnostných dôvodov sa podujatie uskutoční počas celých dní a vo výrazne
menšom počte prezentovaných sôch, aby sme takto zabránili vysokej koncentrácii
ľudí v jednom okamihu na jednom mieste,“ hovorí primátor Spišskej Novej Vsi Pavol
Bečarik.
Podujatie sa uskutoční na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku – v Spiš‑
skej Novej Vsi počas prvého augustového víkendu tohto roku, no bez sprievodného programu. Hoci na námestí nenájdete tento rok dve pódiá pre sprievodné progra‑
my, ani detskú a gastro zónu, nájdete tu v jednom čase maximálne 10 živých sôch.

VY SAMI SA VŠAK STANETE
SPOLUTVORCAMI TOHTO PODUJATIA!
„Interaktívny výber je novinkou, ktorú majú ľudia k dispozícii a dúfam, že spoločne
prežijeme na festivale krásne letné chvíle,“ doplnil Pavol Bečarik.
V rámci obmedzených možností nájdete na námestí v jednu chvíľu maximálne 10 živých sôch. Ktoré to budú, rozhodnete vy .
Na facebookovej stránke mesta sme uverejnili album fotografií a vaše lajky rozhodnú
o tom, ktorú zo známych osobností sveta i Slovenska v centre Spišskej Novej Vsi uvi‑
díte.
Tomáš Repčiak

Mesto Spišská Nová Ves v snahe
sprístupniť športové ihriská
v školských areáloch
základných škôl
hľadá

dobrovoľníkov
z radu dôchodcov,
študentov
alebo ZŤP,
ktorí by vykonávali funckiu správcu
ihrísk v čase letných prázdnin.
Prihlášky zasielajte na
dana.kovacova@mestosnv.sk
T.: 053/415 22 33.

Spišskonovoveská nemocnica
zrušila zákaz návštev
V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva SR sú od 4. júna pri dodržaní zásad v Nemocnici Svet zdravia Sp. Nová Ves návštevy opäť
povolené.
Zásady pre umožnenie návštev:
»» v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta,
»» pri návšteve vo vnútornom prostredí je povinné nosiť rúško,
»» pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk,
»» návšteva sa nepovoľuje chorým (respiračné ochorenia alebo teplota), podozrivým z ochorenia COVID-19
a osobám v karanténe,
»» návštevy sú možné v čase od 14.00 do 15.00 h,
»» počas návštevy je potrebné riadiť sa pokynmi zdravotníkov.
Pri vstupe do nemocnice je zavedené triedenie pacientov prostredníctvom osobnej triáže. Zdravotníci ve‑
rejnosti zároveň bezkontaktne merajú teplotu. Nemocnica prosí pacientov o dodržiavanie bezpečnostných
odstupov (2 m).
Jana Fedáková, Svet zdravia

Knihy – pramene poznania a živej reči
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi každoročne
vypracuváva projekt na poskytnutie dotácie na nákup
novej literatúry. Aj v roku 2019 bol spracovaný projekt
s názvom „Knihy – pramene poznania a živej reči“. Žia‑
dosť o dotáciu bola zaslaná Fondu na podporu umenia.
Projekt bol úspešný a Fond na podporu umenia ho
v rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia
knižníc schválil. Spišskej knižnici tak bola pridelená
finančná dotácia vo výške 9 000 €. Nákup knižného
fondu tak z verejných zdrojov podporil FPU so spolufi‑
nancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške
500 €. Projekt sa začal realizovať v roku 2019 a dokon‑
čený bol v roku 2020. Použitím finančných prostried‑
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kov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuál
nu literatúru. Ponukou aktualizovaného fondu sa tak
skvalitnili knižnično‑informačné služby v absenčných
a prezenčných výpožičkách a tiež realizácia kultúrno
‑výchovných podujatí s použitím novej literatúry. Cieľo‑
vou skupinou boli všetci používatelia knižnice, všetkých
vekových stupňov. Výber literatúry sa tak obohatil
o 926 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si používatelia nájdu na jednotlivých úsekoch
knižnice a v Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to
310 zväzkov krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých
410 zväzkov krásnej literatúry a 206 zväzkov náučnej
literatúry. Návštevníci knižnice z radov detí a mládeže

si v ponuke nájdu nové príbehy, romány, rozprávky,
básne a populárno‑náučnú literatúru z rôznych oblas‑
tí. Krásnu literatúru doplnili romány, poviedky a poézia
slovenských a svetových autorov. Náučná literatúra
bola obohatená o tituly z oblasti spoločenských vied,
medicíny, prírodných vied, literatúry, jazykovedy, špor‑
tu, hobby a pod., a to vo forme monografií, encyklo‑
pédií, slovníkov, učebníc, príručiek, populárno‑náučnej
a faktografickej literatúry. Informácie o nových tituloch
sa pravidelne uverejňujú v Informátore a používatelia
si jednotlivé tituly môžu nájsť v on‑line katalógu na
www.spisskakniznica.sk.
Eva Slivenská, Spišská knižnica

júl 2020

kultúra

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Libby Deutsch:
Každodenné cesty obyčajných vecí
Ako sa vyrábajú džínsy? Ako funguje GPS? Ako
putuje zásielka? Odpovede na tieto aj mnohé ďalšie zaujímavé otázky nájdeš v tejto knižke.
Ivona Březinová: Útek Krišpína N
Prečo jedenásťročný chlapec beží nočným lesom?
Pred kým, pred čím uteká? Príbeh drží čitateľa
v napätí od prvej po poslednú stránku.
Paola Peretti:
Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou
Príbeh deväťročného dievčatka, ktoré postupne
prichádza o zrak. Román pre deti aj pre dospelých
o tom, ako vidieť to, čo neexistuje, a ako bojovať
za svoje sny.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Tina Van Der Holland:
Čierna pani z Kežmarku
Príbeh nerozmotáva len temné zločiny, ale dáva
nazrieť do detailov života ľudí v 17. storočí.
Louis De Bernières: Prach, čo padá zo snov
Časy bezstarostného kamarátstva nerozlučnej
partie mladých ľudí ukončí prvá svetová vojna.
Anna Metisová: Daj každému dňu šancu
Podarí sa hlavnej hrdinke Hane prekonať traumu
a dať každému novému dňu šancu?

júl

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

9. – 10. 7. 2020 od 9.00 – 11.00 h

Workshop origami

Tvorivé dielne zamerané na výrobu origami,
pre deti ZŠ. Účasť je potrebné nahlásiť vopred.
Účastnícky poplatok: 1 €/osoba
16. – 17. 7. 2020 od 9.00 – 11.00 h

K u lt ú r n e l e t o
Smižany 2020
Letné štvrtky pri kaštieli

Workshop
ručných prác

Komparz band

Tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky
ručných prác, pre deti ZŠ.
Účasť je potrebné nahlásiť vopred.
Účastnícky poplatok: 1 €/osoba
23. 7. 2020 o 16.30 h

AMFO - 48. ročník

Vernisáž výstavy fotografií krajského kola
celoštátnej súťaže neprofesionálnych fotografov.
Výstava potrvá do 23. 8. 2020.
Vstup voľný.

2. 7. o 19.30 h

Koncert v parku / Zuzana Klingová – spev,
Marek Kamenický – gitara, Matej Kamenický –
basgitara, Marek Valent – perkusie
9. 7. o 17.00 h

Vodník Emil

Divadlo pre deti / Divadelný svet, SNV
16. 7. o 21.00 h

Letné kino pri kaštieli
23. 7. o 19.00 h

31. 7. 2020 o 18.00 h
Fontána pred Evanjelickým kostolom,
Radničné námestie

StarBand

Umenie v parku

Letné kino pri kaštieli

Vernisáž najlepších výtvarných diel
a fotografií 5. ročníka súťaže.
Výstava potrvá do 18. 9. 2020.
Vstup voľný.
Ďalšie informácie o podujatiach konaných
mimo mesta SNV nájdete na: www.osvetasnv.sk,
https://www.facebook.com/osvetasnv/
e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50,
Zimná 47, Spišská Nová Ves

www.spisskanovaves.eu

Koncert v parku

30. 7. o 21.00 h

OKC Smižany oznamuje náhradný termín
predstavenia Rómeo a Júlia – Slovenské
divadlo tanca. Predstavenie sa uskutoční
15. 9. 2020 o 19.00 h v sále KD. Na podujatie
platia vstupenky zakúpené na pôvodný termín.
Informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0908 234 141
www.okcsmizany.sk

Barbora Tlustá: Bez obalu
Jak žít zero waste. Kniha vás krok za krokom prevedie základmi zero waste, zistíte, prečo je lepšie
obmedziť odpad ako recyklovať a ako to docieliť.
Obsahuje ilustrované recepty, foto návody a tiež
užitočné tipy a odkazy.
Tereza Obermajerová:
Nasladko: zdravo, ľahko, moderne
Kuchárska kniha je venovaná zdravým receptom.
Kombinuje raw, vegánsky, bezlepkový aj klasický
prístup k stravovaniu.
Zuzana Remišová: Mongolsko a Sibír
Cestopis, ktorý je nabitý zážitkami, farbami, chuťami aj vôňami ďalekých a exotických krajín.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
Pre deti

Johny Salónka: Mica
25 krátkych príbehov, ktoré sa skutočne stali mačkám v mestečku Liptovský Hrádok. Hlavnými hrdinami sú Mica a jej mačiatko, biely kocúrik Ťuťo,
ktorý sa narodil hluchý. Jeho hendikep mu ale vôbec neprekáža v šantení.
Radek Chajda: Veda hrou
Vieš ako funguje teplomer? Ako vyrobiť malé tornádo? Ako pracuje potrubná pošta? 120 spoľahlivých pokusov pre mladých výskumníkov.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Maja Lunde: Príbeh včiel
Autorka sa venuje nielen vzťahu medzi rodičmi
a deťmi, no tiež alarmujúcemu postoju civilizácie
k prírode. Je naozaj osud ľudí nezvratne spojený
s osudom včiel?

7/2020
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Dosky Najobľúbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

Divadlo

Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

5. 7. 2020 (nedeľa) o 17.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 18 €

1. júl o 19.30 h | Vstupné: 5 €
2. júl o 19.30 h | Vstupné: 5 €

Ako nájsť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad

Marie Jones: Davey by to tak chcel

Komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem
pokušenia. Predstavenie podporilo mesto Spišská Nová Ves.
3. júl o 19.30 h | KAVIAREŇ ZLATÁ PIVNIČKA | Vstupné: 7 €
Letná 72, rezervácie 0944 203 624

Conor McPherson: Rum a vodka

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. To je len začiatok
šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko.
Najreprízovanejšia komédia Kontry.
4. júl o 19.30 h | Vstupné: 8 a 4 €
5. júl o 19.30 h | Vstupné: 8 a 4 €

júl

VEČER O VZŤAHOCH
vo vzťahu k sebe a svojmu okoliu.
Moderuje: Adela Vinczeová
Špeciálny hosť: Beata HLOHOVSKÁ – etikoterapeutka
Hudobný hosť: Juraj Hnilica

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/442 32 49
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92, Ticketportal

Nick Reed: Life kouč

Komédia, pri ktorej sa naprogramuješ na úspech a pritom sa dozvieš,
ako prinútiť partnera, aby umyl riad.
7. júl o 19.30 h | Vstupné: 5 €

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom

Anglický viktoriánsky thriller, najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov
na londýnskom West Ende.
Predstavenie podporilo mesto Spišská Nová Ves.
11. júl o 19.30 h | 1. premiéra | Vstupné: 8 €
12. júl o 19.30 h | 2. premiéra | Vstupné: 8 €
18. júl o 19.30 h | Vstupné: 8 €

Martin McDonagh: Poručík z Inishmore

Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch. Jedna z 15 najúspešnejších
hier všetkých čias. Opäť v Kontre, v novom obsadení! Prístupné od 15 rokov.
15. júl o 19.30 h | Vstupné: 5 €

Martin McDonagh: Poručík z Inishmore
Predstavenie podporilo mesto Spišská Nová Ves.

17. júl o 20. 00 h | KLUB MLADÝCH, Zimná 48 | Vstupné: 4 €

Mark O’Rowe: Howie a Rookie
Divadelný Trainspotting. Tarantino v zrážke s Homérom.
Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku.

22. júl o 19.30 h | KAVIAREŇ MLYNČEK, Zimná 68 | Vstupné: 5 €
rezervácie 0911 070 503

Mark O’Rowe: Howie a Rookie
24. júl o 19.30 h | Vstupné: 7 €

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom
25. júl o 19.30 h | Vstupné: 7 €

Marie Jones: Kamene vo vreckách

Jedna z najlepších komédií z Broadway a West Endu, ktorá rozosmiala a dojala
milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv!
29. júl o 19. 00 h | GALÉRIA UMELCOV SPIŠA | Vstupné: 5 €

Marek Koterski: Nenávidím

Komédia. Kremnické Gagy Objav roka. One man show, pri ktorej budete plakať
od smiechu. Predstavenie podporilo mesto Spišská Nová Ves.
30. júl o 19.30 h | Vstupné: 8 €

Martin McDonagh: Poručík z Inishmore
Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986
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BEÁTA HLOHOVSKÁ JURAJ HNILICA

„Všetko okolo nás je zrkadlom nášho vedomia“
Bea Hlohovská je skúsenou etikoterapeutkou, ktorá
už vyše 30 rokov pomáha ľuďom vyliečiť vzťah k sebe
samým a tým aj k svojmu okoliu, nájsť vnútorný pokoj,
silu čeliť životným výzvam a zvládať križovatky, ktoré
nám život prináša.

Spevák, muzikant, skladateľ svojich vlastných
autorských piesní. Juraja poznáte zo show
ČeskoSlovensko má talent 2015, zažiaril tam so svojou
autorskou tvorbou a to skladbami „Aká si krásna“
(Milujem našu Zem) a „Uletení anjeli„.

Večer o vzťahoch je plný zaujímavých informácií, otvorených rozhovorov
a otázok z publika, ktorý tentokrát spríjemní svojou tvorbou mladý hudobník
a spevák Juraj Hnilica. Tento program putuje po rôznych slovenských
mestách, aby si čo najviac ľudí na Slovensku mohlo vylepšiť
svoje vzťahy a tým aj svoje životy.
Viac informácií o tomto jedinečnom programe, o etikoterapii a tiež o účinkujúcich
sa dozviete, ak kliknete na odkaz: http://lacademy.sk/vecery-o-vztahoch/

júl 2020

pozvánky

Letná 63
SNV
9. 7. (štvrtok) o 19.00 h | Vstupné: 4 €

koncert Chrissa Ellysa

Po roku vám opäť prinášame koncert mladého sólového interpreta Chrissa Ellysa. Jeho štýl možno opísať
ako indie‑pop s jemným nádychom rocku. Jeho piesne dôverne vyznávajú emocionálny svet väčšinou
introspektívnymi textami. V mnohom ho inšpirovali britské kapely.
21. 7. (utorok) o 19.00 h | Vstupné: dobrovoľné (odporúčané 2 až 4 €)

koncert Barbory „Opel“ Opielovej

Opel je mladá nadaná hudobníčka, ktorá prežila väčšinu svojho doterajšieho života tu
v Spišskej Novej Vsi. Je pesničkárkou, básničkárkou a aj učiteľkou. Koncert, ktorý si vypočujete,
bude obsahovať všetky jej piesne. Staršie, aj menej staršie, vtipné aj trpké, ironické aj vážne.
Možno sa dozvieme niečo o tom, ako vidí svet.
25. 7. (sobota) o 19.00 | Vstupné: dobrovoľné

cestopis o Hawaii

Havajské ostrovy, odľahlé fliačiky zeme uprostred Tichého oceánu, ktoré mnohí považujú za raj. Je to tak
alebo ide o klišé? Radko a Veronika vám porozprávajú o svojom cestovaní po týchto sopečných ostrovoch.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
7. 7. Stretnutie samosprávy o 11.30 h.
10. 7. Pozývame svojich členov na vychádzku na Sans Souci.
Stretneme sa pri Nemocnici Svet zdravia o 9.00 h.
17. 7. Opekačka z vlastných zdrojov v Šulerlochu
Zraz o 9.00 h pri potravinách Coop na Tarči.
24. 7. Vychádzka na Tepličku
Odchod autobusom o 9.12 h od Štefánikovho nám.
31. 7. Turistická vychádzka do Starého Smokovca
Pekná vyhliadka. Rýchlikom o 9.04 h.
Oznamujeme členom, že stretnutia v klube
v mesiaci júl sa nebudú konať.
Členské príspevky je možnosť uhradiť v mesiaci september.

Program Materského
centra Dietka

Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnom webe mesta

Kompletný program a všetky informácie nájdete na Facebooku Materske centrum - DIETKA - Spisska Nova Ves
a na oficiálnej webovej stránke mesta.

LESNÝ KLUB KORIENOK

Podporujeme pobyt detí na čerstvom vzduchu komunitná záhrada Zázemie. Vytvárame skupinku
10 detí od 3 rokov, v ktorej sa budeme stretávať
denne v čase od 8.00 do 12.00 h.
Príspevok 6 €/deň zahŕňa ovocie. Je možná
adaptácia dieťaťa s rodičom. Detičky sprevádza
p. učiteľka Stanka Haragošová. Prihlasovanie
a bližšie informácie: 0905 377 180.

Fyziotréning pre dospeláčky
Spevnenie vnútorného brušného svalstva.
Každý utorok o 17.30 h pod dohľadom trénerky
Zuzky (fitLes) 0918 398 874 a fyzioterapeutky
Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) 0940 512 527.
Príspevok: 4 €. V lete budeme cvičiť von.
CVIČENIE TABATA
Pondelky o 17.00 h. V lete budeme cvičiť von.
Cvičí sa s vlastnou záťažou, občas vám pribudne aj pár
kilogramov, keď na vás vylezie váš drobec .
www.spisskanovaves.eu

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ

Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková - 0910 554 177
alebo veronika.smikova01@gmail.com.

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Silvia Pramuková - 0948 040 203
STRÁŽENIE DETÍ
T.: 0903 493 922
Pozor ZMENA: HERŇA Dietka
ste vítaní utorky a štvrtky
od 14.00 do 17.00 h
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922 Príspevok: 10 €/2 hod.
(možnosť doobjednania animátorských aktivít,
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky). Bližšie info na fb.

Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk

leto 2020 v cvč
DENNÝ LETNÝ TÁBOR
č. 1 | 6. – 10. 7. 2020
č. 2 | 13. – 17. 7. 2020
v Klube mladých, Zimná 48, SNV
pre deti od 7 do 12 r.
tanečné nácviky a súťaže, športové súťaže,
hry, tvorivé dielne, lukostreľba
Info: Zuzana Hennelová – 0911 420 590,
Matej Farkalín – 0911 213 902,
Katarína Halasová – 0948 849 299

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
č. 3 | 20. – 24. 7. 2020
č. 4 | 27. – 31. 7. 2020
v CVČ Hutnícka 18, SNV
pre deti od 6 – 12 r.
výtvarná činnosť, tanečno‑pohybová činnosť,
vychádzky do prírody, zábavno‑súťažné
aktivity
Info: Klaudia Bigošová – 0914 176 083,
Katarína Štrauchová – 0904 306 520

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
č. 5 | 3. – 7. 8. 2020
č. 6 | 10. – 14. 8. 2020
v CVČ Hutnícka 18, SNV
pre deti od 7 – 12 r.
výlety do prírody, turistické vychádzky
do Slovenského raja, návšteva ZOO
Info: Eva Fabianová – 0907 690 394,
Zuzana Košová – 0911 307 468

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
č. 7 | 17. – 21. 8. 2020
č. 8 | 24. – 28. 8. 2020
v CVČ Hutnícka 18, SNV
pre deti od 7 – 12 r.
športové aktivity, súťaže, turistika,
výlety do prírody
Info: Miloš Pitko – 0907 958 082,
Titus Benko – 0917 619 499
Činnosť v dennom tábore
je v čase 8.00 – 16.00 h
Poplatok: 6 €/deň
(uhradiť v deň nástupu do tábora)
Prihlášky online na www.cvcadam.sk
www.cvcadam.sk
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OTO
Narodený: 6/2017
Rozvážny mladý dospelý
pes. Je veľmi dobrý v ko‑
munikácii. Miluje voľné
priestranstvo a voľnosť
pohybu. Má rád kľud,
pokoj a spoločnosť ľudí.
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.
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.
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.
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
Psík s obrovskou dávkou
empatie a výbornými
komunikačnými schop‑
nosťami. Miluje šantenie,
prechádzky a hladkanie.
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.
Paťo
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Usmievavý a nenáročný,
veselý, hravý a oddaný
spoločník do každej
situácie. Rád príjme
pohladenie či pamlsok.
www.mestskyutuloksnv.sk
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732
Porucha na verejnom osvetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845,
Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com
Plynové zariadenia:
nepárne týždne - 0905 534 800;
párne týždne - 0905 241 080

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

júl 2020
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FILMOVÝ KLUB

14. 7. utorok o 19.00 h
RAOUL TABURIN
FR., titulky, MP12, 90 min.,
člen a ZŤP: 3 €, nečlen: 4,50 €
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý
rok 2020 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

Program a vstupenky
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
V Kine MIER budú zabezpečené všetky hygienické a bezpečnostné pokyny!

DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00 h
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

2. 7. štvrtok o 10.00 h
16. 7. štvrtok o 10.00 h
SNEŽNÁ HLIADKA
VB, USA, 96 min., MP, 4,50 €
7. 7. utorok o 10.00 h
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO PRAVEKU
Čína, 90 min., MP, animovaná komédia, 3,50 €
9. 7. štvrtok o 10.00 h
SUPER MAZNÁČIKOVIA
DE, CN, GB, 89 min., MP, anim. rozprávka, 3,50 €
10. 7. piatok o 19.00 h
13. 7. pondelok o 19.00 h
BOURAK
CZ/SK, komédia, 110 min., MP, 5 € / 4,50 €
14. 7. utorok o 10.00 h
21. 7. utorok o 10.00 h
MOSLEY
Nový Zéland, Čína, 97 min., MP, animovaný, 4,50 €
23. 7. štvrtok o 10.00 h
30. 7. štvrtok o 10.00 h
MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Dánsko, 81 min., MP, 4,50 €
3. 7. piatok o 19.00 h
6. 7. pondelok o 19.00 h
3BOBULE
ČR, komédia, 100 min., MP-15, 5 € / 4,50 €
FILMOVÝ KLUB

7. 7. utorok o 19.00 h
TO MUSÍ BYŤ NEBO
FR./KAN., 97 min., titulky, MP-15,
člen a ZŤP: 3 €, nečlen: 4,50 €
11. 7. sobota o 19.00 h
HOKEJOVÝ SEN
Exkluzívna premiéra nového filmu spojená s besedou
s tvorcami. SR, dokument, 80 min., 5 € / 4,50 €

17. a 20. 7. piatok a pondelok o 17.00 h
LASSIE SA VRACIA
Nem., rodinný, dobrodružný, slovenský dabing,
100 min., MP-12, 4,50 €
17. 7. piatok o 19.00 h
20. 7. pondelok o 19.00 h
MEKY
SK, dokumentárny, 80 min., slovenská verzia, MP,
5 € / 4,50 €
FILMOVÝ KLUB

21. 7. utorok o 19.00 h
V SIETI
CZ, SK, 2019, 90 min., dokumentárny, MP-18,
člen a ZŤP: 3 €, nečlen: 4,50 €
24. 7. piatok o 19.00 h
27. 7. pondelok o 19.00 h
MULAN
USA, dobrodružný/rodinný, 106 min, slovenský
dabing, MP-12, 5 € / 4,50 €
AKCIA PRE SENIOROV + TOMBOLA

27. 7. pondelok o 17.00 h
3BOBULE
ČR, komédia, 100 min., MP-15, 3 €
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00 h
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
EURÓPSKE KINO ZA EURO

28. 7. utorok o 10.00 h
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
FR/BE, anim. komédia, 83 min., dabing, MP, 1 €
EURÓPSKE KINO ZA EURO

LETO
28. 7. utorok o 19.00 h
RU, dráma, 126 min., titulky, MP-12, FK, 1 €
31. 7. piatok o 19.00 h
TENET
USA, akčný/dobrodružný, titulky, MP-15, 5 € / 4,50 €
Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

Informácia a predpredaj vstupeniek 1 hod. pred
začiatkom filmu. Kino Mier, 053/442 87 66
facebook.com/Kino.Mier.SNV

Vyhodnotenie kvízovej súťaže
Osudové lásky v románoch
Súťaž bola vyhlásená Úsekom beletrie Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi vo februári 2020. Písomnou
a neskôr aj elektronickou formou sa do nej zapojilo 40 dospelých čitateľov.
Z 30 správnych odpovedí boli vyžrebovaní 3 čitatelia – p. Iveta F., p. Viera Ď., p. Ondrej P.

EMA
Narodená: 9/2019
Veľmi jemná a milá fe‑
nočka. Má rada pokojnú
spoločnosť. Je vhodná
k rodinke, ktorá má rada
prechádzky do prírody,
spoločníčka do rodinky.
BENNY
Narodený: 4/2020
Šteniatko, ktoré už vie, čo
chce. Veľmi komunikatív‑
ny a hravý psík. Vhodný
pre každého, kto nemá
rád nudu a má v rodine
miesto pre spoločníka.
CHARLY
Narodený: 4/2020
Veselé klbko energie.
Rád sa hrá s ostatnými
psíkmi a učí sa novým
veciam. Charly vie okolo
seba vyčariť radosť
a spokojnosť…
BIANCA
Narodená: 5/2017
Dospelá fenočka veselej
povahy. Poteší sa nená‑
ročným prechádzkam
a rada sa peleší na svo‑
jom peliešku. Je ideálna,
nenáročná spoločníčka.
DOBY
Narodený: 9/2019
Povahovo veľmi milý
a učenlivý. Má rád spo‑
ločnosť ľudí a rád sa hrá
s ostatnými psíkmi. Vylu‑
čuje sa adopcia za účelom
stráženia objektu.
MILAN
Narodený: 10/2018
Mladý, aktívny psík, ktorý
má veľmi rád spoločnosť
človeka. Má potrebu byť
verný a oddaný svojmu
pánovi. Je to nekonfliktný
typ psíka.

Bližšie informácie k adopcii
a dočasnej opatere:

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk
www.mestskyutuloksnv.sk
https://www.facebook.com/snvutulok

Výhercovia boli odmenení hodnotnou knihou. Víťazom srdečne blahoželáme .

www.spisskanovaves.eu
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CHODNÍK ZRUČNOSTI
V Materskej škole na Slovenskej ulici 14 sa počas
koronakrízy nezaháľalo. V areáli MŠ sa pracovalo na
projekte „Chodník zručnosti“, na ktorý MŠ získala
príspevok z grantového programu ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020. Tvorivé ruky
učiteliek chodník nápadito dotvorili a výsledok stojí
za to. Chodník skrášlil areál školy a bude slúžiť de‑
ťom na pohybové aktivity.
Gabriela Bryndzová, riaditeľka školy

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, SNV

ponúka v šk. roku 2020/2021
nadstavbové štúdium:

6403 L podnikanie
v remeslách a službách
(2-ročné štúdium pre absolventov
všetkých trojročných učebných odborov)
• prihlášku na štúdium podáva
uchádzač riaditeľovi školy do 25. 8.
• spolu s prihláškou je potrebné zaslať
kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške
a kópiu výučného listu
• štúdium ponúkame v externej forme –
večernou formou, týždenne v rozsahu
10 vyučovacích hodín (45 minútových)
v dvoch blokoch
• štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou
skúškou zo slov. jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej
zložky a praktickej časti odbornej zložky
• štúdium je bezplatné
Uplatnenie: absolvent počas štúdia
získa teoretické i praktické vedomosti
o založení a vedení malého a stredného
podniku. Vie tvorivo využívať moderné
marketingové techniky pri rešpektovaní
podnikateľskej etiky. Je schopný viesť
účtovnú evidenciu a vykonávať iné
administratívne práce, stáva sa zručným
pri využívaní výpočtovej techniky a jej
uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní
vlastného súkromného podniku.
Bližšie informácie: 053/442 42 46,
0902 904 810, resp. na www.sosdsnv.sk
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ZUŠ aj napriek karanténe
nezaháľa
Kvôli pandémii koronavírusu musela byť v tomto roku
tradičná výstava prác žiakov záverečných ročníkov
výtvarného odboru v letohrádku Dardanely zrušená.
Rozhodli sa preto práce nafotiť a vytlačiť na nepremo‑
kavých baneroch. V priebehu júna tak bola na oplotení
školy inštalovaná výstava cca 20 absolventských prác.
„Vernisáž absolventov výtvarného odboru sme presunuli z Dardanel na vonkajšie oplotenie ZUŠ. Výstavu

sme nazvali ‚Na plote’. Môžu sa potešiť všetci okoloidúci až do septembra. Veríme, že ich nik nepoškodí a neodcudzí,“ uviedla riaditeľka ZUŠ Mariana Kacvinská.
Kvôli mimoriadnej situácii sa nemohol konať ani tra‑
dičný absolventský koncert žiakov. Aj tu si však škola
dokázala poradiť, a tak sa koncert z Reduty presunul
do online priestoru. Žiaci si svoje prednesy a vystúpe‑
nia nahrali doma. Škola ich následne spracovala do
spoločného videokoncertu, ktorý odprezentovala na
svojom youtube kanáli hneď v dvoch termínoch, a to
5. a 8. júna.
Edita Gondová, foto: archív ZUŠ

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
1. – 4. 7.
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(str – sob)
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39
T.: 0903 295 513
5. 7. (ned)
8.00 - 19.00
Lekáreň Dr. MAX, Jána Jánskeho 1
T.: 0901 961 098
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
6. – 11. 7.
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(pon – sob) 8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39
T.: 0903 295 513
12. 7. (ned) 8.00 - 19.00
Lekáreň Dr. MAX, Jána Jánskeho 1
T.: 0901 961 098
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
13. – 18. 7.
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(pon – sob) 8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39
T.: 0903 295 513
Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,
19. 7. (ned) 8.00 - 19.00
T.: 053/416 61 22
Chrapčiakova 2915/1
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
20. – 25. 7.
8.00
20.00
Lekáreň
Dr.
MAX,
OC
Kaufland,
Duklianska
19
T.: 0901 961 073
(pon – sob)
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39
T.: 0903 295 513
26. 7. (ned) 8.00 - 19.00
Lekáreň FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15
T.: 053/442 15 60
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
27. – 31. 7.
8.00
20.00
Lekáreň
Dr.
MAX,
OC
Kaufland,
Duklianska
19
T.: 0901 961 073
(pon – pia)
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 39
T.: 0903 295 513

JOGA V DENNOM ŽIVOTE
pobočka Spišská Nová Ves
www.jogavdennomzivote.sk

Pozývame vás na letné kurzy JOGY (júl - august)
Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55
Cvičenia sú na poschodí vľavo. Info: 0907 477 955, e‑mail: jvdz.snv@centrum.sk
deň
čas
zameranie
kontakt
pondelok
18.00 – 19.30 Joga pre zdravie
0907 477 955
utorok
17.00 – 18.00 Leto s jogou
0948 519 292
streda
8.30 – 9.30 Joga pre seniorov
0905 236 248
0905 236 248
10.00 – 11.00 Joga pre seniorov
Kultúrny dom Smižany

deň
streda

čas
18.00 – 19.30

zameranie
Joga pre všetkých

kontakt
0910 224 447

Prineste si so sebou deku (karimatku) a prípadne vankúšik na sedenie.
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Ďalšie basketbalové posily
Posilňovanie spišskonovoveského basketbalového kádra pokračuje.
Po Michalovi Čekovskom bude novou posilou slovenský reprezentant
Tomáš Mrviš.
Dvadsaťdeväťročný hráč pôsobil v minulom roku v Handlovej. „Dlho som sa rozhodovať nemusel. Tréner Hojč sa na mňa pripravil dobre a práve on je jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa upísal Spišskej Novej Vsi. Vždy mám tie najvyššie ciele
a vôbec sa nehanbím a nebojím povedať, že chcem hrať minimálne semifinále. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujem, že tá cesta nebude ľahká a čaká nás ťažká
práca. No, som tu preto, aby sa nám to podarilo,“ povedal bývalý hráč Interu, Levíc či
českého Prostĕjova Tomáš Mrviš.
Od novej sezóny sa menia pravidlá o počte cudzincov či povinnosti slovenského
hráča na palubovke. Po novom už nemusí tím mať v každom momente na ihrisku
slovenského hráča. „Tak to rozhodli, ja to nijako neovplyvním. Aspoň sa teraz ukáže,
kto to so Slovákmi myslel a myslí vážne. V každom prípade ma potešil skorší dátum
začiatku ligy, čím skôr, tým lepšie, už sa neviem dočkať. Ja som si už stihol doliečiť
menšie šrámy z minulej sezóny, v auguste na prípravu budem stopercentne fit. Teším sa na domácich fanúšikov, verím, že sa uvidíme pri oslavách našej prvej výhry,“
skonštatoval víťaz Českého pohára.
Spokojnosť neskrýva ani ten, ktorý je momentálne na basketbalovom Spiši asi naj‑
vyťaženejším mužom, športový manažér Michal Búza. „Podpísali sme ďalšieho
špičkového slovenského reprezentanta. Samozrejme, očakávame od neho dobré
štatistické čísla, no ja pevne verím, že sa zhostí hlavne úlohy lídra v šatni a aj s jeho
prispením sa v tíme urobí dobrá chémia, ktorá je pre úspešné fungovanie mužstva
tak veľmi potrebná. Čo sa týka ďalšieho budovania kádra, „na lane“ máme ešte
jedného člena širšieho slovenského reprezentačného kádra. Verím, že sa to podarí
dotiahnuť do zdarného konca. Myslím si, že naši fanúšikovia budú spokojní a možno
aj milo prekvapení,“ dodal spišskonovoveský manažér.
Jozef Petruška

Futbal po koronavíruse
Predčasne ukončená sezóna v 3. lige, mesiace bez futbalu a tréningov a otázniky pred štartom nového súťažného ročníka. Takáto je
situácia vo futbalovom klube FK Spišská Nová Ves.
S postupným uvoľňovaním opatrení sa postupne ob‑
novil aj futbalový život. Prvým veľkým pozitívom a oča‑
kávaním bol prípravný zápas na spišskonovoveskom
trávniku s FK Svit. Po góloch Šoltésa, Hagaru a Kavuli‑
ča vyhrali Spišiaci 3 : 2.
Štefan Markulík, tréner FK Spišská Nová Ves, po
úvodnom prípravnom stretnutí proti Svitu konštatoval:
„Na prvý zápas po dlhej pauze sme sa všetci veľmi tešili. Aj keď sme už tretí týždeň v tréningovom procese,

www.spisskanovaves.eu

na chalanoch bol cítiť herný výpadok. Z našej strany
to bolo príliš upracované, s množstvom chýb v prechodovej fáze. Zahodili sme veľké množstvo vyložených
šancí, viackrát nastrelili konštrukciu brány. K mužstvu
sa od začiatku júna pripojili končiaci chalani zo staršieho dorastu a výborne k nám zapadli. Ja som len rád,
že majú chuť na sebe pracovať a ich prístup k tréningovým povinnostiam veľmi oceňujem. Každý jeden zápas je pre nich veľkou školou. Káder je mladý, tvorený

výlučne z odchovancov klubu, a to je cesta, ktorou sa
chceme uberať. Sme radi, že sme späť, každému z nás
už futbal veľmi chýbal.“
Zostava FK SNV: (1. polčas): Filinský - Pacák, Kame‑
nický, Gibala, Kačír - Šoltés - Majko, Ontko Ľ., Kavulič,
Polačko – Ištvánik SNV; (2. polčas): Gaborčík - Bara‑
nyi, Riš, Kamenický, Ontko T. - Tkáč, Ontko Ľ., Šomsák,
Dubiňák - Hagara, Kavulič.
Jozef Petruška
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
LETNÉ KÚPALISKO T.: 053/416 63 53

otvorené od 3. 7. (v prípade zlého počasia zatvorené)

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

9.00 - 19.00

krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie
6.30 - 7.45

1. 7.
2. 7.

(pondelok, štvrtok)
6.30 - 8.00

od 3. 7.

Verejnosť
15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
(pondelok – nedeľa)
9.00 - 19.00

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
SAUNA
14.00 - 19.00 Ž
14.00 - 19.00 M

od 3. 7.
streda
štvrtok

CERAGEM
14.00 - 19.00
14.00 - 19.00

MASÁŽE klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

Cenník
prenájmu

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
Hracia plocha k tréningovej jednotke
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
½ hracej plochy k tréningovej jednotke

100 €
130 €
36 €/hod.
60 €/hod.
35 €/hod.

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

Cenník vstupu

tenisové
kurty

pondelok - piatok
sobota - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
permanentka

14.00 - 20.00
9.00 - 20.00
4 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
50 €/10 hod.
200 €/neobmedzená

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
T.: 053/416 63 01 * 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
pondelok - piatok

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu

hotel preveza**

utorok - piatok
14.00 - 19.00
sobota - nedeľa
9.00 - 19.00
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na T.: 0905 954 792, 0904 325 343.

Športová
príprava

www.stez.sk

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

840 €/deň

DENNÉ MENU podávané aj na LETNEJ TERASE

Renovované izby ponúkajú ubytovanie pre jednotlivcov a skupiny
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru, salónika a letnej terasy.

Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú
www.hotel‑preveza.sk * recepcia@hotel‑preveza.sk

Multifunkčný Areál Schulerloch Spišská Nová Ves
pozýva
na netradičné preteky
Kedy: 22.8.2020 (sobota)
Kde: Strelnica MAS Schulerloch
O koľkej: štart o 10:00

MAS CUP
Disciplíny: Biatlonová streľba (vzduchovka 10m)
Orientačný beh
Horská cyklistika
YLDFLQIRQDZZZPDVVQYVNZZZEHKVN
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Oznámenie
o výkupe papiera
v rodinných
domoch

Upozornenie na prerušenie
distribúcie elektriny
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci
akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodin‑
ných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať
formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické
vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý
zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vy‑
brané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované
pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1 1. Horská 60
Novoveská 2. pri parku (námestie v Nov. Hute)
Huta
3. pri pionierskom tábore
8. 7.
4. Horská 35 a 50
5. Kvetná 17
6. pri Hasičskej stanici
7. Tichá 10
8. Kozákova vila
MsV č. 3 9. Muráňska 2
Ferčekov- 10. Muráňska 26
ce
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej
6. 7.
12. Muráňska 60
13. Nitrianska ul.
14. Laborecká ul.
15. Trnavská ul.
16. Dunajská ul.
MsV č. 6 17. Fándlyho ul. - Železorudné bane
staré
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch
mesto 19. pred Zimným štadiónom - Hotel Šport
juh
20. Tehelná ul. - obchod
7. 7.
21. Gorkého 19
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej
MsV č. 7 23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho
staré
24. Pod Tepličkou
mesto –
25. Pod Tepličkou (pri moste)
východ
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova
9. 7.
27. Zábojského ul.
28. Zvonárska ul.
29. MPC starý vchod – Mlynská ul.
7. 7.
MsV č. 8 30. Vajanského ul. (smer k Medzi)
staré
31. Vajanského ul. (smer k stanici)
10. 7.
mesto –
32. J. C. Hronského
9. 7.
sever
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zar. Katarínka 10. 7.
MsV č. 9 34. Bernolákova ul.
Telep
35. Kuzmányho ul.
10. 7.
36. Kmeťova ul. - podjazd
37. Jánskeho ul.
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej

16.00 - 16.15
18.25 - 18.40
17.45 - 18.00
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
18.05 - 18.20
16.20 - 16.35
17.25 - 17.40
16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
17.45 - 18.00
18.25 - 18.40
17.25 - 17.40
18.05 - 18.20
17.15 - 17.35
16.00 - 16.20
17.40 - 18.00
16.25 - 16.45
18.30 - 18.50
16.50 - 17.10
17.35 - 17.50
16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
16.45 - 17.00
17.55 - 18.10
18.15 - 18.30
18.35 - 18.50
18.05 - 18.25
18.25 - 18.45
17.10 - 17.25
18.00 - 18.20
17.35 - 17.50
17.15 - 17.30
16.55 - 17.10
16.25 - 16.45
16.00 - 16.20

9. 7. / 12.10 – 15.30 h
• Bernolákova: celá; • Hollého: celá; • Filinského cesta: 9;
• J. I. Bajzu: celá; • Kmeťova: celá; • Kuzmányho: celá; • Púpavova: 1;
• Radlinského: 3 - 13, 30, 42, 44

10. 7. / 8.30 – 14.00 h
• Harichovský chodník: 7, 9, 595, 615, 1666, 3859, 7208, 7270, 8153,
9059, 9267, 9387; • Harichovská cesta: 1666;
• Chaty na Modrom vrchu pod vykrývačom

13. 7. / 12.00 – 15.30 h
• Česká: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; • Letná: 80, 81, 82, 83
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny.
Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej
sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti
obnovená čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení
prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Dobrovoľnícky program
Mesta Snv v sociálnej
oblasti
Jedná sa o pomoc seniorom, zdravotne postihnutým občanom a občanom
s nepriaznivým zdravotným stavom. Náplňou dobrovoľníka sú najmä jedno‑
duché a časovo nenáročné opatrovateľské úkony v domácom prostredí klienta
- nákup potravín, donáška stravy, donáška liekov, sprievod na lekárske vyšet‑
renia, či len spríjemnenie času čítaním, rozhovorom alebo prechádzkou, alebo
pomoc v domácnosti a v záhrade.
Staň sa dobrovoľníkom a registruj sa na stránke www.dckk.sk/dobrovolnici/ a prihlás sa na ponuku mesta, alebo napíš na julia.jancurova@mestosnv.sk.
Dôchodcovia alebo zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí potrebujú pomoc dobrovoľníka, môžu kontaktovať oddelenie sociálnych vecí mestského
úradu e‑mailom na julia.jancurova@mestosnv.sk alebo dckk@dckk.sk
alebo tel. 053/4152 112, 114.

UPOZORNENIE: KARTÓN NEVYKUPUJEME pri mobilnom zbere! Len odobe‑
rieme! Kartón vykupujeme len na zbernom dvore, Sadová 13. Knihy vykupu‑
jeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme! Neberieme papier v igelito‑
vých vreciach! Olej vykupujeme v plastových fľašiach!
odd. komunálneho servisu, MsÚ

www.spisskanovaves.eu
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relax, pozvánka
FORIŠOVINY

Zlatý vek
Gitary
Nemeckí romantici
Beethoven - Kreutzer - Spohr - Diabelli

11.7. sobota19:00
Kostol Panny Márie Fatimskej
Sp.Nová Ves - Ferčekovce
Matúš Šimko
tenor
Dominika Regešová
flauta
Adam Szendrei
husle
Jakub Mitrík
romantická gitara

vstupné dobrovoľné

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Zne‑
nie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… ľudí k zdraviu, ako
občasná choroba.
Autor:
František
Cvengroš

starogrécky
bájkár

ochranná
značka,
emblém

údel

votri

Nápoveď:
Amoah,
Oona,
umakart

odsekol

končatina

bitka,
súboj

z verejných zdrojov
podporil FOnd na podporu umenia

milý
Fatimy

lovec
rakov

umelecká
skupina
švédske
muž.meno

patriaci
Elovi

Rímskokatolícka farnosť
Ferčekovce

krčma

naša
rieka

1

mrazená
pochúťka

infekčné
vírusové
ochorenie

Cecília
(dom.)

starší
ghanský
futbalista

praskne
uprav
hrabaním

2

vytvrdený

papier
uhorka,
po
spišsky

apoštol

súhlas

snežný
človek

nápoj
s penou
obruba
obrazu
zvieracia
noha

časti
celku na
jednotlivca

Víťazíme v boji s pliagou,
odmeňme sa dovolenkou!
Slovensko je... (tajnička)!
Chaplinova
manželka

nespal

Noemov
koráb

eden

tým
smerom

mokka

manželka

Anastázia

Gorbačova

(dom.)

priateľka
Vinetua

samica
barana

kráčaš

neveľa
limit
(skr.)

všetko,
po angl.

lákaj
zdržiavalo sa
abvolt
(zn.)

odhovoria

3
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jazvička
po
kiahňach
držalo si

španielsky
člen

poplach

oblejú
vriacou
vodou

krídlo
(odb.)

kazil
(hovor.)
detský
pozdrav

ľúbosť

lúčna
liečivá
bylina

poťah

júl 2020

spoločenská kronika
jubilanti
Irena Kravjanská
Andrej Magdoško
Ladislav Bednárik
Bernardína Dobošová
Mária Hozzová
Magdaléna Močiliaková
Anna Repková
Mária Mačáková
Mária Ščiavnická
Božena Gribčíková
Štefan Pollák
Anna Vodžáková
Cyril‑Metod Hanzély
Justína Kežmarská
Viliam Koch
Helena Melegová

Jozef Ovšonka
Hedviga Rybárová
Rozália Zákutná
Mária Bolčáková
Gizela Cipkalová
Pavol Findura
Eva Chochlíková
Mária Kapallová
Ladislav Novotný
Anna Okulárová
Anna Štefániková
Margita Votrubová
Viliam Vretenár
Matilda Zajacová
Ing. Eva Bőhmannová
Mária Demeterová

Eduard Gardošík
Ing. Pavol Hartl
Anna Harviščáková
Jozef Kaňúr
Alžbeta Kukoľová
Emil Kuník
Mária Ludányiová
Cecília Mazurová
Margita Mihoková
Milan Muránsky
Magdaléna Schmidtová
Agnesa Šestáková
Mária Vargová
Mária Andrassyová
Janka Barabásová
Jaroslav Barbuš

Jaroslav Bauer
Ľubomír Bôžik
Ing. Ľubomír Devoša
Ján Dorko
Magdaléna Ďurbisová
Matej Ďuriška
Anna Fečíková
Vladimír Fedor
Magdaléna Gazdurová
Mgr. Mária Gernátová
Ing. Jozef Hatala
Dušan Hradický
Magdaléna Hrehová
Helena Hrušovská
Imrich Chalák
Ing. Michal Chobot

Stanislav Imrich
Elena Jánošová
Júlia Jurečková
Eva Kapalková
Alžbeta Komárová
Milan Kovalič
Anna Lipčáková
Edita Marasová
Ľudovít Maslenka
Ján Maxim
Marta Müllerová
Anna Nemcová
Ivan Olejník
Magdaléna Olekšáková
Viera Oravcová
Miroslav Páleník

Magdaléna Pavlíková
Michal Petrovský
Darina Poracká
Viera Porubská
František Riš
Marie Rusiňáková
Magdaléna Schlesingerová
Zdenka Schneiderová
Anna Štelbacká
Ing. Ivan Tomko
Jozef Tornay
Milan Turzák
Melánia Vansáčová
František Žilavý

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, vstup do obradnej siene radnice a do obradnej siene domu smútku
je povolený 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. Kleinovej na t. č. 0908 343 208, ktorá bude po uplynutí zákazu vykonávať občianske obrady záujemcov kontaktov 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 doleuvedenú NÁVRATKU 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.

NÁVRATKA - Súhlas dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dotknutá osoba: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................................................
V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi – Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie
č. 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614, zapísanému v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania osobných údajov je pozvanie na slávnostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy môjho životného jubilea. Právnym základom tohto spracúvania
je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v návratke je dobrovoľné, je však nevyhnutné
pre uvedený účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu 20 rokov. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté údaje zlikvidované.
Získané osobné údaje dotknutej osoby nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V Spišskej Novej Vsi, dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis dotknutej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POĎAKOVANIa a spomienky
Obliekla si si krídla z nebeskej skrine, len Ty z nás vieš povedať,
ako hore čas plynie. Nám však plynie pomaly, priam zrazu ostal
stáť, tak veľmi by sme Ťa chceli tu pri nás doma mať… Ty však
už sladko spíš a my si rany hojíme vo viere, že jedného dňa zas
s Tebou dlane spojíme…
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným a zná‑
mym, že nás 26. 5. 2020 vo veku 77 rokov navždy opustila milo‑
vaná manželka, mamička, babka, prababka, sestra, krstná mama
a švagriná Margita MARTINKOVIČOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomína manžel Ján, deti Blaženka,
Janko a Daniela s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priate‑
ľom a známym, že nás 30. 5. 2020 vo veku 76 rokov navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel, otec a dedko Ing. František KUČMA.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavenú sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ThLic. Jozefovi Súkeníkovi OFM
Conv, Baníckemu spolku Spiš, zástupcom mesta SNV a Pohrebnej
službe R. Findura. Rovnako ďakujeme za starostlivosť v posled‑
ných chvíľach života zosnulého MUDr. Linekovej, MUDr. Frimme‑
lovej, MUDr. Drobnému, Mgr. Janovčíkovej a zdravotným sestrám.
S láskou a úctou manželka Františka a synovia s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.
www.spisskanovaves.eu

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, čo si rada
mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli 1. 6. 2020 rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamkou a bab‑
kou Annou TÖKÖLYOVOU, ktorá nás opustila vo veku 69 rokov.
Úprimné poďakovanie vyjadrujeme MUDr. D. Kozlovej a zdravot‑
níckemu personálu za starostlivosť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Ing. P. Bečarikovi, Rím.-kat. far‑
skému úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
S láskou a úctou manžel, syn a dcéry s rodinami.
Zostaneš navždy v našich srdciach.
11. 6. 2020 by sa dožila 100 rokov naša starostlivá mama, stará
mama a príbuzná Helena MLYNARČÍKOVÁ, rod. Mireková.
Všetci, ktorí ste ju mali radi, spomeňte si na ňu spolu s nami.
Ďakujeme.
syn Ján, dcéry Irena, Viera, Anička s rodinami a ostatní príbuzní
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SPOMIENKY
Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným a známym, že nás 18. 6. 2020 vo
veku 84 rokov navždy opustil náš drahý a milo‑
vaný otec, dedko, pradedko, ujo a príbuzný Emil
ŠPIRKO.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň sme si 5. 6. 2020 pripomenuli 8. výročie
úmrtia našej milovanej mamky, babky a prabab‑
ky Jany ŠPIRKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú synovia Roman
a Branislav s rodinou.
Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
25. mája 2020 sme si pripomenuli 25. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustila naša teta Eva DUDŇÁKOVÁ.
S úctou a vďakou spomínajú synovci Stanislav a Vladimír s rodi‑
nami.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok ostala dokorán… Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie. No ten, kto
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
22. 6. 2020 sme si pripomenuli smutné 5. výročie, kedy dotĺklo srd‑
ce skvelého človeka – manžela, otca a dedka Jozefa PIVOVARA.
S úctou a láskou spomína manželka Anna, deti Andrea a Ľuboš
s rodinami.
Tvoja láska nám zostala v spomienkach po celé tie roky, keď si
nám veľmi skoro odišla do večnosti, aj keď si ešte mala veľké
životné plány.
24. 6. 2020 uplynulo 30 rokov, keď nás navždy opustila manželka,
mamička, babička a prababička Helena KLEINOVÁ.
Zároveň si pripomíname aj jej nedožité 80-te narodeniny.
V našich srdciach si stále s nami.
S úctou a láskou spomínajú manžel Adolf, dcéra Monika a syn
Peter s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Prešlo dlhých 20 rokov.
V júni 2000 dotĺklo srdce súdružky Oľgy MICANOVEJ, rod. Ko‑
mišákovej.
Spomínajte s nami.
Česť Tvojej pamiatke.
smútiaca rodina
Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život už niet. Zostalo
prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet…
29. 6. 2020 uplynul smutný rok, keď nás navždy opustila naša mi‑
lovaná manželka, matka a stará matka MUDr. Eva KARNIŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Andrej a ostatná smútiaca rodina

Ten, kto žije v srdciach, nezomiera.
1. 7. 2020 uplynie 30 rokov od úmrtia našej milovanej mamky,
babky a prababky Irmy KUBÍKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária, vnúčatá a pravnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Čas plynie bez zastavenia, na Teba ale zabudnúť sa nedá. Vo večnom sne nech Ťa poteší trs smutných kvetov na hrobe.
2. 7. 2020 si so smútkom pripomíname 10. výročie, ako nás opus‑
tila naša mamička, manželka a stará mama Terézia VALKOVÁ.
S vďakou a láskou spomínajú manžel Pavol, syn a celá blízka
rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
3. 7. 2020 uplynie 25 rokov od úmrtia, keď nás vo veku 66 ro‑
kov navždy opustil môj manžel, otec, dedko a pradedko Ondrej
JASEČKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

26

Milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
4. 7. 2020 uplynie smutných 30 rokov, čo nás opustila naša drahá
mamička, babička, prababička, svokra, teta Alžbeta MUCHOVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú deti s rodinami a ostatná
rodina.

Na pravé poludnie slnečného dňa bolesťou unavená, tíško zaspala.
Odišla si nám snívať večný sen.
4. 7. 2020 uplynie 2. výročie, kedy nás navždy opustila milovaná
manželka, mamka, babička Marta SUĽOVSKÁ, rod. Ružbacká.
Spi sladko, sme pri tebe v spomienkach každý deň. Len ten, kto
stratil toho, koho mal rád, vie čo je bolesť a žiaľ.
manžel Ladislav, dcéra Ivetka, synovia Peter, Pavol, Juraj 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.
7. 7. 2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia milovaného manžela,
otca, dedka Jozefa REPASKÉHO.
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.
Rodičia, Anna a Ján VOZÁROVÍ
Dlhé šťastné roky boli spolu. Zrazu, 7. júla,
náhle odišla. Ostal sám, smutných sedem rokov.
4. 8. 2020 budú tri roky, čo sú opäť spolu.
Už len kvety na hrob môžeme im dať, sviecu za‑
páliť a spomínať.
S láskou a úctou spomínajú deti Ľubomír, Tatiana
a Silvia s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ostane v spomienkach a srdciach tých, ktorí ho milovali.
7. 7. 2020 si pripomenieme tretie výročie od úmrtia nášho manžela,
otca, svokra, dedka a pradedka Jána HLINKU.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manželka Mária, syn Miroslav
a dcéra Iveta s rodinami.
Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach stále
žiješ spomienkami. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, nič
už nie je také, ako bolo predtým.
9. 7. 2020 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá a mi‑
lovaná Mária ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tí, ktorým chýba rovnako ako jej najbližším, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Matej, synovia Miroslav
a Jaromír s rodinou.
Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro, miloval svet.
9. 7. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor,
dedko, brat Ľudovít VOJTILA.
Spomíname s láskou.
manželka a ostatná rodina

S láskou a úctou spomíname na našich rodičov.
Je to už 39 rokov, čo nás 11. 8. 1981 opustil
náš drahý otec Dominik PLAVKA a 16 rokov, čo
nás 10. 7. 2004 opustila drahá mamička Valéria
PLAVKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
synovia s rodinami
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami.
11. 7. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, svokor, dedko, krstný, brat, švagor, ujo, svatko Jozef JANČÍK.
S láskou stále spomíname.
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SPOMIENKY a poďakovanie
Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol
žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
11. júla 2020 uplynie smutný rok, kedy nás opustil môj manžel,
otec, dedko, syn Jozef BAJTOŠ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry Martina a Zuzana
s rodinami, ostatná smútiaca rodina.
Čas rýchlo plynie, Teba nám nevráti, však spomienka zostane, nikdy sa nestratí.
12. júla 2020 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša sestra,
švagriná a teta Mária MELIKANTOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú súrodenci Ľudmila, Anna, Ján, Štefan
a Valéria s rodinami.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach bude
navždy žiť. Nikdy nezabudneme na jej lásku a starostlivosť.
12. 7. 2020 uplynie rok, kedy nás náhle opustila naša mamka,
babka Monika KRAKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéra Anastázia, syn Vladimír s rodinou.
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme
mali radi. Sviečka na hrobe tichučko zhasína a kto Ťa mal rád, na
Teba, mamička, spomína.
15. 7. 2020 uplynie 7 rokov, odkedy nás opustila naša mamka
a babka Veronika ZOŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Stanka a Marcela s Hansom,
vnučky Lucka a Dominika a syn Michal s rodinou.
Nie je smrť tam, kde bol život vyplnený prácou, láskou a obetavosťou.
17. 7. 2020 uplynie 5 rokov od tragickej udalosti, keď pri záchran‑
nej akcii v Prielome Hornádu spadol záchranársky vrtuľník, v kto‑
rom zahynuli 4 záchranári.
Jedným z nich bol aj náš milovaný syn Dušan LESKOVJANSKÝ.
Milý Dušan, všetkým nám veľmi chýbaš, ďakujeme Ti za Tvoju
lásku, priateľstvo a pomoc, ktorú si nikdy a nikomu neodmietol.
S láskou, vďakou a úctou spomína celá rodina, kolegovia z Horskej
záchrannej služby a priatelia.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal
rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti.
18. 7. 2020 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
náš otec a dedko Anton HANĎÁK.
S láskou spomínajú manželka Gitka a dcéry s rodinami.
V tmavej noci, keď začínal deň, odišla si snívať svoj večný sen.
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých a všetko,
čo si rada mala. Veľmi sme Ťa milovali, odišla si príliš skoro. Osud
je krutý, nevráti, čo vzal, ostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Už niet
návratu, ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
19. 7. 2020 si pripomenieme prvý rok, čo nás navždy opustila omi‑
ka, mamka, sestra, dcéra a manželka Mária POHLYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s láskou.
Zostal nám žiaľ, úcta k Tvojmu životu a spomienky, ktoré z našich
sŕdc ani čas nevymaže.
19. 7. 2020 si pripomenieme 10. výročie úmrtia milovanej manžel‑
ky, mamky a babky Evy ANTAŠOVEJ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra a syn s ro‑
dinami.
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal, prázdno je
tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás.
20. 7. 2020 uplynú 2 roky od náhleho odchodu môjho milovaného
manžela Štefana ONDOVA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou manželka Mária, syn Ľudomil, dcéra Katarína s rodinami,
vnúčatá Marko, Nelka, Sárka a ostatná rodina.
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Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich
srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom si pripomíname 5. výročie úmrtia nášho otca, svokra,
dedka Jozefa KOVÁČA, ktorý nás opustil 22. 7. 2015.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami, priateľka.
Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom… Premenil
sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba…
22. 7. 2020 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil manžel, dedko
a pradedko Miloslav ADAMJÁK.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú pravnúčatá Sophia, Timea
a ostatná smútiaca rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud ti
nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
22. 7. 2020 si pripomenieme 2. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila milovaná manželka, mamka, babka, dcéra, sestra, švagri‑
ná a svokra Marta MUCHOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S úctou manžel Milan a deti 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.
23. 7. 2020 si pripomíname 25 rokov, kedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko a pradedko Ondrej TÖKÖLY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Božena, dcéra Andrea, synovia Peter, Pavol a Ľubomír
s rodinami
26. 7. 2020 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša
milovaná Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať
na ceste, ktorou už 15 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke…
My spomíname s láskou.
Čas plynie, roky ubiehajú a my stále s bolesťou a smútkom spo‑
míname na nášho milovaného manžela, otca, starkého, brata
a príbuzného Ing. Oldricha DRAŽILA, ktorý nás navždy opustil
28. júla 2012.
Ďakujeme všetkým, ktorí Olkovi v tento smutný deň venujú tichú
spomienku.
S vďakou a láskou spomínajú manželka Gabika, synovia Miloš
a Tomáš s rodinami i ostatní smútiaci príbuzní.
29. 7. 2020 uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša mamka, babka
Jozefína BROŠKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Čas plynie a nevráti, čo vzal. Len láska a spomienky ostávajú.
31. 7. 2020 uplynie smutných päť rokov, keď ma navždy opustil
môj milovaný manžel Rudolf TIMKO.
S láskou a vďakou spomína manželka Emília a najbližšia rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a ne‑
zabudli.

Touto cestou sa chcem úprimne a z celého srdca poďakovať celému internému
oddeleniu Nemocnice Svet zdravia, a. s., v Spišskej Novej Vsi pod vedením
primára MUDr. J. RAJCA, PhD. Na uvedenom oddelení som hospitalizovaný veľmi
často. Posledne teraz v čase vírusu COVID-19. Počas mojej hospitalizácie som vždy
zažil profesionálny prístup lekárov a všetkých zdravotných sestier. Preto celému ko‑
lektívu prajem veľa zdravia a síl pri výkone ich náročného povolania a veľa takých
spokojných pacientov, ako som bol ja.
S úctou pacient Stanislav Kapalla.
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IN LINE ALPIN

Základná organizácia č. 13,
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,
Levočská 14, SNV
oznamuje členom, že organizuje

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA

9. – 15. 8. 2020

25. – 26. 7. 2020
Spišská Nová Ves – Lipová ul.

REKREAČNÝ POBYT

cesta zo Sídl. gen. Svobodu (Tarča) k Športovej hale

Avena Relax Hotel * Liptovský Ján
(7 dní/6 nocí s plnou penziou) - cena 245 €
Bližšie informácie: 0903 906 883

ČESKO‑SLOVENSKÝ POHÁR
25. 7. 2020: 14.00 - 17.00 h
26. 7. 2020: od 10.30 h

23. – 28. 8. 2020

REKREAČNÝ POBYT
PRE SENIOROV

Hlavný organizátor:
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Partneri:
Mesto Spišská Nová Ves, STEZ, KESELÝ TEAM

Hotel Traver Kúpele * Vyšné Ružbachy
(5 nocí/plná penzia) - cena 175 €
Bližšie informácie: 0903 535 964

Spoločnosť Wüstenrot vypisuje
konkurz na pracovnú pozíciu
Manažér obchodnej skupiny Wüstenrot
• riadenie obchodnej skupiny
• predaj produktov stavebného sporenia
• predaj poistných produktov
Výhody, benefity

2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.

• štartovacia finančná podpora
• bezplatné profesionálne školenia
• flexibilný pracovný čas

P l á n pre mi é r

Bourák
Hokejový sen
Rebelky
Zabudnutý princ
Meky
Minna a továreň na sny
Ako byť dobrou ženou
Mulan
Nedotknutí
Tenet
Veľké dobrodružstvo
malej pandy

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• komunikatívnosť a flexibilita
• pozitívne myslenie a dôslednosť
• príjemné vystupovanie a bezúhonnosť
Vaše žiadosti zasielajte na adresu:
Wüstenrot
Štefánikovo nám. 10, 052 01 Sp. Nová Ves
Tel.: +421 915 762 492
E-mail: alfonz.satmar@wuestenrot.sk

... a mnoho iných služieb

!!! PRESŤAHOVANÉ !!!
Námestie Iglovia 1

052 01 Spišká Nová Ves (bývalé kasárne)

PodiaterCentrum
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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

DON7Á4Š0 K22A4

langose.sk

ka-top
www.donas

0910

PIZZA:
400 g MARGHERITA 5,00 €
(salsa, Mozzarella, Parmezán, čerstvá bazalka, olivový olej)
450 g ŠUNKOVÁ 5,50 €
(salsa, pravá šunka od kosti, Mozzarella, Parmezán, čerstvá
bazalka, olivový olej)
520 g ŠUNKOVÁ S KUKURICOU 6,00 €
(salsa, pravá šunka od kosti, kukurica, Mozzarella,
Parmezán, čerstvá bazalka, olivový olej)
610 g PIKANTNÁ 6,50 €
(salsa, čili papričky, kyslé uhorky, šunka, šampiňóny,
Mozzarella, čerstvá bazalka, olivový olej)
600 g SYROVÁ 6,50 €
(salsa, Gorgonzola, Mozzarella, Parmezán, čerstvá bazalka,
olivový olej)
510 g QUASIMODO 6,00 €
(salsa, pravá šunka od kosti, šampiňóny, niva, Mozzarella,
čerstvá bazalka, olivový olej)
530 g KURACIA 6,00 €
(salsa, kuracie mäso, slanina, Mozzarella, Parmezán,
čerstvá bazalka, olivový olej)

www.spisskanovaves.eu

PONUKA:
450 g OLIVOVÁ 6,00 €
(salsa, čierne olivy, zelené olivy, Mozzarella, Parmezán,
čerstvá bazalka, olivový olej)
320 g TURECKÝ CHLEBÍK S OLIVAMI 4,50 €
(olivy, Mozzarella, Parmezán, olivový olej)

MÄSOVÉ LANGOŠE: všetky za 4,90 € / 440 g
•
•
•
•

s kuracím soté, slaninka, cibuľka, syr, obloha
s kuracím soté pikant, slanina, cibuľa, syr, obloha
s tuniakom v paradajkovej omáčke, syr, obloha
so zeleninovým ragú, syr, obloha

PLNENÉ LANGOŠE: všetky za 3,60 € / 340 g

• plnený
• plnený
obloha
• plnený
• plnený

so šunkou a nivou + tatárska, kečup, syr, obloha
so slaninou a šunkou + tatárska, kečup, syr,

4 druhy syra + tatárska, kečup, syr, obloha
Gorgonzolou + tatárska, kečup, syr, obloha

KLASICKÉ LANGOŠE

Prevádzka: Letná 55 (Adam podlahy), Spišská Nová Ves
Nájdete nás: Tesco SNV, OC Madaras
Minimálna objednávka: 4,90 €
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do prenájmu 1-izb. byt, komplet zariadený, na sídl. Tarča SNV, voľný od
1. 8. 2020. T.: 0911 604 647.
 Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča bez balkóna. Cena dohodou. T.: 0944 011 145.
 Ponúkame na predaj 4 rekreačné pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Malé pole, Ferčekovce a sú 5 min. pešo od hranice Slovenského raja a s výhľadom na Vysoké Tatry. Pre viac info volajte na tel. č. : 0902 205 847.
 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany. T.: 0902 426 841.
 Predám Smart Forfour 1.1, benzín, r. v. 2004, STK a EK platné 7/2020, manuál
na 5-st. prevodovka, čierna metalíza, najazdených 168 355 km, výkon motora
55 kW. El. okná, centrálne zamykanie. Nízka spotreba, nutná oprava výfuku. Cena
1 950 €. T.: 0902 127 199.

KÚPIM / PRÁCA
 Práca pre všeobecného lekára (domáceho i zahraničného) * dlhodobo *
Poprad, Liptovský Hrádok * výhodné platové podmienky. T.: 0911 115 676.
 Kúpim – odznaky, vyznamenania, šable a iné veci, najmä zo Slovenského štátu.
T.: 0908 381 746.
 Spoločnosť Wüstenrot vypisuje konkurz na pracovnú pozíciu MANAŽÉR
OBCHODNEJ SKUPINY Wüstenrot. Bližšie informácie: Wüstenrot, Štefánikovo
nám. 10, SNV. Tel.: +421 915 762 492, e‑mail: alfonz.satmar@wuestenrot.sk
 Kúpim čerešne. SNV a okolie. T.: 0910 966 861.
 PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE KAŽDÉHO - dobre prosperujúca firma hľadá
spolupracovníkov zo všetkých regiónov SR. Pri výbere oceňujeme komunikatívnosť. V prípade záujmu zaškolíme. Možnosť nadpriemerného zárobku.
Práca vhodná pre ženy i mužov, aj na plný úväzok. V prípade záujmu pošlite
sms na t. č. 0904 147 892 pre ďalšie informácie.

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.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: FB. Rekonstrukcie eu, sro. *
www.rekonstrukcie.eu * T.: 0907 361 171.
 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.

 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
 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.
 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.
 FELICITÁ – holičstvo * oprava dáždnikov * horizontálnych žalúzií a zipsov.
Zimná 65, SNV * ut – pi 8.00 – 13.30 h. T.: 0911 981 549.
 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
 KOŠIELKA DO KRSTU – vymaľujem a vypíšem kojeneckú košieľku do krstu. T.: 0948 410 601.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS praje príjemné prežitie letných
prázdnin. A aj počas tejto doby, samozrejme, vyčistíme koberce, sedačky, okná a iný neporiadok. 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 *
www.upratovaniesnv.sk
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. NÁRADIA zn. BOSCH
- HILTI - DEWALT - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10,
SNV (pri žel. stanici - budova RESA) * široká ponuka elektr. náradia – E‑SHOP:
naradieextra.sk. T.: 0914 333 344.
 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.
 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK ďakuje za podporu všetkým zákazníkom počas ťažkého obdobia pandémie koronavírusu, len vďaka vám sme tu stále
pre vás všetkých s problémami videnia. T.: 0911 397 086. Tešíme sa na vás.
 Ponúkam DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA PRE vaše DETI pre základné
školy. Kontaktujte ma na tel. čísle: 0917 654 338.
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady * dlažby
* elektro * podlahy, atď. T.: 0915 645 177, 0904 443 543.

Navštívte ZOO Sp. Nová Ves

Letný ZOO krúžok
2. – 3. 7. | 9. – 10. 7.
16. – 17. 7. | 23. – 24. 7.

viac info na vzdelavanie@zoosnv.sk
Sadová 6, Spišská Nová Ves

www.zoosnv.sk

utorok-piatok
sobota-nedeľa
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ON

OFF

ZACVIČTE
S TEPLOM

POMOCOU
ÚČINNEJ
KLIMATIZÁCIE

NA KONCI SVETA

LETNÝ POBYT
Plánujete stráviť aktívnu dovolenku so svojou rodinou?
Vyberte si Poráčsku dolinu, nádhernú v každom ročnom
období.Miesto pokojné na pohľad, aktívne na zážitky.
Vybavené športovými aktivitami pre
neposedné deti i unavených rodičov.
VÍKENDOVÝ POBYT
Pozývame vás na koniec sveta,
UŽ OD
do zeleného raja.
V LETNOM BALÍKU SÚ ZAHRNUTÉ:

Ubytovanie , polpenzia, wellnes a minigolf.

2 NOC
DOSPELÝ
DETI

3NOC

4NOC

5NOC

108 EUR
(16.5 - 14.9)

6NOC

7NOC

8NOC
384€
307€

108€

156€

201€

246€

292€

338€

86€

125€

161€

197€

234€

271€

poracpark@poracpark.sk

www.solidcorp.sk

tel: +421 905 794 705

WWW.PORACPARK.SK

TABAK
OPÄŤ SPÄ
Ť

TRAFIKA
OPÄŤ
OTVORENÁ!
ČOSKORO !
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www.skoda-auto.sk

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

