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Rok 2021 bude pre nás z pohľadu
budúcnosti veľmi dôležitým rokom.
Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov,
domov a bytov.
Prvýkrát bude integrované
a plne elektronické.

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:
presnejšie
a kvalitnejšie údaje

bezpečnosť

šetrenie životného
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaní

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou
každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.
SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk
alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom,
ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti,
ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma. Všetky

údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára
uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je 1. január 2021.
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude
zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov.
Všetky získané údaje budú zabezpečené
a chránené pred zneužitím.
PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti,
o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov
a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Rok, ktorý uzatvárame, môžeme všetci spoločne považovať za zaťažkávaciu skúšku našich nervov aj cha‑
rakterov. V dejepisných knihách sa určite nestratí a nebudú ho považovať za šedý priemer. Tučným písmom
sa vpísal aj do našich pamätí a sŕdc, ako jeden z najnáročnejších, aké sme vôbec prežili. Ale sme tu a kopec
práce je pred nami.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí svojím nezlomným optimizmom, činorodosťou, chuťou pracovať
a pomáhať druhým robia z tohto sveta miesto, kde bolo dobré sa narodiť a prežiť život. Stovky takýchto ľudí
máme aj my v Spišskej Novej Vsi – sú medzi nimi zdravotníci, ktorí nám zachraňujú životy, dobrovoľníci, kto‑
rí sa neboja priložiť ruku k dielu, ale aj športovci, ktorí sú pre nás príkladom vytrvalosti na ceste k výsledku,
alebo umelci, ktorí sú zrkadlom nášho bytia.
Žiaden vírus nemôže zastaviť čas a ani život v našom meste. Presne tak, ako naši predkovia, aj my nachá‑
dzame v sebe silu postaviť sa po tom, čo sme padli na kolená. Vieme sa biť s nepriazňou osudu, presne tak,
ako to robili naši dedovia a pradedovia. Iba všetko o čosi viac komentujeme, taká je však naša informačná
doba. Lenže z rečí sa nenajeme, iba zo skutkov, a aj naše mesto žije iba z činov, ktoré sme uskutočnili.
Napriek koronakríze a strate časti financií sme opravili množstvo chodníkov, investovali státisíce eur do
našich športovísk a škôl. Nebola to iba choroba, ktorá poznačila život v našom meste. Museli sme zvládnuť
krízovú situáciu pri páde lávky pre peších pri sídlisku Mier alebo povodňovú hrozbu na Hornáde a Holubnici.
Vždy sme okamžite konali a nečakali na zázrak. V súčasnosti poznáme statické posudky na viaceré mosty
a lávky a čakáme na výsledky ďalších expertíz. Sme pripravení opraviť pokazené i stavať nové.
V uplynulom roku sme si museli odoprieť mnohé a dúfam, že si to v tomto roku vynahradíme. Verím, že
budeme môcť uskutočniť aj 65. ročník Spišského trhu, fanúšikovia si vychutnajú futbalové zápasy z našej
novej tribúny, prežijeme veľa zaujímavých akcií pre deti a ľudia ocenia novú techniku na letnom kúpalisku
i malú ľadovú plochu pri zimnom štadióne. Verím, že sa situácia zlepší a my sa vrátime do normálnych
koľají. Nie starých, ale do takých, v ktorých si oveľa viac vážime hodnotu ľudského života a zdravia, osobnú
slobodu, ale najmä prínos ľudí, ktorí nám pomáhajú normálne žiť. Tí, vďaka ktorým môžeme prežiť aj prvé
dni nového roka so svojimi najbližšími. Preto vám do nového roka 2021 želám plnú náruč ľudskosti a lásky,
kvôli ktorej sme sa narodili žiť jedinečný život v jedinečnom meste – v milovanej Spišskej Novej Vsi.
Pavol Bečarik, primátor mesta

NOVINKY V MEDZIMESTSKEJ DOPRAVE
V medzimestskej doprave pribudla novinka. Väčší komfort pri cestovaní prinieslo 28 nových nízkopodlažných autobusov za viac ako 5,2 mil. €.
Prepravná spoločnosť eurobus, a. s., v spolupráci
s Košickým samosprávnym krajom získala 28 nových
nízkopodlažných autobusov za viac ako 5,2 mil. €.
Využiť ich môžu cestujúci na východnom Slovensku
v medzimestskej doprave. Nové autobusy poslúžia
na prepravu cestujúcich na 57 prímestských linkách
v okresoch Košice II, Košice-okolie, Rožňava, Spišská
Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča, Poprad
a Revúca. Tieto oblasti v súčasnosti obsluhuje spolu
255 prímestských autobusov, mnohé z nich slúžia aj
viac ako desať rokov. Zakúpenie nových autobusov

www.spisskanovaves.eu

prináša vyšší komfort pri cestovaní. Vozidlá spĺňajú
najprísnejšie normy pre dieselové pohony a sú zároveň
šetrné k životnému prostrediu. „Pre cestujúcu verejnosť to znamená väčšie pohodlie cestovania aj vďaka
klimatizácii, wifi pripojeniu, kamerovému a informačnému systému, možnosti nabíjania smartfónov cez
USB porty a ďalšiemu vybaveniu. Z hľadiska ekológie
sú autobusy vybavené motormi spĺňajúcimi najprísnejšie normy na dieselové pohony. V tomto trende mieni
naša spoločnosť pokračovať aj do budúcna, aby sa
hromadná doprava osôb stala atraktívnejšou alterna-

tívou voči stále sa zvyšujúcej individuálnej doprave,“
informoval generálny riaditeľ eurobus, a. s., Ľubomír
Gerši.
Spoločnosť nakúpila nové autobusy aj vďaka nená‑
vratnému finančnému príspevku z Integrovaného
regionálneho operačného programu vo výške viac
ako 5,2 mil. €. Štát jej prispel sumou 289-tis. €, čo
predstavuje 5 % z celkového nákladu. Samotný do‑
pravca sa podieľa na financovaní čiastkou 580-tis. €.
Edita Gondová
Foto: Ľubomír Pastiran
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Základné a stredné školy prešli od 12. 10. opäť na
dištančnú formu výučby. Stredná priemyselná
škola technická poskytla technické vybavenie
žiakom, ktorí ho doma nemajú. Takisto im po‑
mohli zabezpečiť potrebný softvér, napr. kresliace
programy. Zároveň pre učiteľov zrealizovali škole‑
nia týkajúce sa platforiem pre dištančné vzdeláva‑
nie. ZŠ Komenského ul. sa zas snažila nastaviť
celý proces tak, aby sa čo najviac priblížila pre‑
zenčnej forme výučby.
Nie všetky deti majú doma vytvorené podmienky
na dištančnú formu výučby. Od 16. 11. sa do ZŠ
Ing. O. Kožucha vrátilo 20 žiakov, ktorí doma
nemajú prístup na internet alebo počítač. V jednej
skupine pritom môže byť najviac 5 detí a jeden uči‑
teľ. Vzdelávajú sa spolu so spolužiakmi, ktorí sa na
hodinu pripájajú online.
Domov dôchodcov musel od 16. 11. kvôli vý‑
skytu pozitívnych prípadov na COVID-19 u svojich
klientov i zamestnancov prijať karanténne opat‑
renia. Chorých klientov okamžite izolovali v samo‑
statných izbách. Zároveň bolo 36 zamestnancov
ubytovaných v Hoteli Preveza, aby minimalizovali
kontakt s domácim prostredím. Zariadenie prešlo
do uzavretého režimu so zákazom návštev. Poza‑
stavený bol do 26. 11. aj výdaj a rozvoz obedov.
Klienti však aj naďalej mohli komunikovať so svo‑
jimi blízkymi prostredníctvom telefónu a rôznych
druhov aplikácií.
Horská záchranná služba absolvovala v Sloven‑
skom raji netradičný zásah. Rodine na prechádz‑
ke sa 19. 11. zatúlal slovenský čuvač. Od miesta
odbehnutia po miesto nálezu v rokline a počas noci
strávenej vonku v nepriaznivých poveternostných
podmienkach nabehal okolo 30 km. Nájdený bol
nasledujúci deň turistami v oblasti Veľkého Sokola.
Vzhľadom na veľké vyčerpanie však nebol schopný
ďalšej chôdze. Na pomoc im preto prišli priatelia
a príslušník Bezpečnostno-operatívnej jednotky
HZS. Spoločnými silami potom psa transportovali
do ústia doliny k majiteľom.
Za prvých 10 mesiacov tohto roka sa na cestách
KSK stalo 96 dopravných nehôd s účasťou chod‑
cov. O život pri nich prišli 2 ľudia, 26 osôb sa
zranilo ťažko a 65 ľudí utrpelo ľahké zranenia. Do‑
pravná polícia preto pravidelne upozorňuje cyklis‑
tov a chodcov na dôležitosť nosenia reflexných
prvkov. Na kontrolu dodržiavania tejto povinnosti
bola 19. 11. zameraná aj preventívno-bezpečnost‑
ná akcia.
Len 5 kín na Slovensku po nútenej prestávke
súvisiacej s koronavírusom bolo 20. 11. opäť
otvorených. Medzi nimi je aj naše Kino Mier.
Aktuálny program, na webovej stránke Kina Mier
www.mkc.snv.sk alebo na stránke facebook.com
/Kino.Mier.SNV.
Občianske združenie Hana v Sp. Novej Vsi pomá‑
ha obetiam domáceho násilia, na ktoré nepriaznivo
vplýva súčasná situácia. Sú totiž viac izolované,
viac pod kontrolou násilníka a majú preto sťaže‑
ný prístup k pomoci a podpore. Združenie muselo
svoje aktivity, ako napr. Vypískajme násilie pre‑
niesť do virtuálneho sveta a na propagáciu vy‑
užíva sociálne siete, internetové stránky a zapája
sa do rôznych online diskusií. V prípade potreby je
pre ženy dostupná počas pracovných dní v čase
od 9.00 do 17.00 hod. krízová linka 0903 404 483.
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PRESTREŠENIE MALEJ
ĽADOVEJ PLOCHY
Mesto získalo na obnovu športovej infraštruktúry dotáciu vo výške 1,6 mil. €. Z uvedenej
čiastky bude 900-tis. € použitých na rekonštrukciu výmenníkovej stanice a technológie
úpravy bazénovej vody na letnom kúpalisku. Zvyšných 700-tis. € investuje na prestrešenie
malej ľadovej plochy.
K odovzdaniu staveniska dodávateľovi stavby firme
STROJSPIŠ, s. r. o., došlo 27. novembra. Následne
budú prebiehať zemné a výkopové práce. „V novom
roku sa začne s prípravou betónových pätiek, výstavbou oceľovej konštrukcie, opláštením stenovými sendvičovými panelmi a vybudovaním vnútorného zázemia. V rámci zázemia sa plánujú vybudovať dve šatne
spolu s WC, taktiež bude k dispozícii veľká miestnosť
(šatňa) aj s WC pre verejnosť,“ vymenoval riaditeľ

STEZ Vladimír Hovaňák.
Celá výstavba bude hradená z externých zdrojov,
pričom k dispozícii je 700-tis. €. Z uvedenej čiastky
600-tis. € predstavuje dotácia z Úradu vlády. Ďalších
100-tis. € je dotácia zo Slovenského olympijského
a športového výboru. „Túto čiastku sa nám podarilo
získať prostredníctvom Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu,“ doplnil V. Hovaňák.
Edita Gondová

PROJEKT ZLEPŠÍ STAV DRUHOV
PORASTOV V NAŠICH LESOCH
Lesy mesta Spišská Nová Ves spoločne so Štátnou
ochranou prírody Slovenskej republiky pracujú na no‑
vom projekte zlepšenia stavu druhov biotopov európ‑
skeho významu v slovenských lesoch. Pilotný projekt
zahŕňa niekoľko opatrení, ktoré sa budú realizovať
v priebehu rokov 2020 - 2023. Na výmere približne
700 hektárov sa zabezpečí prírode blízke obhospo‑
darovanie lesov (PBOL). Takto chcú spoločne podporiť
zlepšenie štruktúry porastov a biodiverzitu. „Porasty
budú výškovo diferencované, so snahou dosiahnuť
pestrejšie drevinové zloženie územia. Časť odumretého
dreva sa v lesoch nechá na prirodzený rozklad (takto
sa ponechá približne 1 500 stromov). Aby sme vytvorili podmienky na prežívanie vtáčích druhov v rámci
chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy vytipovali
sme takzvané biotopové stromy, ktoré v lese ostanú na
dožitie,“ hovorí riaditeľ Lesov mesta SNV Ján Novák.
Projekt je určený pre chránené územia Natura 2000.
Lesníci chcú na plochy vnášať dreviny, ktoré tu v sú‑
časnosti absentujú – javor, jedľa, jelša, brest a v bu‑
dúcnosti aj jaseň. Pohyb ťažkých mechanizmov počas
vegetačného obdobia sa lesníci snažia znižovať najmä
počas prívalových dažďov. Súčasťou projektu je aj pri‑
navrátenie približovania dreva pomocou koní. „Chýbal
nástroj finančnej podpory tých, ktorí správne hospodária v slovenských lesoch. Lesy sú relatívne v dobrej
kondícii, aj keď sú po kalamitách. Zásluhou miestnych
hospodárov sú na mieste porastov, ktoré boli presmrečené, to znamená, že v nich bolo viacej smreka, ako by
malo byť, v súčasnosti kvalitnejšie a lepšie porasty,“

uviedol riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj
Tomáš Dražil.
Štátna ochrana prírody schválila Lesom mesta Spišská
Nová Ves finančnú dotáciu približne 300-tisíc eur. Les‑
níci očakávajú, že prvé výsledky sa prejavia v lesoch
v rozsahu niekoľkých rokov.
Tomáš Repčiak

JANUÁR 2021

NOVÝ GENERÁLNY MANAŽÉR
EMBRACO SLOVAKIA JE SPIŠIAK
Generálny riaditeľ Embraco Slovakia Marcelo Borba
sa rozlúčil v piatok 4. decembra s primátorom mes‑
ta Pavlom Bečarikom na radnici v Spišskej Novej Vsi
a zároveň predstavil nového generálneho riaditeľa
firmy Tomáša Kandru.
Primátor poďakoval M. Borbovi za ústretovú spoluprá‑
cu a úspešné štvorročné pôsobenie na čele firmy, kto‑
rá je najväčším zamestnávateľom nášho regiónu a pri‑
vítal ponuku vedenia Embraco Slovakia na pomoc pri
financovaní projektu vyhliadkovej veže nad mestom.
„Som rád, že sa chce spoločnosť stať generálnym
sponzorom novej vyhliadkovej veže. Verím, že rovnako
úspešná bude i spolupráca s novým vedením,“ uviedol
primátor Pavol Bečarik.

„Roky strávené na Slovensku boli úžasné. Stretol som
výborných kolegov a priateľov, budú mi chýbať. Mám
rád prírodu a šport, a na to boli v Spišskej Novej Vsi výborné možnosti. Vraciam sa do Brazílie, ale kus môjho
srdca ostáva tu,“ zhodnotil svoje pôsobenie M. Borba.
Nový riaditeľ Embraco Slovakia potvrdil, že spoločnosť
sa bude aj naďalej venovať produkcii chladiarenskej
techniky, v tejto oblasti má významné patenty a stabil‑
nú pozíciu na trhu. Tomáš Kandra nezabúda na to, že
je Spišiak: „Tým, že pochádzam z regiónu Spiša, budem sa snažiť nájsť ešte väčší prienik spolupráce
spoločnosti s mestom Spišská Nová Ves. Aj na tomto
stretnutí sme prejavili vôľu realizovať aj väčšie projekty. Rovnako by sme chceli v budúcnosti podporovať
zamestnanosť ľudí z rómskej
menšiny, ktorí tu žijú,“ skon‑
štatoval Tomáš Kandra.
Primátor mesta podporil
myšlienku intenzívnejšieho
zapojenia členov miestnej
rómskej komunity do vzde‑
lávania a zamestnávania
v tunajšom podniku. Zároveň
predstavil myšlienku športo‑
vo-oddychového areálu Šu‑
lerloch, ktorý mesto plánuje
zveľadiť a dať k dispozícii
obyvateľom i návštevníkom
mesta. Aj v tomto smere chce
byť Embraco Slovakia nápo‑
mocným subjektom.
Tomáš Repčiak

POVINNÁ PREDŠKOLSKÁ
DOCHÁDZKA
Od budúceho školského roka sa pre deti zavádza povinná predškolská dochádzka.
Prvýkrát sa bude povinná škôlka týkať detí, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov
veku. Zápisy sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.
V súčasnosti sa v Sp. Novej Vsi nachádza 14 ma‑
terských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ktoré v tomto školskom roku navštevuje 326 pred‑
školákov. V budúcom školskom roku je na základe
evidencie obyvateľstva MsÚ 333 detí, ktoré do 31. au‑
gusta 2021 dovŕšia 5 rokov. „Súčasné kapacity
budú postačujúce pre všetky deti. Aj napriek tomu sú
materské školy, kde by sme chceli rozšíriť kapacitu.
Mesto sa preto zapojilo do výzvy, ktorá bola vyhlásená ešte v decembri. Jej cieľom je rozšírenie kapacity
materskej školy na Tehelnej ulici,“ informovala v tejto
súvislosti riaditeľka Správy školských zariadení Radka
Romaňáková.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou
pravidelného denného dochádzania v pracovných
dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne okrem
času školských prázdnin. Po absolvovaní povinného
predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy
vydá osvedčenie, ktorým sa následne dieťa preukáže
pri nástupe do základnej školy. V prípade, ak dieťa po
dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť,
riaditeľ MŠ môže rozhodnúť o jeho pokračova‑
ní v predprimárnom vzdelávaní aj v nasledujúcom
školskom roku.
www.spisskanovaves.eu

Potrebný na to bude:
• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie,
• písomný súhlas všeobecného lekára pre deti
a dorast,
• formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo
zástupcu zariadenia.
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného pred‑
primárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne
školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra,
ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rokov
veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základ‑
nej škole.
Ministerstvo školstva chce zavedením povinnej pred‑
školskej dochádzky dosiahnuť, aby všetky deti dostali
vo vzdelávaní rovnakú štartovaciu čiaru. Zároveň verí,
že ak sa mu podarí zabezpečiť aj účasť detí zo zne‑
výhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní,
zvýši sa aj ich účasť na povinnom školskom vzdelávaní.
V našom meste pôsobia i ďalšie predškolské zariade‑
nia, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová
Ves. Ide o súkromné materské školy Alžbetka a Brantia
a tri cirkevné materské školy.
Edita Gondová

Spišskonovoveská firma Rošero – P, s. r. o., má
ambiciózne plány. V priebehu niekoľkých mesia‑
cov chce vypraviť na cesty prototyp autobusu na
vodíkový pohon a jeho výrobu plánuje spustiť už
v budúcom roku, ak príde objednávka. Vodík má
podporu aj v Európskej únii, pretože pri jeho spaľo‑
vaní nevznikajú emisie CO2. To však zatiaľ neplatí
o jeho výrobe. Pri použití v kamiónoch alebo auto‑
busoch sa v porovnaní s čisto elektrickým poho‑
nom teoreticky oplatí, pretože inak by boli potrebné
veľmi veľké batérie. Pri návrhu vodíkových techno‑
lógií firma spolupracuje so Strojníckou fakultou
Technickej univerzity v Košiciach.
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Od 23. 11. sa pre návštevníkov opäť otvorili brá‑
ny Múzea Spiša. Kvôli opatreniu o max. počte
6 ľudí v jednom priestore sa však Dvorné dialó‑
gy uskutočnili 25. 11. v online priestore. V rámci
nich sa konala slávnostná prezentácia monografie
Dejiny Rusínov na Spiši, ktorá obsahuje mnoho
poznatkov publikovaných vôbec po prvýkrát. Pub‑
likácia je prvým zväzkom knižnej edície Múzea
Spiša s názvom Dejiny národností na Spiši. Vyda‑
ná bola ako súčasť prebiehajúcej výstavy, ktorú si
môžete pozrieť do 12. 6. 2021.
Vedenie mesta Sp. Nová Ves sa rozhodlo od 23. 11.
opätovne obnoviť činnosť a úradné hodiny
mestského úradu pre verejnosť. Ten kvôli druhej
vlne pandémie fungoval v obmedzenom režime. Aj
naďalej však platí odporúčanie, aby občania v záuj‑
me ochrany zdravia, uprednostnili pri komunikácii
s pracovníkmi telefonickú alebo elektronickú formu.
Košický samosprávny kraj od 23. 11. opäť otvo‑
ril svoje kultúrne zariadenia. Múzeá, galérie ale‑
bo knižnice bolo možné navštíviť pri dodržaní hygie‑
nických pravidiel. Zamestnanci sa vrátili do práce
po absolvovaní antigénových testov. Otvorená je aj
Spišská knižnica, v ktorej je každý deň vyhradená
hodina na dezinfekciu priestorov a kníh. Pripravova‑
né podujatia museli rovnako ako ostatné inštitúcie
presunúť do online priestoru. Zároveň sa knižnica
už po tretíkrát zapojila do celoslovenskej výzvy pod
názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok. V rámci nej vyzbierali škatule s darčekmi
pre seniorov z tunajšieho domova dôchodcov.
Aj napriek možnosti otvoriť prevádzku krytej pla‑
várne, tá spišskonovoveská ostala naďalej zatvo‑
rená. Dôvodom je nerentabilnosť a náročnosť pre‑
vádzky v súvislosti s povolením max. počtu 6 ľudí.
V Multicentre pripravujú dve nové expozície.
Výstava Banské meračstvo obsahuje kolekciu
historických banských máp a zbierku optických
zameriavačov, tzv. Teodolitov, a nivelačných prí‑
strojov od 18. stor. Zapožičané boli zo Slovenského
technického múzea v Košiciach, Baníckeho múzea
v Gelnici a od konkrétnych majiteľov. V exteriéri
bola inštalovaná expozícia banských strojov,
ktorú ešte čaká opláštenie priehľadným polykar‑
bonátom. Projekt je financovaný z verejnej zbierky
s pomocou viacerých prispievateľov. Časť nákladov
bola hradená z rozpočtu mesta, keď poslanci na
septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľ‑
stva schválili čiastku 13 500 €.
Hasiči zasahovali 25. 11. večer na Hutníckej ul.
Na druhom poschodí 8-poschodového domu vypu‑
kol požiar, pri ktorom sa z balkóna valil hustý čierny
dym. Vlastníci bytov sa požiar pokúšali uhasiť po‑
mocou vody z miestnej hydrantovej siete. V celom
bloku bolo silné zadymenie, hasiči museli preto
zasahovať s dýchacími prístrojmi. Podarilo sa im
dostať do bytu a oheň uhasiť. Požiar zničil balkón
aj okná vedúce do bytov. Predbežná škoda bola
odhadnutá na 15-tis. €. Príčina požiaru je v štádiu
vyšetrovania zo strany hasičov a polície.
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Atmosféru Vianoc na námestí dotváral aj advent‑
ný veniec inštalovaný na fontáne pred Provinč‑
ným domom. Ako každý rok, aj teraz ho pripravili
šikovné aranžérky z kvetinárstva Iris a čačinu po‑
skytli Lesy mesta SNV. Zároveň bol pred Levoč
skou bránou postavený drevený betlehem. Do
výzdoby sa zapojili aj deti spolu s učiteľkami
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, ktoré vyzdobili 14 stromčekov osade‑
ných v blízkosti radnice. Kvôli súčasnej epidemio‑
logickej situácii sa pri ozdobovaní striedali podľa
stanoveného harmonogramu, aby nedošlo k ich
vzájomnému stretávaniu.
OZ Mladí ľudia a život zorganizovalo Mikulášsku
zbierku pre deti umiestnené v Dome Charitas
sv. Jozefa v Sp. Novej Vsi. V rámci nej v Klube mla‑
dých na Zimnej ul. zbierali detskú kozmetiku, výži‑
vu a piškóty, mliečne a nemliečne kaše či trvanlivé
potraviny.
Už tretím rokom pokračuje rekonštrukcia jed‑
notlivých objektov Spišského Jeruzalema
v okolí Spišského hradu. Na obnove sa zúčastňuje
Košický samosprávny kraj, krajská organizácia
cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Spiš‑
ské biskupstvo. V tomto roku dokončili turistické
značenie v celkovej dĺžke 3,5 km, pribudla nová
turistická a vyhliadková trasa, opravili sa 2 kapln‑
ky, tzv. božie muky, ktoré sú súčasťou komplexu
a v ich okolí bola odstránená ilegálna skládka. Toh‑
toročná finančná podpora smerovala aj do vytvo‑
renia virtuálneho turistického sprievodcu v podobe
aplikácie pre mobilné telefóny a rekonštrukcie
oltárneho obrazu v jednej z kaplniek. Zúčastnení
aktéri veria, že sa im UNESCO lokalitu podarí natr‑
valo umiestniť na mapu unikátnych dovolenkových
zážitkov.
Spoločnosť Embraco Slovakia zriadila v závode
dočasné odberné miesto a svojim zamestnan‑
com ponúkla možnosť otestovať sa antigénovými
testami na COVID-19 počas pracovnej doby. Dôvo‑
dom boli pozitívne testovaní pracovníci alebo ich
úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou. Testo‑
vanie prebiehalo 24 hodín v spolupráci s Okresným
úradom Spišská Nová Ves a Slovenským Červeným
krížom. Zúčastnilo sa ho takmer 1 400 zamest‑
nancov. Z celkového počtu vykonaných testov bolo
zhruba 3,5 percenta pozitívnych.
Košický samosprávny kraj pokračuje v opra‑
vách Letohrádku Dardanely v Markušovciach,
ktorý spravuje Múzeum Spiša. Po obnove strechy
sa začína nevyhnutná oprava prízemia a suteré‑
nu. Zároveň budovu odizolujú od spodnej vody. Na
opravu bolo vyčlenených 170-tis. €.

PREDVIANOČNÉ OBDOBIE
SA NIESLO V ZNAMENÍ ZBIEROK
o najhoršie možné situácie, v ktorých jeden z rodiMesto Spišská Nová Ves sa zapojilo aj do iniciatívy
Nadácie Pontis a pri príležitosti Dňa darovania (Giving
čov, prípadne samoživiteľ, stratil pravidelný a často
Tuesday) 1. decembra 2020 v snahe pomôcť ľuďom
jediný príjem. Najviac zasiahnuté rodiny pochádzajú
v núdzi vyhlásilo verejnú zbierku trvanlivých potravín
z chudobnejších častí východného Slovenska. Medzi
a hygienických potrieb pre mužov bez domova v Dome
rizikovú skupinu patria aj matky samoživiteľky, ktoré
humanity Nádej, hygienických a kozmetických potrieb
prišli o prácu. Preto sme poprosili všetkých, aby sa akpre ženy v núdzi, tiež hygienických potrieb pre bábätká
tívne zapojili do zbierky potravín a drogérie na pomoc
v rodinách, ktoré sa ocitli v núdzi. Vítané boli však aj
týmto rodinám,“ uviedol hlavný organizátor uvedenej
deky, uteráky, mäkké látky na zahriatie psíkov počas
zbierky Tomáš Cehlár a dodal: „Chcem sa poďakozimných mesiacov v mestskom útulku.
vať všetkým našim základným a materským školám
Primátor mesta Pavol Bečarik a vedúca oddelenia so‑
nášho mesta, ich zamestnancom a v neposlednom
rade všetkým rodičom a deťom, ktorí prispeli svojou
ciálnych vecí Júlia Jančurová odovzdali zbierku ria‑
troškou do veľkej pomoci.“
diteľke Domu Charitas Sv. Jozefa Spišskej katolíckej
charity Alexandre Hovancovej 2. decembra (foto 1). „V dnešnej dobe, keď mnoho rodín prichádza o zdroj
obživy a sú odkázané na pomoc charitatívnych organiCelkovo sa do zbierky zapojilo viac ako 90 fyzických
osôb a kolektívov. Nechýbalo ani detské oddelenie
zácií, sme veľmi vďační za pomoc v podobe potravinotunajšej nemocnice Svet zdravia. „Som rád, že som
vej zbierky. V Spišskej Novej Vsi a v okolí poskytujeme
mohol osobne prispieť do tejto peknej zbierky a že
podporu mnohým rodinám v núdzi a tieto potraviny
sme pomohli matkám a deťom, ktoré to potrebujú
nám pomôžu urobiť im veselšie a štedrejšie Vianoce.
a verím, že po celý nasledujúci rok budú obyvatelia
Ďakujeme!“ dodáva Anton Frič, koordinátor farských
nášho krásneho mesta pomáhať slabým a bezbrancharít.
Tomáš Repčiak
ným,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik,
ktorý si z charity na oplátku odniesol dar
v podobe kalendára a ponožiek s nápisom
Zastavme koronu.
Ďalšiu zbierku v našom meste iniciovalo už po
tretíkrát občianske združenie Život v meste.
Jej predseda a zároveň poslanec mestského
zastupiteľstva Tomáš Cehlár oslovil mesto
k spolupráci, a tak spoločne realizovali zbier‑
ku potravín a drogérie v období od 1. do 14.
decembra 2020 na mestských školách. Vy‑
zbierali sa stovky kilogramov potravín a dro‑
gérie, zapojilo sa všetkých 7 základných škôl
a 12 materských škôl. Tento rok sa pridali aj
školy z obce Poráč a Iliašovce a zamestnan‑
ci tunajšieho mestského a okresného úradu.
„V našom meste funguje viacero neziskových
organizácií, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi.
Práve im putovali vyzbierané potraviny a drogéria. Žijeme zvláštnu, ťažkú dobu, ktorá je
ovplyvnená pandémiou vírusu Covid-19. Až
osemtisíc rodín sa na jar tohto roka ocitlo v náhlej núdzi. Stále hrozí, že pre zložitú
Foto 2: Tomáš Cehlár, poslanec MsZ a Viera Vozárová zo
situáciu nebude schopných pokryť svoje
Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
bežné výdavky na život až 17 000 rodín! Ide

Zamestnanci 13 zariadení sociálnych služieb,
ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj, dostanú za svoju prácu počas prvej vlny pan‑
démie mimoriadnu finančnú odmenu od štátu aj
kraja. Jej celková suma je 1,2 mil. €. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR už kraju poslalo
viac ako 806 000 €. Ďalších takmer 400 000 € vy‑
členil kraj zo svojho rozpočtu.
Budova CVČ na Levočskej ul. slúži niekoľkým
záujmovým útvarom. Svoje stretnutia tu majú aj
deti zo Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Jeho predsedníčke Ľudmile Mlynárovej sa po‑
darilo získať čiastku 1 000 € na projekt opravy
zničeného nádvoria. Časť nákladov hradilo CVČ
a mestský podnik Mepos tu sponzorsky zrealizo‑
val položenie nového asfaltu. Plochu tak prioritne
využijú deti z tanečného klubu CVČ a zároveň
uľahčí presun vozíčkarom zo spomínaného zväzu.
Mesto zároveň opravilo aj príjazdovú cestu do
areálu ZŠ na Levočskej ul.
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Foto 1: zľava: Alexandra Hovancová, Pavol Bečarik a Júlia Jančurová.
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ZIMNÁ ÚDRŽBA
Výdatné sneženie na začiatku decembra prekvapi‑
lo nielen cestárov, ale aj vodičov. Na križovatke ulíc
Letecká a Štúrovo nábrežie došlo 1. 12. k dopravnej
nehode, pri ktorej do seba narazili taxík a osobné auto.
Pri nehode sa našťastie nikomu nič nestalo. V čase ko‑
lízie už v meste odpratávali sneh cestárske autá.
Operačný plán zimnej údržby je pripravený od konca
novembra. Pred začatím zimnej pohotovosti sa stále
stretnú zástupcovia firiem, ktoré sa starajú o stav ko‑
munikácií, spolu s vedením mesta.
V našom meste zimnú údržbu dodávateľsky zabez‑

pečuje firma Brantner Nova, s. r. o. Už druhú sezónu
sa na nej podieľa aj mestský podnik Mepos. Od roku
2018 platí zákon o udržiavaní verejných priestran‑
stiev, na základe ktorého mesto zabezpečuje čistenie
chodníkov. V prípade kalamity to však nie je schopné
zvládnuť bez pomoci. V tejto súvislosti vedenie mesta
vyzýva občanov k pomoci pri údržbe komunikácií
pred obytnými domami.
Pre tento účel bola zabezpečená posypová soľ, ktorá
bola poskytnutá do všetkých bytových domov.
Edita Gondová

VÝSTAVBA VONKAJŠEJ
BANSKEJ EXPOZÍCIE
Jedným z cieľov Baníckeho spolku Spiš (ďalej len BSS) je nielen zachovávanie baníckych
tradícií, ale aj starostlivosť o hmotné pamiatky, ktoré pripomínajú banícku históriu Spiša.
V roku 2019 bol spracovaný projekt na vybudovanie
vonkajšej banskej expozície, ktorej cieľom je prezentá‑
cia pozemnej aj závesnej koľajovej dopravy používanej
v baniach na Spiši.
Po získaní stavebného povolenia sa s výstavbou zača‑
lo v novembri 2019. Finančné prostriedky získal BSS
zo Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.
Na záver roka 2019 bola osadená základná TH-výstuž
tvoriaca nosný skelet stavby.
Plánované jarné práce v minulom roku prerušila pan‑
démia COVID-19. Počas tohto obdobia však členovia
spolku oslovovali sponzorov pre získanie finančnej
a materiálnej pomoci.
V máji pokračovali práce zavesením koľajovej dráhy
pre závesnú banskú lokomotívu ako i osadením ko‑
ľajníc pre pozemnú banskú lokomotívu, banské vozí‑
ky a lyžicový nakladač. Na takto pripravené dráhy sa
osadila samotná závesná lokomotíva s vozíkom na
prepravu baníkov. Expozícia bola doplnená o ener‑
getické siete – potrubia pre stlačený vzduch a vodu,
potrubie s ventilátorom pre prívod vzduchu na od‑

vetrávanie bane, elektrické silové káble a osvetlenie.
Práce realizovali kvalifikovaní pracovníci spoločnosti
ELGEO-BANSKÁ z Banskej Štiavnice.
Na jeseň poslanci mestského zastupiteľstva schvá‑
lili poskytnutie financií v objeme 13 500 €. „Vďaka
príspevku mesta bola zabezpečená výroba a montáž
mreží, ktoré bránia svojvoľnému vstupu. Práce realizovala spol. AMAN z Markušoviec. Naše poďakovanie patrí aj tunajším firmám URANPRES a VSK, ktoré
poskytli exponáty. Za aktívnu pomoc počas celej výstavby ďakujeme spol. SOLITERA a BRANTNER-NOVA,
ktorá sponzorsky vybudovala chodník okolo banskej
expozície pri Multicentre,“ uviedol Vladimír Klaučo,
st., predseda BSS. Posledným krokom pre ukončenie
stavby bude opláštenie polykarbonátovým priehľad‑
ným sklom, ktoré zabezpečí spol. ELGEO-BANSKÁ
z Banskej Štiavnice.
„Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu expozície, ktorá
prezentuje baníctvo Spiša,“ doplnil Vladimír Klaučo.
Ján Čuj, tajomník BSS

V rámci prípravných prác plánovanej rekonštrukcie
Reduty prebiehalo 3D skenovanie celého objektu.
Slúžiť bude architektom ako podklad pre vypra‑
covanie projektovej dokumentácie. Okrem lasero‑
vého skenovania firma využila tiež fotogrametriu.
Ide o technológiu, pri ktorej sa z fotiek pomocou
matematických algoritmov vypočítava tzv. mračno
bodov a následne sa vyskladáva 3D model budovy.
Pre zameranie celého objektu musela firma vyko‑
nať okolo 1 000 skenov a vyhotoviť približne 2 000
fotografií. Na projektovú prípravu je vyčlenených
300 – 400-tis. € a celková rekonštrukcia by mala
stáť 5 mil. €. Zároveň sa bude riešiť aj park a okolie
Reduty.
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Príslušníci policajného zboru v rámci svojej činnosti
pravidelne organizujú dopravno-preventívne akcie
za pomoci detí. Keďže sa v súčasnosti vykonávať
nemôžu, Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach pri‑
pravilo výtvarnú súťaž pod názvom Policajti v na‑
šom meste. Kresby rozdelené do troch kategórií
následne hodnotila komisia okresného riaditeľstva,
ktorá z každej kategórie vyberala najlepšie 3 prá‑
ce. Tie postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo
17. 12. Víťazné kresby sú zverejnené na facebooko‑
vej stránke Polícia SR - Košický kraj.
Spišská diecéza je po smrti diecézneho biskupa
Štefana Sečku v takzvanom režime sede va‑
cante. Zbor konzultorov Spišskej diecézy zvolil za
diecézneho administrátora Jána Kuboša, ktorý je
pomocným biskupom v Spišskej diecéze. Pápež
František teraz musí rozhodnúť, akým spôso‑
bom obsadí biskupský stolec. V tomto rozhod‑
nutí je úplne slobodný, čo sa týka času aj nového
mena biskupa.
Riaditeľ ZŠ Lipová ul. Ivan Kurilla pre skvalitnenie
výučby zabezpečil pre žiakov a učiteľov bezplat‑
ný balík programov Microsoft Office v online
verzii. Každý pritom získal 5 licencií, čo znamená,
že si ich môže aktivovať na piatich počítačoch. Vy‑
užiť ich tak môžu aj rodičia.
Tradičné slávnostné prijatie najúspešnejších žia‑
kov primátorom mesta v obradnej sieni radnice
sa kvôli pandémii tento rok uskutočniť nemohlo.
Napriek nepriaznivej dobe však na nich nezabudol.
Ďakovné listy a ceny v mene primátora tak 47 žia‑
kom odovzdali riaditelia jednotlivých škôl. Za po‑
moc pri rôznych aktivitách mesta a tiež za prácu
s deťmi a mládežou boli ocenení 4 dobrovoľníci.
8. 12. uplynulo už 40 rokov od tragického úmr‑
tia zakladajúceho člena legendárnej skupiny The
Beatles Johna Lennona. Pri tejto príležitosti bolo
do výkladov v centre mesta nainštalovaných 10 pa‑
nelov s jeho portrétom a pripomienkou tohto smut‑
ného výročia. Pri každom z nich boli symbolicky
zapálené sviečky.
Prioritou kancelárie hlavy štátu pri hľadaní via‑
nočného stromčeka bolo, aby sa jeho odstránením
neuškodilo prírode, no aby sa s ním zároveň spájal
nejaký príbeh. S touto na prvý pohľad neľahkou
úlohou si poradila Správa NP Slovenský raj a obec
Vernár. Pred prezidentským palácom tak stojí
vyzdobený vianočný stromček z Kopaneckých
lúk zo Slovenského raja. Ide o smrek z náleto‑
vých drevín, ktorý prezidentke venovala Štátna
ochrana prírody, aby sa uvoľnilo miesto pre túto
unikátnu celosvetovo významnú lúku. Podľa leto‑
kruhov má 25 rokov a vyrástol do výšky 13 m. Jeho
rozsvietenie sa udialo aj za účasti speváckej sku‑
piny Horehronskí chlopi, ktorej súčasťou sú chlapi
z Vernára. Ich viachlasný spev je oficiálne zapísaný
v zozname UNESCO.
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 14. 11. 2020
trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin krá‑
deže spáchaný formou spolupáchateľstva, kto‑
rého sa v tento deň okolo 14.30 hod. dopustili
dvaja páchatelia na Zvonárskej ul. pred rodinným
domom. Odzadu pristúpili k J. Š., ktorému jeden
z nich z vrecka bundy odcudzil peňaženku s fi‑
nančnou hotovosťou 82 € a osobnými dokladmi.
Obaja páchatelia sa následne dali na útek. Uvedený
čin spáchali za krízovej situácie. Obmedzená bola
preto osobná sloboda ml. K. A. a ml. M. G., ktorí
boli prevzatí vyšetrovateľom a umiestnení do cely
predbežného zaistenia na OO PZ SNV.
Na ceste III/3248 v Sp. Novej Vsi došlo 24. 11. 2020
v čase okolo 16.40 hod. k dopravnej nehode. Vodič
S. J. viedol svoje osobné motorové vozidlo Škoda
Octávia combi v smere od mesta na Tepličku, kde
na rovnom úseku cesty v dôsledku neprispôsobe‑
nia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky dostal
s vozidlom šmyk. Ako s vozidlom balansoval na
ceste, narazil ľavou prednou časťou do pravej
časti idúceho vozidla Škoda Superb v protismernej
časti cesty. V dôsledku nárazu sa vodič so svo‑
jím vozidlom dostal do rotácie a v bočnom šmy‑
ku čelne narazil následne aj do vozidla VW Golf
idúceho v protismernej časti cesty smerom do
mesta. Všetci zúčastnení vodiči boli po dopravnej
nehode podrobení dychovej skúške na prítomnosť
alkoholu s negatívnym výsledkom. Vodič VW bol
posádkou RLP prevezený do NsP v SNV s ľahkými
zraneniami s dobou PN predbežne stanovenou na
7 dní. Spolujazdec idúci vo vozidle Škoda Superb,
utrpel ťažké zranenie s dobou PN predbežne sta‑
novenou na 14 dní. Ďalšie okolnosti dopravnej ne‑
hody sú v štádiu objasňovania. Celková škoda bola
na mieste odhadnutá na 30 000 €.
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV začal
6. 12. 2020 trestné stíhanie a súčasne vzniesol
obvinenie R. K. za spáchanie prečinu marenie vý‑
konu úradného rozhodnutia. Menovaný 6. 12. 2020
o 22.40 hod. viedol bez vodičského oprávnenia
osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo na Zele‑
nej ul. v Smižanoch v smere na Košiarny briežok aj
napriek tomu, že rozhodnutím Okresného doprav‑
ného inšpektorátu v SNV z 25. 6. 2018 mu bol ulo‑
žený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových
vozidiel na dobu 30 mesiacov od 25. 6. 2018 do
25. 12. 2020.
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície OR PZ SNV
začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného
zločinu krádež. Doposiaľ neznámy páchateľ nieke‑
dy od druhej polovice novembra 2020 do 14.00 hod.
4. 12. 2020 presne nezisteným spôsobom ukradol
zo strechy neoplotenej chaty v Slovenskom raji
v lokalite Košiarny briežok celohliníkový zachytá‑
vač snehu značky KJG o dĺžke 12,5 m, antracitovej
farby. Poškodenému L. V. spôsobil krádežou škodu
vo výške 650 €. Páchateľ tento skutok spáchal za
krízovej situácie.

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP riešila 4. 11. 2020 o 16.55 hod. na
Radničnom nám. zistené priestupky, ktorých sa
dopustili K, M.A. L. P. Menovaní sa počas vyhláse‑
nia mimoriadnej situácie na území Slovenskej re‑
publiky pohybovali na verejnom priestranstve bez
ochranného rúška.
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UNIKÁTNY
NÁLEZ
Múzeum Spiša predstavilo 4. 12.
verejnosti unikátny nález, ktorý
objavili počas archeologického vý‑
skumu v obci Jánovce v polohe Pod
hradiskom. Výskum bol realizovaný
na vedecké a dokumentačné účely.
Cieľom bolo tiež zistiť stav a potenciál
lokality, pretože je známe, že je roky
vykrádaná. Z výskumu pochádza vyše
800 kusov predmetov z rozličných
časových období od praveku až po
novovek. Ide predovšetkým o keltské
mince, bronzové spony a iné súčasti
odevov, výrobky z hliny – keramika,
prasleny a sklenené koráliky a ná‑
ramky. Najvýznamnejším je však
nález keltskej bronzovej sošky (foto),
ktorá znázorňuje nahého muža. Na
krku má zobrazený šperk – nákrčník,
je výnimočný realistickým zobraze‑
ním a zlatými očami. Pri spracová‑
vaní výsledkov výskumu múzeum
spolupracuje s Katedrou archeológie
Filozofickej fakulty Univerzity Kon‑
štantína Filozofa v Nitre. Nález bude
sprístupnený verejnosti v rámci no‑
vej expozície, ktorú múzeum otvorí
v tomto roku.
Edita Gondová

MÁME UŽ 5 MOBILNÝCH
ODBEROVÝCH MIEST
NA ANTIGÉNOVÉ TESTY
V Spišskej Novej Vsi je zriadených už päť miest na bezplatné mobilné odbery - antigénové testy
pre obyvateľov SR. Trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi nie je podmienkou.
1. mobilné odberné miesto: pri vstupe na letné kúpalisko, Za Hornádom 13
Otváracie hodiny: pracovné dni a soboty: 9.00 - 13.00 h (posledný odber o 12.30 h)
13.00 - 14.00 h prestávka
14.00 - 18.00 h (posledný odber o 17.30 h)
Počas nedieľ a štátnych sviatkov sa odbery NEVYKONÁVAJÚ. Toto mobilné odberové miesto na antigénové
testy funguje najmä vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Spišská Nová Ves.
2. odberové miesto: Nemocnica Svet Zdravia (NsP)
Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového miesta - PCR, vstup sprava od tenisových kurtov.
Otváracie hodiny: pracovné dni: 7.00 - 15.00 h
3. mobilné odberné miesto: budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ul. A. Mickiewicza 6
Tu sa môžete na test aj vopred objednať na t. č. 0948 165 344.
Otváracie hodiny: pondelok: 13.00 - 15.30 h
streda: 13.00 - 15.30 h
piatok: 13.00 - 15.30h
Denná kapacita je cca 30 odberov.
4. mobilné odberné miesto: vedľa hlavnej brány futbalového štadióna, Ing. O. Kožucha 12 - interiér
Otváracie hodiny: pondelok – piatok: 10.00 - 18.00 h
5. mobilné odberové miesto: pri OC Madaras, Mlynská 39 (vľavo na parkovisku Auto Kelly)
Otváracie hodiny: každý pracovný deň: 10.00 - 18.00 h

JANUÁR 2021

VZNIKAJÚ NOVÉ CYKLISTICKÉ
SINGLE TRAILOVÉ TRASY
Južnú lokalitu okolia Spišskej Novej Vsi sa snažia
zatraktívniť viaceré subjekty. Mesto tu v nedávnej
minulosti dalo inštalovať slovenský dvojkríž, ktorý je
dnes vyhľadávaným vyhliadkovým miestom Spiš‑
skonovovešťanov. Najnovšie tu pripravuje osadenie
vyhliadkovej veže. Veľa aktivít tu realizuje Záujmové
združenie právnických osôb Multifunkčný areál Schu‑
lerloch. Spolu s mestom a ďalšími subjektmi tu plá‑
nuje viacero aktivít. „Naším cieľom je riešenie prírod.
územia v lokalite Šulerloch – Rittenberg komplexne,
koordinovane, etapovite v súlade s rozvojovým plánom
s dôrazom na rozvoj CR. Ide o extravilán SNV ponímaný ako prímestská rekreačná zóna s kaplnkou, Karasovou dierou (minijaskyňa), vyhliadkou s dvojkrížom.
Nachádza sa tu viacúčelový športový areál s dočasnou
športovou a biatlonovou strelnicou. V súčasnosti prebieha mapovanie tratí pre Nordic Walking a turistiku,
cyklotrasy, single tracky, nasledne bude realizované
značenie, dokončenie úprav tratí, ale i samotná propagácia tejto lokality. Obľúbenou sa stala aj zábavná
aktivita s prvkami orientácie Pohybom si ma nájdi,“
uviedol Jozef Borz, predseda združenia.
Lesy mesta Spišská Nová Ves v tejto časti realizujú
od leta dve cyklistické single trailové trasy v blíz‑
kosti bývalého lyžiarskeho areálu Rittenberg. Ide o dve
jednosmerné trasy určené pre jedného cyklistu. Štart
prvej, 200 m dlhej detskej trasy, sa nachádza na za‑
čiatku Novoveskej Huty (smerom na Ferčekovce po
ľavej strane). Druhá trasa s dĺžkou 2 km sa začína na
lúke Šmakartovec alebo na vrchu Skalka, smer NV Ferčekovce. „S touto myšlienkou prišiel primátor mesta a my sme sa ju s pomocou dobrovoľníkov rozhodli
zrealizovať. Hlavné práce sme uskutočnili ešte v lete.
Na piatich väčších a niekoľko menších brigádach nám
pomáhalo približne stopäťdesiat dobrovoľníkov, dospelí
aj deti. Náklady sú na úrovni cca dvetisíc eur,“ hovorí
riaditeľ Lesov mesta Spišská Nová Ves Ján Novák.
Jednu zo singletrailových trás navrhol a pomohol vy‑
budovať dvojnásobný majster Slovenskej republiky

v zjazdovej cyklistike a zároveň celkový víťaz Sloven‑
ského pohára v kategórii Elite Jozef Ondič. Ten 2 km
dlhú trasu i vyskúšal. „Upozorňujeme, že trate ešte nie
sú dokončené. Vstup na ne je len na vlastnú zodpovednosť! Prilby a iné ochranné prostriedky sú nevyhnutné.
I keď trasy ešte nie sú dokončené, máme naplánované ďalšie na Rittenbergu a Šmakartovci, smerom
k strelnici. Dúfame, že možnosť využitia single trialov
zvýši atraktívnosť turistiky v našich lesoch, a to nielen pre domácich, ale aj turistov,“ dodal J. Novák.
Singletrack, nazývaný aj single trail, znamená v an‑
gličtine „jediná cesta“, a to popisuje princíp chodní‑
kov. Väčšinou sú široké do 1,8 metra, preto vhodné
akurát pre bicykel. Ak nie je určené inak, singletracky
sú jednosmerné, čo zvyšuje ich bezpečnosť pri zjazde.
Princíp singletrackov je jednoduchý: strmý výstup na
vrchol cesty a následná dlhá, plynulá jazda cez krás‑
nu prírodu, svahy a lesy. Sklon jazdy smerom dole je
mierny, samozrejme, podľa náročnosti trasy, a je na‑
vrhnutý tak, aby si jazdec cestu čo najviac užil. Väčšina
pravidiel týkajúcich sa jazdy po singletrackoch nie je
náročná a vyplývajú skôr zo zdravého úsudku a sluš‑
ného správania:
• cyklista by mal jazdiť len smerom, ktorý je vyzna‑
čený;
• ak predbiehate iného cyklistu, upozornite ho na to
v predstihu slovom STOPA;
• neporušujte výstrahy a rešpektujte upozornenia na
single tracku;
• ak musíte na single tracku zastaviť, spravte to tak,
aby ste nikoho neohrozili a nikomu nezavadzali.
Tomáš Repčiak
Foto: Archív Lesov mesta SNV

Na Radničnom nám. bol 9. 11. 2020 o 14.15 hod.
pred Radnicou nájdený ležiaci etalizovaný muž na
lavičke. Jednalo sa o K. Ľ. Menovaný sa po pre‑
budení zorientoval, ďalšiu pomoc hliadky odmietol
a z miesta odišiel. Vec na mieste ukončená servi‑
som.
Na základe výzvy podal 10. 11. 2020 o 17.10 hod.
vysvetlenie k priestupku z 22. 10. 2020 proti ve‑
rejnému poriadku podozrivý K. N. Menovaný pre‑
vracal predajné stoly na trhovisku, znečisťoval ve‑
rejné priestranstvo a nerešpektoval výzvu hliadky,
aby upustil od svojho konania. Vec bola doriešená
v blokovom konaní.

POLICAJNÉ OKIENKO
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Na základe telefonického oznámenia občianky
hliadka MsP 13. 11. 2020 o 3.00 hod. zistila, že
na Javorovej ul. došlo k požiaru kontajnerov na ko‑
munálny odpad. Hliadka vykonala asistenciu hasi‑
čom pri jeho hasení. Jeden čierny kontajner úplne
zhorel a jeden žltý bol poškodený.
Na základe sťažností od občanov Dubovej ul.
hliadka MsP riešila 13. 11. 2020 o 23.30 hod. pod
schodami jedného z vchodov zistený priestupok
proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil K. K.
Menovaný znečistil verejné priestranstvo šatstvom
a matracom, ktoré za prítomnosti hliadky upratal.
Náprava bola zjednaná na mieste, priestupok bol
vyriešený v kompetencii MsP.
Na základe telefonického oznámenia riešila hliadka
MsP 16. 11. 2020 o 22.40 hod. na Ul. J. Matušku
zistený priestupok proti verejnému poriadku, kto‑
rého sa dopustil D. M. Menovaný rušil nočný pokoj
v bytovom dome krikom a neprimerane hlučnou,
reprodukovanou hudbou. Náprava bola zjednaná
na mieste, priestupok bol vyriešený v kompetencii
MsP.
Hliadka MsP riešila 24. 11. 2020 o 17.30 hod. na ul.
Tr. 1. mája nahlásené podozrenie z trestného činu
fyzického napádania osoby. Na mieste bol stotož‑
nený poškodený a svedok udalosti. Poškodeného
hliadka previezla na OO PZ za účelom podania pí‑
somného oznámenia.
Hliadka MsP 27. 11. 2020 o 21.05 hod. predviedla
muža neznámej totožnosti pristihnutého pri pá‑
chaní priestupku, ktorý nemal občiansky preukaz
a nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť.
Jednalo sa o M. N. Totožnosť bola preverená lu‑
stráciou cez KR PZ SR Košice.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY

3. 12. 2020 - Nález kľúčov na starom cintoríne:
zväzok jedenástich kľúčov, farebne od seba
odlíšených na dvoch krúžkoch + čierny čip,
nález dvoch kľúčov + karabínka + žltý príve‑
sok (označník), kľúč od os. motorového vozidla
+ diaľkový ovládač čiernej farby
27. 11. 2020 - Nález 2 ks mobilných tele‑
fónov - 1x Huawei, 1x Apple. IC 1332/2020
a IC 1333/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Schválením 3. zmeny došlo k zníženiu rozpočtu o 1 850 822 €. Nové VZN č. 5/2020 určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na rok 2021. Dochádza k rozšíreniu zákazu predaja a požívania alkoholických nápojov o Ul. J. I. Bajzu a Kuzmányho.
V roku 2021 sa medzi športové kluby prerozdelí celková suma 210-tis. €. V novom roku bude mesto hospodáriť s rozpočtom vo výške
38 399 545 €.
Poslanci sa 10. decembra zišli na 16. zasadnutí mest‑
ského zastupiteľstva. Pred samotným rokovaním ab‑
solvovali všetci prítomní antigénové testy na ochore‑
nie COVID-19. Potom už nasledoval pomerne rozsiahly
program pozostávajúci z 22 bodov.

PLNENIE UZNESENÍ MSZ
Poslanci vzali na vedomie informáciu o 32 splnených
uzneseniach mestského zastupiteľstva. U jedného
bolo schválenie predĺženie termínu do 30. 6. 2021
a 1 uznesenie bolo zrušené.

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA
Schválením 3. zmeny sa rozpočet mesta na rok
2020 znížil o čiastku 1 850 822 € na konečnú sumu
37 691 005 €.
Okrem iného došlo k zníženiu prostriedkov zo
štátneho rozpočtu vo výške 1 500 000 € na rekon‑
štrukciu športovej infraštruktúry (prestrešenie
malej ľadovej plochy a komplexná rekonštrukcia
vzduchotechniky, ústredného kúrenia, technológie
bazénov), ktoré budú realizované v roku 2021. Taktiež
sa presun financií do nového roka týka prístavby von‑
kajšieho evakuačného výťahu v domove dôchodcov.
Na základe očakávanej skutočnej straty z prevádzky
mestskej verejnej dopravy bol zvýšený transfer pre
spol. eurobus o 12 100 €, celkovo tak bolo na MVD
poskytnutých 720 110 €. Povodňové záchranné práce
- odstránenie prekážok v toku Holubnica a spevňova‑
nie brehov potoka Holubnica v časti Vyšný Hámor si
vyžiadali 10 000 €.

NOVÉ VZN
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na troch nových
všeobecne záväzných nariadeniach.
Nové VZN č. 5/2020 určuje výšku dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok
2021. Navrhovaná výška zohľadňuje rast mzdových
výdavkov v súvislosti s vekovým automatom uplatňo‑
vaným pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov,
zvyšovaním kvalifikácie pedagogických zamestnan‑
cov a s očakávaným nárastom minimálnej mzdy od
1. 1. 2021. Zároveň sú v dotáciách zohľadnené zvý‑
šené prevádzkové náklady v súvislosti s protiepide‑
miologickými opatreniami. V roku 2021 sa jednotkové

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľ‑
skej pôsobnosti mesta a iných zriaďovateľov stanovu‑
jú v rovnakej výške s výnimkou centier voľného času.
Vypočítaná výška dotácie vychádza z priemernej
výšky finančných prostriedkov potrebných na mzdy
a prevádzku na žiaka/dieťa školy alebo školského za‑
riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská
Nová Ves. Ich prehľad si môžete pozrieť v tabuľke č. 1.
Vzhľadom na legislatívne zmeny bolo schválené VZN
č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach. Na jeho základe dochá‑
dza k zjednoteniu výšky mesačných príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v mater‑
skej škole bez ohľadu na jeho vek a na prázdninový
režim. Výška mesačného príspevku v MŠ na Tehelnej
ul. a Ul. I. Krasku s ohľadom na nevyhnutnú potrebu
zaškolenia detí pred nástupom na plnenie povinnej
školskej dochádzky ostáva nezmenená. Vo VZN sú
zároveň v súlade so školským zákonom spresnené
dôvody oslobodenia od platenia príspevkov v školách
a školských zariadeniach.
Poslanci sa tiež uzniesli na novom VZN č. 7/2020
o určení názvu ulice. Dochádza tak k pomenovaniu
časti ulice s rozširujúcou sa výstavbou rodinných do‑
mov s názvom Drevárska, ktorá vznikla predĺžením už
existujúcej ulice.

DODATKY K VZN
Na základe demografického vývoja v jednotlivých
častiach mesta Sp. Nová Ves bolo potrebné realizovať
zmeny v určení školských obvodov. Schválený bol pre‑
to Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pô‑
sobnosti mesta, na základe ktorého sa do školského
obvodu ZŠ Levočská presúva celá Hviezdoslavova ul.
a tiež časť z lokality Podskala a Hájik. V ZŠ Ing. O. Ko‑
žucha sa dopĺňa novovzniknuté Námestie Iglovia a Ka‑
sárenská ul.
Poslanci schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o zá‑
kaze podávania a požívania alkoholických nápojov
na území mesta. Udialo sa tak z dôvodu narastajú‑
ceho problému konzumovania alkoholu na verejných
priestranstvách, čo má negatívny dopad na verejný
poriadok, čistotu a bezpečnosť v meste. Predmetom
schváleného dodatku je rozšírenie územia, na kto‑
rom je zakázané podávanie a požívanie alkoholických
nápojov, o Ul. J. I. Bajzu a Kuzmányho.

Tabuľka 1: Jednotkové dotácie pre školy a školské zariadenia
Jednotková dotácia pre školy a školské Jednotková dotácia pre školy a školské
zariadenia mesta
zariadenia iných zriaďovateľov
Druh školy,
školského
Návrh
Schválená Upravená
Návrh
Schválená Upravená
zariadenia
na rok
na rok
na rok
na rok
na rok
na rok
2020
2020
2021
2020
2020
2021
ŠKD
589,94
586,28
676,70
570,00
586,28
676,70
ŠKD špec.
x
x
x
1 254,00
1 191,40
1 300,00
ŠJ
171,00
162,00
179,79
171,00
162,00
179,79
MŠ
2 947,16
2 644,31
3 000,00
2 593,50
2 457,00
3 000,00
MŠ špec.
x
x
x
6 479,00
6 138,00
6 900,00
CVČ
75,00
75,00
75,00
70,00
70,00
70,00
ZUŠ ind.
1 735,25
1 652,92
1 873,06
x
x
x
ZUŠ kolekt.
566,61
539,73
611,61
x
x
x
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Koeficient
podielovej
dane
6,00
13,20
1,80
27,30
68,20
1,10
14,70
4,80

Vzhľadom na legislatívne zmeny bol schválený Doda‑
tok č. 2 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunál‑
nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Sp. Nová Ves. Novelou zákona
o odpadoch sa predovšetkým upravujú ustanovenia
týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov.
Nový dodatok bližšie upravuje a špecifikuje druhy
odpadov, dopĺňa zákaz nakladania s odpadom neo‑
právnenými osobami a zákaz znečisťovania stojiska
zberných nádob.

VYRADENIE
NEUPOTREBITEĽNÉHO
MAJETKU
Mestské zastupiteľstvo schválilo vyradenie neupo‑
trebiteľného majetku v správe ZŠ Lipová ul. v ob‑
starávacej hodnote 5 743,05 €. Ide o majetok, ktorý
je nefunkčný, zastaraný, poškodený, opotrebovaný
a jeho oprava už nie je možná alebo by bola neren‑
tabilná.

DOTÁCIE PRE
ŠPORTOVÉ KLUBY
Schválené bolo poskytnutie dotácií pre športové kluby
na rok 2021 v celkovej sume 210-tis. € (viď tabuľ‑
ky 2 a 3) podľa novej koncepcie financovania špor‑
tu. Uvedená čiastka bola rozdelená medzi športové
kluby vykonávajúce výkonnostný kolektívny šport
a šport jednotlivcov v percentuálnom pomere
88 : 12. Finančné prostriedky boli prideľované len
klubom, ktoré vykonávajú výkonnostný šport od kraj‑
skej, resp. regionálnej úrovne vyššie. Ostatné športové
kluby môžu požiadať o dotáciu v priebehu kalendárne‑
ho roka na konkrétnu aktivitu.

ROZPOČET
MESTA
Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2021. V no‑
vom roku bude mesto hospodáriť s celkovou čiast‑
kou 38 399 545 € na strane príjmov aj výdavkov.
Daňové príjmy sú plánované v celkovej čiastke
18 764 825 €, čo je o 696-tis. € menej ako v roku
2020. Z toho pokles na podielovej dani predstavuje
663-tis. €.
Rozpočet grantov a transferov na bežné výdavky je
stanovený v objeme 10 853 548 €. Najvyššiu čiastku
tvoria transfery do školstva, a to na prenesené kompe‑
tencie (8 295 914 €) – na prevádzku základných škôl,
mzdy a odvody učiteľov
Kapitálové príjmy boli navrhnuté v sume 1 580 000 €,
kde sa predpokladá príjem z predaja haly v priemysel‑
nom parku za cenu znaleckého posudku.
Bežné výdavky sú rozpočtované o 940-tis. € vyššie
ako pôvodne schválený rozpočet na rok 2020. Navý‑
šenie, okrem iného, súvisí s plánovanými nákladmi
na členské v združeniach, na správu a servis infor‑
mačných technológií, aktualizáciu PHSR, realizačné
projektové dokumentácie a štúdie a na dotačnú poli‑
tiku. Zároveň boli do rozpočtu zapracované aj výdav‑
ky na projekty zriadenia odborných učební v ZŠ a na
výstavbu cyklochodníkov. Vyššiu čiastku si vyžaduje
JANUÁR 2021

tiež správa detských ihrísk a odpadové hospodárstvo
v súvislosti so zberom kuchynského odpadu.
Kapitálové výdavky sú schválené v sume
2 979 616 €, čo je o 1 850 000 € viac ako bol prvý
rozpočet v roku 2020. Mesto plánuje v roku 2021
investovať čiastku 2 821 837 € a do školstva by
malo poputovať 157 779 €. „Mesto plánuje investovať do nákupu pozemkov, do projektovej dokumentácie, do rekonštrukcie tepelných rozvodov. Bude sa
tiež pokračovať v realizácii projektov na vybudovanie
odborných učební v základných školách a cyklochodníkov a tiež v rekonštrukcii domova dôchodcov, kde
mesto plánuje vybudovať výťah,“ vymenovala vedúca
finančného oddelenia mestského úradu Iveta Topo‑
liová.
Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úve‑
rov v objeme 865 533 €, čo je o 221-tis. € menej
ako v roku 2020. Vlani bol splatený úver na rekon‑
štrukciu MŠ (zo zdrojov Munseff) a do konca roka bude
splatený aj úver na výstavbu mosta na Ul. J. Matušku.
Zároveň by mal byť v priebehu roka 2021 splatený aj
ďalší úver, ktorý bol čerpaný na projekty.

ČLENSTVO MESTA
Mestské zastupiteľstvo schválilo členstvo mesta Sp.
Nová Ves od 1. 1. 2021 v Únii miest Slovenska. Ide
o dobrovoľné záujmové združenie založené z iniciatívy
Klubu primátorov miest SR, ktorého členskú základ‑
ňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov
Slovenska. Jej hlavným posolstvom je boj za demok‑
raciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie
Slovenska.

PREVÁDZKOVANIE
VEREJNEJ KANALIZÁCIE
Mesto získalo majetkový podiel inžinierskych sietí
delimitáciou štátneho majetku ešte v 90-tych rokoch.
V minulosti ho vložilo do spoločnosti PVS, a. s., Poprad,
ktorá automaticky prevádzkovala celú kanalizačnú
sieť bez uzavretého zmluvného vzťahu. Keďže mesto
nemá licenciu, ani technické a odborné zázemie na jej
prevádzkovanie v zmysle platných predpisov, poslanci
schválili uzavretie zmluvy so spomínanou spoloč‑
nosťou na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
v účtovnej hodnote 724 502,76 €.

ROKOVACÍ PORIADOK
MSZ
Schválený bol rokovací poriadok mestského zastu‑
piteľstva. Venuje sa príprave návrhov predkladaných
na rokovanie a úprave rokovania až do výsledného
spracovania agendy všetkých predkladaných mate
riálov. Pri jeho spracovaní sa dbalo na súlad s nove‑
lizovaným zákonom o obecnom zriadení, eliminovanie
doterajších chýb a nejasností a na vytvorenie prehľad‑
ného predpisu v súlade s Ústavou, zákonmi, ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj in‑
ternými predpismi mesta.

PLÁN ZASADNUTÍ MSZ
Poslanci vzali na vedomie plán zasadnutí MsZ na
1. polrok 2021. Na základe neho by sa tak najbližšie
mali stretnúť 18. februára a 29. apríla.

Tabuľka 2: Kategória športové kluby – kolektívne športy
P. č. Názov športového klubu
1.
Hokejový klub Sp. Nová Ves
2.
Futbalový klub Sp. Nová Ves
3.
BK 04 AC LB Sp. Nová Ves
4.
Volejbalový klub Sp. Nová Ves
5.
ŠK basketbalu dievčat Sp. Nová Ves
6.
Hockey club Sp. Nová Ves (ženy)
7.
Floorball club Young Arrows SNV
8.
ŠK FbK Kométa Sp. Nová Ves
9.
Stolnotenisový oddiel STO BBF SNV
10. Mestský šachový klub
SPOLU:

Výška požado‑
vanej dotácie

Návrh dotácie
na rok 2021

150 000 €
90 700 €
75 000 €
10 000 €
16 500 €
9 000 €
14 000 €
7 500 €
1 500 €
1 200 €

58 344 €
45 151 €
37 220 €
8 628 €
14 605 €
3 808 €
9 172 €
6 078 €
607 €
1 187 €
184 800 €

Výška požado‑
vanej dotácie

Návrh dotácie
na rok 2021

7 500 €
8 000 €
2 500 €
1 000 €
3 000 €
1 000 €

5 463 €
5 057 €
1 676 €
708 €
734 €
153 €
949 €
584 €
343 €
587 €
2 388 €
5 034 €
1 524 €
25 200 €

Tabuľka 3: Kategória športové kluby – šport jednotlivci
P. č. Názov športového klubu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Športový klub STEZ
Tenisový klub 1901 Sp. Nová Ves
Atletický športový klub Slávia pri ZŠ Lipová 13, SNV
Džudo klub Sp. Nová Ves
Klub plávania
Krasokorčuliarsky klub Sp. Nová Ves
TJ Tatran odd. atletický
7.
TJ Tatran odd. kolky
8.
Bike Team Spiš
9.
FabianSKI
10. Cykloklub Schwabik
11. Karate Klub IGLOW
12. Športový klub Iglovia (triatlon)
SPOLU:

www.spisskanovaves.eu

10 500 €
5 000 €
15 000 €
6 000 €
12 500 €
2 000 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup informoval
poslancov o 3 ukončených následných kontro‑
lách. Prvá sa týkala dodržiavania a uplatňovania
všeobecne záväzných právnych predpisov a inter‑
ných noriem mesta v oblasti poskytnutia a použi‑
tia účelovej dotácie z rozpočtu mesta oddelením
sociálnych vecí MsÚ za rok 2019. Jej výsledkom boli
3 kontrolné zistenia.
Ďalšou následnou kontrolou bolo preverované čerpa‑
nie kapitálových výdavkov v rokoch 2018 – 2019
v Mestskom kultúrnom centre a v ZOO. Ukončená
bola s 1 kontrolným zistením.
Poslanci ďalej schválili plán kontrolnej činnosti hlavné‑
ho kontrolóra mesta na 1. polrok 2021.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV
K NEHNUTEĽNOSTIAM
V rámci vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam
poslanci prejednávali 23 bodov. V 3 prípadoch išlo
o žiadosti o odkúpenie pozemkov mesta, ktorých
zámer na predaj bol odsúhlasený na predchádzajú‑
cich zasadnutiach. Okrem pozemkov pri rodinných
domoch šlo o zámenu pozemku mesta, ktorý spol.
IMPOL HOLDING, a. s., plánuje využiť na parkova‑
nie pri plánovanej materskej škole na Topoľovej
ulici. Mesto zaň získa pozemok uvedenej spo‑
ločnosti nachádzajúci sa pod zastávkou MHD na
Lipovej ul. Ďalej poslanci prejednávali 13 žiadostí
s využitím inštitútu tzv. osobitného zreteľa. Dva
zámery mestské zastupiteľstvo neschválilo. V prvom
prípade išlo o návrh zámeny, ktorou by žiadateľ získal
do svojho vlastníctva pozemok tvoriaci predzáhradku
jeho rodinného domu za pozemok susediaci s mest‑
skou komunikáciou. Ďalším bol zámer výpožičky
kancelárskych priestorov v budove Multifunkčného
energetického a baníckeho centra pre regionálneho
rozvojového manažéra SZĽH. Medzi schválenými
bola, okrem iného, žiadosť Košického samospráv‑
neho kraja o budúce odkúpenie časti pozemku
na výstavbu športovej haly pre SOŠ ekonomic‑
kú. Nové športové zariadenie plánuje vybudovať za
mestskou športovou halou. Mestské zastupiteľstvo
tiež schválilo zámer predaja 41 %-ného obchodné‑
ho podielu mesta v SPIŠ-VIEW-TRADING, s. r. o.,
za kúpnu cenu 30 205 €. Poslanci schválili zámer
výpožičky kancelárskych priestorov na Levočskej
ul. v prospech MO Jednoty dôchodcov Slovenska,
v budove MsÚ na Štefánikovom námestí pre MEPOS
SNV, s. r. o., a rozšírenie rozsahu výpožičky ne‑
bytových priestorov v budove Detskej polikliniky pre
OZ Robinson.
Dve žiadosti o odkúpenie pozemku boli schválené,
išlo o pozemok nachádzajúci sa pod rodinným domom
a pod garážou žiadateľov. V prípade ďalších 2 žiados‑
tí mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku
prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. V jed‑
nom prípade ide o pozemok s výmerou 190 m2 v lo‑
kalite bývalých kasární pri cyklochodníku na brehu
Hornádu s celkovou cenou aspoň 7 000 € a v druhom
prípade ide o pozemok s výmerou 1060 m2 v k. ú.
Hnilec s celkovou cenou aspoň 3 800 €.
Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov boli
schválené 2 ďalšie žiadosti o zriadenie vecného
bremena. Prvá sa týkala realizácie dodatočnej mon‑
táže 28 ks lodžií v bytovom dome na Javorovej ul.
V druhom prípade sa jedná o zriadenie elektrickej
prípojky na uliciach Chrapčiakova, Vajanského
a Nad Medzou.
dokončenie na str. 12
1/2021
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Schválené bolo tiež odkúpenie pozemkov od viacerých vlastníkov do vlastníctva
mesta na uvažované budúce využitie lokality za novým cintorínom a nachádzajú‑
cich sa pod mestskou komunikáciou.

INTERPELÁCIE
V rámci interpelácií sa poslankyňa Iveta Fulková opýtala, ako plánuje mesto po‑
stupovať v prípade Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach. Boli tu postavené nové ro‑
dinné domy, ku ktorým nie je vybudovaná komunikácia. Bez nej ich však občania
nemôžu skolaudovať. V tejto súvislosti primátor mesta Pavol Bečarik informoval,
že prebehlo niekoľko rokovaní. Developer sa zaviazal postaviť na vlastné náklady
všetky inžinierske siete. Mesto plánuje vybudovať cyklotrasu smerom do Novoves‑
kej Huty, ktorá by mala prechádzať aj touto lokalitou. Výstavba komunikácie na Nit‑
rianskej ul. bude zaradená do investičných akcií, v rámci ktorých o poradí rozhodne
stavebná komisia a poslanci.
Ďalej poslanec Tomáš Cehlár, okrem iného, poukázal na to, že v prípade opráv
chodníkov jedno verejné obstarávanie vyhrala firma s podlžnosťami. Informoval
sa preto, či mesto neplánuje upraviť podmienky verejných obstarávaní. Viceprimá‑
tor Jozef Gonda v tejto súvislosti uviedol, že v prípade akcií do 170-tis. € bez DPH
ide o zákazku s nízkou hodnotou, kde sa preukazuje len výpis z obchodného alebo
živnostenského registra. Všetky ostatné doklady by sa vyžadovali nad rámec záko‑
na, keďže nikde nie sú bližšie špecifikované.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov, zvukový záznam
nájdete na www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Edita Gondová

SOS NÁRAMKY
V období pandémie a nepriaznivej situácie spojenej s izoláciou seniorov mesto
Spišská Nová Ves zabezpečilo ďalšie SOS náramky s detektorom pádu pre
osamelých seniorov so zhoršeným
zdravotným stavom. Mesto v sú‑
časnosti poskytuje sociálnu službu
prostredníctvom 30 SOS náramkov
bezplatne.
Ohľadom žiadosti o poskytnutie SOS
náramku sa môžu záujemcovia in‑
formovať na oddelení sociálnych vecí
mestského úradu telefonicky na čísle
053/41 52 114.
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VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY
MOSTOV
Mesto Spišská Nová Ves k 10. 12. 2020 skompletizovalo 1. etapu diagnostiky
mostov. „Zamerali sme sa na lávky a mosty v toku rieky Hornád a tzv. veľký
podjazd. Na diagnostike mostov sa podieľalo viacero spoločností a odborníkov, ktorí sa špecializujú na mostné telesá. Veľmi nám pomohla konzultácia
s prof. Ing. Vladimírom Benkom, PhD., predsedom slovenskej komory stavebných inžinierov,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik a dodal: „V prvom
rade chceme občanov ubezpečiť, že aj napriek nie veľmi priaznivým výsledkom diagnostík, rozsah porúch, ktoré boli indikované na lávkach a mostoch,
nie je taký, aby bolo potrebné okamžite obmedzovať na nich premávku.“
Odstránenie už uzavretej lávky pri zimnom štadióne nezávisle odporúčali
ako vyššie spomínaný prof. Benko, tak aj ďalšie špecializované spoločnos‑
ti odvolávajúc sa na konštrukciu lávky v kombinácii s jej vysokým vekom.
„V prípade realizácie novej lávky budeme môcť použiť pripravovanú projektovú dokumentáciu lávky pre peších, ktorá bude zrealizovaná na Starosaskej
ulici,“ doplnil P. Bečarik.
Hodnotenie mostov je podľa názoru znalcov v súčasnosti nešťastne nastave‑
né. Pri sumarizácii výsledkov diagnostiky sa totiž rovnakou váhou posudzuje
odvodnenie mosta, ako aj nosná konštrukcia. V praxi je pritom najdôležitej‑
šie hodnotenie zaťažiteľnosti mosta. To je akýmsi merítkom, kedy nám most
zdvíha pomyselný varovný prst.
Pri našich lávkach a mostoch po preštudovaní si výsledkov z diagnostík mos‑
tov a lávok bude potrebné pristúpiť ako k bežnej údržbe - odstránenie nečistôt
z úložných prahov, odstránenie nánosov z odvodňovačov, ošetrenie kovových
častí protikoróznymi nátermi a pod., tak aj k stavebným úpravám, napr. saná‑
cia trhlín, vyčistenie odvodňovacích žľabov, obnova zálievok, výmeny poško‑
dených odvodňovacích potrubí…
Preštudovaním si výsledkov testov pracovníci odd. výstavby a dopravy MsÚ
odporúčajú Komisii výstavby, dopravy a územného plánovania pri MsZ zame‑
rať sa na opravy mostov na Fabiniho ul., Starosaskej ul. (stará časť) a lávku
pri Panoráme. Pri všetkých týchto mostoch je najväčším nepriateľom voda,
čiže potreba vyčistenia odvodnenia mostov, nefunkčná hydroizolácia či potre‑
ba zníženia intenzity zatekania zrážkových vôd. V prípade uvedených mostov
v najbližších dňoch dôjde k dočasnému obmedzeniu zaťažiteľnosti nákladnej
dopravy. Bude na nich osadené dopravné značenie dz240 (maximálna hmot‑
nosť 17 t, resp. 19 t) doplnené dodatkovou tabuľou DT522 (jediné vozidlo 48 t).
Ďalším krokom bude vypracovanie projektov obnovy s technológiou postupu
opráv pre jednotlivé mosty a lávky. Zadefinovať bude potrebné typ obnovy, či
už len lokálnymi opravami postihnutých miest alebo celkovou rekonštrukciou
mosta.
Nakoľko nie je vo finančných možnostiach mesta zrealizovať všetky opravy
naraz, riešenie tejto problematiky bude rozdelené do najbližších rokov. Ve‑
ríme, že postupne dostaneme všetky naše mosty do takého stavu, kedy už
bude postačovať len priebežná kontrola a bežná údržba. Venovať sa mostom,
ich kontrole a údržbe si vyžaduje aj preškolenie zamestnancov. To absolvujú
pracovníci mesta pod dohľadom mostných znalcov pre takýto druh pracovnej
činnosti.
Ing. Milan Mucha
ved. odd. výstavby a dopravy
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DOBRÁ VEC
Mesto v minulom roku po prvýkrát poskytlo občanom
možnosť spolurozhodovania o využití časti finančných
prostriedkov na podporu malých komunitných projek‑
tov realizovaných na jednotlivých sídliskách a v mest‑
ských častiach definovaných ako mestské výbory.
„Som rád, že sa v našom meste postupne darí rozvíjať
komunitný život. Vynikajúco sa to darí napr. obyvateľom Ferčekoviec alebo Novoveskej Huty. A práve výzva
Dobrá vec má pomôcť k jeho ďalšiemu rozvoju. Dostali
sme množstvo zaujímavých podnetov, pri niektorých
je nutná pomoc mesta, niektoré si vedia naši obyvatelia zrealizovať sami. Verím, že tento rok sa všetko
naplánované podarí dokončiť a na jar vyhlásime ďalšie
kolo,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.
Myšlienku participácie podporili i poslanci mestského
zastupiteľstva už pri schvaľovaní rozpočtu na minulý
rok. Vyčlenených tak bolo spolu 9 000 €, pre každý
mestský výbor bolo určených maximálne 1 000 €.
„Radi sme túto výzvu podporili. Vítame aktivity, ktoré pomáhajú zveľaďovať priestory mesta a zároveň
utužovať susedské vzťahy. Napriek tomu, že sa nám
naplánované aktivity na Telepe nepodarilo zrealizovať,
vďaka príspevku mesta máme už pripravený materiál
a pustíme sa do práce po zlepšení situácie v súvislosti
s ochorením Covid-19,“ uviedol Tomáš Cehlár, posla‑
nec MsZ a predseda mestského výboru č. 9.
Do výzvy Dobrá vec prihlásilo svoje projekty 19 pred‑
kladateľov, 3 žiadosti nespĺňali stanovené podmienky
výzvy. Odobrených bolo 10 dobrých nápadov.
Do ich realizácie však „zaúradovala“ koronakríza, kto‑
rá komunitným činnostiam v roku 2020 nepriala. Pri
niektorých projektoch sa pracovníci mesta stretli s ne‑
reálne nastavenými rozpočtami, resp. s podhodnote‑
ním nákladov na realizáciu niektorých prác. Týka sa
to hlavne revitalizácií ihrísk, ktoré musia podľa platnej
legislatívy spĺňať prísne bezpečnostné predpisy. Pre‑
to mesto pristúpi k dofinancovaniu niektorých z nich,
napr. rozbitie betónu na ploche určenej na osadenie
nového prvku detského ihriska na sídl. Východ, osade‑
nie 4-metrových stĺpov na uchytenie ochranných sietí

na sídl. Západ I, ako i inštalácia bránok na ihriskách
a workoutovej zostavy na Tarči.
Realizácia väčšiny schválených projektov tak prebeh‑
ne až v tomu roku.
Mestskými výbormi boli schválené projekty:
• ŠK Rohals: Osadenie mantinelov v Novoveskej
Hute s následným využitím ihriska na korčuľovanie
a hru hokeja
• Športový klub Ferčekovce: Ovocné Ferečkovce.
V rámci tohto už realizovaného projektu (foto) došlo
k výsadbe 17 drobných ovocných drevín v priesto‑
roch okolo detských ihrísk, lávok a pod.
• Hotelová akadémia: Výmena a montáž bránok na
polyfunkčnom ihrisku na Radničnom námestí
• Ing. V. Kavuličová: Ihrisko na sídlisko. V rámci
aktivít tohto projektu dôjde k zútulneniu a moder‑
nizácii detského ihriska s oddychovou zónou pred
obytnými domami na Slovenskej ul. 44 – 54. Okrem
iného tu pribudne nový prvok detského ihriska. Po
ukončení opatrení prijatých v súvislosti s ochorením
Covid-19 tu komunita obyvateľov plánuje vymaľo‑
vať lavičky, nízke oplotenie a betónové koše. Chod‑
níky namaľujú na akési dopravné ihrisko pri dome
č. 52 – 54. Plánované je i premiestnenie pieskoviska
na trávnatú plochu a odstránenie betónovej plochy
pod prvkom detského ihriska.
• S. Harmata: Bezpečnejší a krajší Telep. Obyvate‑
lia tejto mestskej časti plánujú vybudovanie nízkeho
ochranného pletiva pri oddychovej zóne a detskom
ihrisku. Nový náter dostane i zábradlie schodiska od
hlavnej cesty k obytnému domu na Filinského ul.,
plánovaná je i výsadba ozdobných celoročných rast‑
lín a spoločný guláš pre dobrovoľníkov.
• D. Capák: Revitalizácia vnútrobloku medzi ulica‑
mi J. Wolkera, Bezručova a Tr. 1. mája. Obyvatelia
sídl. Mier si obnovia nátery lavičiek, detského hradu,
vyčistia plochu antukového ihriska od buriny a osa‑
dia malé futbalové bránky s vyrovnaním a spev‑
nením terénu pred nimi. O ďalší hrací prvok bude
doplnené detské ihrisko.
• M. Hnát: Viac miesta pre hru – menej miesta pre
vylomeniny. Cieľom projektu je oživiť priestor me‑
dzi bytovkami Hutnícka 10 – 12 odstránením buriny
a zarovnaním terénu, osadenie 2 lavičiek a realizá‑
cia oplotenia s inštaláciou štvormetrových stĺpov
a ochranných sietí.
• T. Cehlár: Futbal patrí na Západ I – vybavenie síd‑
liska o futbalové bránky na detských ihriskách - pro‑
jekt bude realizovaný z rozpočtu odd. komunálneho
servisu MsÚ, nakoľko prvky detských ihrísk musia
spĺňa prísne bezpečnostné predpisy.
• P. Hamrák: Osadenie workoutovej zostavy vo
vnútrobloku ulíc Gaštanová – Topoľová.
Ďalšie kolo výzvy Dobrá vec plánuje mesto vyhlásiť aj
v tomto roku.
A. Jančíková

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. január
8.00 - 18.00
6. január
8.00 - 18.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6

T.: 053/446 59 37

Lekáreň NA TARČI, Agátová 2011/12

T.: 053/446 75 68

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

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

www.spisskanovaves.eu

ANGIE
Nar.: 5/2019
Napriek nezvratnej
slepote sa dokázala
postarať a vychovať svoje
ratolesti. V normálnom ži‑
vote funguje skvele. Rada
sa chodí venčiť, je veselá
a hravá. Je sterilizovaná.
TOBY
Nar.: 13/2019
Veľmi priateľský
a kontaktný. Potrebuje
spoločnosť človeka, ktorý
mu bude môcť zabezpe‑
čiť dostatok spoločných
aktivít, pohyb a pokojné,
bezpečné miestečko.
DODO
Nar.: 5/2020
Aktívne šteniatko, ktoré
sa učí novým veciam.
Je vhodný k aktívnej
rodinke, ktorá mu
poskytne dostatok lásky
a trpezlivosti pri jeho
výchove a začlení ho ako
svojho člena.
MILI
Nar.: 2017
Mladá fenočka, ktorá
v celom svojom živote
poznala len hlad, bolesť
a ľudskú nevšímavosť. To
sa podpísalo na jej zdraví
a je na jedno očko slepá.
Napriek tomu je vďačná
za každé pohladenie a vie
si to aj patrične užívať.
Vhodná pre rodinku.
LAJKY
Mladý psík, ktorý sa
k nám dostal z veľmi
zlých podmienok. Napriek
tomu je veľmi priateľský,
milý, nekonfliktný, aktívny
a hravý. Potrebuje každý
deň veľa pohybu a veľa
aktívnych podnetov.
Vylučuje sa adopcia pre
PD a pastierov.
LOLI
Nar.: 9/2020
Veselá, milá a zdravá
fenočka pripravená
na adopciu.
LUCY
Nar.: 9/2020
Veselá, milá a zdravá
fenočka pripravená
na adopciu.

Ďalšie psíky na str. 18, 19

www.mestskyutuloksnv.sk
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

MIKULÁŠSKE PRIVÍTANIE
V ZŠ na Ul. Z. Nejedlého opäť, tradične ako po iné roky, 4. 12. 2020 žiakov privítali raňajšou
cukríkovou nádielkou servírovanou pri každom zo vstupov do školy známou trojicou Mikulášom, anjelom
a čertom. Aj keď s rúškami na tvárach v očiach detí sa blyšťala radosť, prekvapenie a trošku strach (no
predsa z čerta – ak by vám to nenapadlo ).

NA PLOTE II
Základná umelecká škola opäť využila svoje oplotenie na vystavenie prác žiakov výtvarného odboru. Výsta‑
va s názvom Na plote II je voľným pokračovaním tej predchádzajúcej a prezentuje výsledok dištančného
vzdelávania. Vystavené diela boli vytvorené v prírode, z rôznych prírodnín, potravín, hračiek, kuchynského
náradia. Sú medzi nimi aj práce zobrazujúce problematiku súvisiacu s koronavírusom. Škola tiež od 1. 12.
na svojej webovej a facebookovej stránke zverejnila adventný kalendár, v rámci ktorého každý deň zve‑
rejňovala malé zamyslenia doplnené o fotografie s vianočnou tematikou a bonusy od žiakov hudobného
a literárneho odboru. Vrcholným podujatím bol Vianočný koncert, ktorý škola pripravila 15. 12. na svojom
YouTube kanáli.

PODPOR SVOJE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI
SOŠ ekonomická v rámci grantovej výzvy ST Digitálna generácia ENTER pre školy 2020 získala grant. Na‑
dačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporí projekt kúpou micro:bitov. Cieľom grantového programu
je sprístupniť študentom svet digitálnych technológií a programovania zaujímavou, interaktívnou formou.
Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je
vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Ide o nástroj, ktorý pomôže učiteľom na hodinách podporiť a zlepšiť
podmienky na rozvoj študentov inovatívnym a zážitkovým spôsobom.

Stredná odborná
škola ekonomická,
Stojan 1, SNV
Ponúka v školskom roku 2021/2022 pre
záujemcov možnosť štúdia v nasledujúcich
4-ROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: samostatný výkon
činnosti odborného ekonomického pracovníka
v rôznych formách podnikateľských subjektov
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA
so zameraním na ekonomiku verejnej správy
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon ekonomických
činností na úsekoch štátnej správy a územnej
samosprávy, v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí a VÚC
6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM
podnikové informačné systémy s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka
možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon činností
v podnikoch využívajúcich a poskytujúcich IT
služby ako používateľ informačných systémov
v oblasti vedenia účtovníctva, finančnej analýzy,
správy kontaktov a zmluvných vzťahov
4210 M AGROPODNIKANIE
zameranie 4210 M 11 Agroturistika
-- maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon odborných
technických, technologických a riadiacich funkcií
najmä v odvetví poľnohospodárskej výroby
s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby

sosesnv.edupage.org | 053/442 17 57
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NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
v škol. roku 2021/2022
2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE
Štvorročný študijný odbor vhodný pre chlapcov aj
dievčatá, ktorí sa chcú profesionálne venovať
niektorému z povolaní, ktoré je spojené so športom,
zdravým životným štýlom a zdravou výživou.
Výhody štúdia:
• štúdium odborných predmetov, ako výživa
v športe, zdravý životný štýl, základy športovej
prípravy;
• technológia a hodnotenie potravín, športový
manažment, športová príprava;
• súčasťou vyučovacieho procesu je rozšírený
počet hodín telesnej výchovy a odborná
prax priamo v športových kluboch alebo
fitnescentrách;
• ukončenie maturitnou skúškou;
• možnosť získať preukaz - tréner prvého stupňa.
Uplatnenie absolventov na trhu práce:
• poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
• poradca v oblasti zdravého životného štýlu,
• pracovník vo fitnescentrách,
• pracovník v kúpeľných a relaxačných
zariadeniach,
• manažér v športových kluboch a centrách,
• profesionálny športovec,
• profesionálny fitnespracovník.
Viac informácií o možnostiach štúdia na našej
škole a novom študijnom odbore nájdete na:

www.hotelovkasnv.edupage.org

Stredná odborná
škola drevárska,
Filinského 7, SNV
OTVÁRA OD 1. 9. 2021
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
– možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: spracovanie grafických
návrhov, znalosť postupov grafického spracovania
a grafiky digitálnych médií, typografických
pravidiel, technologickej dokumentácie
textových, obrazových a zvukových podkladov,
videosekvencií a animácií, ovládanie typografie.
Ďalej ponúkame možnosti štúdia v školskom
roku 2020/2021 v týchto študijných / učebných
odboroch:
ŠTUDIJNÉ ODBORY
3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
-- talentová skúška
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov
bytového, verejného a mestského interiéru,
počítačová 2D a 3D vizualizácia,
dizajn produktovej fotografie.
2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: stavba, diagnostika
a konfigurácia PC sietí, programovanie,
tvorba www stránok.
3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO –
NÁBYTKÁRSTVO
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranie na futbal, hokej a iné športy)
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: technik v nábytkárskej
výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba
nábytku.
3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO –
MANAŽMENT V DREVÁRSTVE
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: marketing a manažment
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných
činností, ekonomika a riadenie obchodu.
3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC
ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia
vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení.
3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
-- možnosť duálneho vzdelávania, maturitné
vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie
a výroba moderných nízkoenergetických
drevostavieb.
UČEBNÉ ODBORY
3355 H STOLÁR - 3-ročné štúdium
-- možnosť duálneho vzdelávania, výučný list
3370 H ČALÚNNIK – 3-ročné štúdium
-- možnosť duálneho vzdelávania, výučný list

sosdsnv.edupage.org | 053/442 42 46
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ,
Hviezdoslavova 6, SNV
OTVÁRA OD 1. 9. 2021
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
2675 M ELEKTROTECHNIKA – INTELIGENTNÉ
TECHNOLÓGIE
Zavedenie tohto atraktívneho študijného odboru
súvisí s mohutným rozvojom digitálnych a smart
technológií a využitím inteligentných technológií
v každej oblasti života.
Absolventi získajú vedomosti a zručnosti
nielen z elektrotechniky a elektroniky, ale aj
informačných technológií, programovania
mobilných aplikácií a mikropočítačov,
počítačových sietí, smart technológií, internetu
vecí, robotiky, 3D technológií a počítačovej grafiky.
Získaním osvedčenia elektrotechnickej
spôsobilosti, certifikátu CISCO sieťovej akadémie
a ďalších v oblasti IT môžu aj samostatne

ponuka celoročných kurzov
4 HODINY TÝŽDENNE POPOLUDNÍ
pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
• anglický • nemecký • taliansky •
španielsky • francúzsky • japonský jazyk
od začiatočníkov až po pokročilých
U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA
ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV
NA II. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021:
január, február
Pobočky: ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí
Kontakt: www.jssnv.sk * e-mail: js@jssnv.sk
tel.: 0905 727 558, 0917 801 457
POPLATKY:
II. polrok pre deti a študentov – 65 €,
pre dospelých – 95 €
celoročný kurz pre deti a študentov – 120 €,
pre dospelých – 180 €
Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste:

www.jssnv.sk

podnikať, alebo sa rozhodnúť pre ďalšie

Multikiná Ster Century Cinemas
aktuálne info nájdete na
snv.stercentury.sk

Program Kina MIER
aktuálne info nájdete na stránke
www.mkc.snv.sk

vysokoškolské štúdium.
ĎALŠIE ODBORY PRE ŠK. ROK 2021/2022
2387 M MECHATRONIKA – PROGRAMOVANIE
ROBOTOV A CNC STROJOV
programovanie logických automatov,
mikroprocesorov, malých a priemyselných robotov
aj výrobných systémov
2381 M STROJÁRSTVO – GRAFICKÉ SYSTÉMY
A PROGRAMOVANIE CNC STROJOV
moderné strojárstvo s maximálnym využitím
výpočtovej techniky nielen pri projektovaní,
ale aj v samotnej výrobe
3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM –
PROGRAMOVANIE
cielená príprava na vysokoškolské
štúdium technického zamerania rozšírená
o programovanie a informačné technológie
3968 M LOGISTIKA
vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a informatiky, ako aj manažovania
logistických procesov vo firmách a prepravných
spoločnostiach
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ
TECHNOLÓGIE
informatika v plnom rozsahu – informačné,
databázové a operačné systémy, programovanie,
sieťové, serverové a webové technológie,
spracovanie grafiky na PC

www.spst.sk / ponuka štúdia
skola@spst.sk, www.spst.sk

www.spisskanovaves.eu

Ubehol ďalší rok, veľmi zvláštny rok.
Všetkých nás prekvapil svojimi nečakanými
zmenami, na ktoré nebol nik pripravený. Neboli
sme pripravení ani my, učitelia, v našej Základnej
umeleckej škole. Z tried neznela hudba, prestalo
sa tancovať, maľovať, prednášať, zrazu nastalo
ticho. Čo teraz? Nezľakli sme sa, pretože
kreativita, tvorivosť, trpezlivosť, láska, nadhľad,
istá dávka pokory aj lietania v oblakoch sú pojmy
umeniu veľmi blízke a tie sme ponúkli vašim
„našim“ deťom. Online hodiny, online koncerty,
lietajúca pošta, výstavy výtvarných prác na plote,
množstvo príspevkov na sociálnych sieťach
prezentujúcich výkony žiakov všetkých odborov,
sú len čriepky práce učiteľov, ktoré boli viditeľné
na verejnosti. Napriek nepriaznivej situácii sme
šťastní, že nám žiaci ostali verní, plnili si svoje
povinnosti, tancovali, spievali, maľovali, recitovali,
cvičili na hudobné nástroje.
Ďakujeme vám, milí naši, a verte, že už sa
nevieme dočkať, kedy sa naša škola opäť
rozozvučí a budeme sa s vami stretávať osobne.
Ďakujeme patrí všetkých rodičom
za podporu, čas, trpezlivosť, pochopenie.
Veríme, že nový rok 2021 prinesie pokoj,
stabilitu a hlavne výhru
nad nepolepšiteľným vírusom.
Z celého srdca vám to prajú
všetci zamestnanci
Základnej umeleckej školy.
www.zussnv.sk

MATERSKÉ
CENTRUM DIETKA
Aktuálny program a všetky informácie
nájdete na Facebooku Materske centrum DIETKA - Spisska Nova Ves
a na oficiálnej stránke mesta.

Kniha Jarka, s. r. o.
Letná 34, SNV
ponúka

VÝPREDAJ
VYBRANÝCH KNÍH,
ROMÁNOV
A LITERATÚRY
so zľavami v mesiaci
december 2020 – január 2021

1/2021

15

KULTÚRA, OZNAMY

KNIŽNÉ
NOVINKY
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Jaroslava Kuchtová: Mravčekovo
Vitajte v mravenisku na kraji lesíka. Možno si nás
hneď nevšimnete. Sme schovaní vo vysokej tráve.
Žije nás tu veľa a máme plno práce. Stavať mravenisko, kŕmiť maličkých, zháňať potraviny.
Tuula Pere: Liečimačka Malvína
Na farme uprostred prírody žije mačka Malvína,
ktorá má zázračné schopnosti, dokáže liečiť svojim dotykom.
Barbora Vanická: Dvere v kúte sveta
12-ročný Adam prvykrát v živote zablúdil. Pri pokuse dostať sa domov otvoril nesprávne dvere
a našiel sa v inom svete – Stromorohu.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Hanya Yanagihara: Lesní ľudia
Na expedíciu do temného pralesa pozýva autorka
milovníkov zaujímavých a silných príbehov.
Marja Holecyová: Korene hriechu
Príbeh z obdobia Uhorska v 16. storočí o dospievaní dvoch priateliek.
Kristy Cambron: Vrabce z Terezína
Dojímavý príbeh z 2. sv. vojny plný lásky, odvahy
a obetavosti, poprepletaný niťou súčasnosti.

VÝZVA NA DORUČENIE ÚDAJOV
K VÝPOČTU A URČENIU VÝŠKY POPLATKU
ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA ZA KAŽDÝ
PREVÁDZKOVÝ MALÝ ZDROJ ZA ROK 2020
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, týmto upozorňuje a vyzýva
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (rozumej právnické osoby a fy‑
zické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným
príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017, zaslali, resp. osobne doručili na poda‑
teľňu Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, SNV, v termíne najneskôr do 15. 2. 2021 (vrátane)
- Oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2020.
Oznámenie je potrebné podať na tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mestským zastupi‑
teľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené na webovej stránke mesta www.spisskano‑
vaves.eu / žltá sekcia Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. K oznámeniu je potrebné doložiť doklad
o množstve odobraného paliva za rok 2020 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za nedodr‑
žanie termínu predloženia uvedeného oznámenia, mesto Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.

Daj v krvi našej vrch krvinkám všetkých tých, čo chceli vysloviť vždy celú pravdu znova, nie
mocných sluhovia lež mocných odporcovia! Ó, vietor storočný! Prechádzaj cez náš dych!
(Ľubomír Feldek)
Miestny odbor Matice slovenskej,
laureát ceny primátora mesta Spišská Nová Ves,
ďakuje všetkým sponzorom, sympatizantom, matičiarom

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Kevin Leman: Ako vychovať deti
a nezblázniť sa
Ak niekto rozumie, prečo sa deti správajú tak,
ako sa správajú, je to práve uznávaný psychológ
Dr. Kevin Leman. Otec piatich detí uvádza sedem
princípov, ktoré učí sám život.
Martin Kasarda: Kúpele: Slovensko, krajina
živej vody
Kniha je sprievodcom dnešnými kúpeľnými miestami Slovenska. Nielen samotnými kúpeľmi, liečbou či
rehabilitačnými programami, ale aj kúpeľmi ako zau
jímavými turistickými lokalitami cestovného ruchu.
Ján Meravý: Elektrotechnická spôsobilosť
pre elektrikárov
Príručka pre elektrotechnikov vykonávajúcich
elektrické inštalácie v objektoch budov, elektrotechnikom na projektovanie elektrických zariadení
a revíznym technikom. Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Ľadové kráľovstvo II
Ďalšie príbehy Ľadového kráľovstva vás zavedú
do Arendelle medzi obľúbených kamarátov Annu,
Elsu, Olafa, Kristoffa a Svena.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Helga Flatland: Moderná rodina
Sladko trpký román ocenený Cenou nórskych
kníhkupcov, ponúka detailný pohľad na našich
najbližších. Odhaľuje, že nikdy nie je neskoro na
to, aby sme sa mohli zmeniť…
Ann Patchett: Holandský dom
Príbeh o rodine, láske, zrade, zodpovednosti
a obeti. O mocných putách času a citovej závislosti od miest, ktoré nás celý život magicky priťahujú.
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za úspešné zvládnutie jubilejného roka
100. výročia založenia MO MS v SNV.
V 2021 roku praje všetkým priaznivcom i obyvateľom mesta Spišská Nová Ves
veľa zdravia a trpezlivosti na zvládnutie obdobia pandémie Covid-19. Prajeme si, aby naša
ponuka slovenskej kultúry aj poznávania osobností Slovenska obohatila vaše dni aj v roku 2021.
Mgr. Jolana Prochotská, predsedníčka MO MS

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020 je Spišské osve‑
tové stredisko zlúčené so Spišskou knižnicou a od 1. 1. 2021 vzniká nová inštitúcia s názvom Spišské
kultúrne centrum a knižnica.

JANUÁR 2021
11. 1. 2021
Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47

FOTOGRAFIA 2020

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš.
Vstup voľný.
Výstava bude zároveň sprístupnená aj online na:
www.osvetasnv.sk

13. 1. 2021
Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47

MALIARKY

Jubilejná výstava členiek Art klubu Spiš.
Alexandra Dutková * Gerta Hojstričová *
Danka Košková * Anna Paličková
Vstup voľný. Výstava bude zároveň sprístupnená aj
online na: www.osvetasnv.sk

SCHVÁLENIE FINANČNEJ DOTÁCIE
Fond na podporu umenia schválil v roku 2020 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu
na akvizíciu knižničného fondu vo výške 5 000 €.
V rámci projektu „Nestarnúce objavovanie bohatstva kníh“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové aktuál
ne tituly literatúry pre deti a mládež, beletriu a odbornej literatúry pre dospelých, a to pre centrálnu budovu
a pobočku Mier.

JANUÁR 2021

KULTÚRA

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO

KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
JANUÁR
9. január o 19.00 h | 30. január o 18.00 h (Divadelný Maratón) | Vstupné: 8 €

MARTIN MCDONAGH: PORUČÍK Z INISHMORE
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch. Jedného dňa na írskom ostrove
Inishmore záhadne zahynie kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu,
ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca… Iba pre divákov, ktorí majú silné
nervy! Prístupné od 15 rokov. Skvelá zábava!
17. január o 17.00 h | Vstupné: 8 € a 4 €

MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM
Kremnické Gagy: Cena Stana Radiča „Objav roka.“
One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Či to, čo vidíš dookola seba,
ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda
o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
20. január o 19.00 h | Vstupné: 7 €

MARK O’ROWE: HOWIE A ROOKIE
Pred 10 rokmi Dosky „Objav roka“. Teraz v novom šate. Divadelný Trainspotting.
Tarantino v zrážke s Homérom.
22. január o 19.00 h | 31. január o 17.00 h | Vstupné: 8 € a 4 €

NICK REED: LIFE KOUČ
Komédia, pri ktorej sa naprogramuješ na úspech a pritom sa dozvieš, ako prinútiť
partnera, aby umyl riad. Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí
pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.
23. január o 19.00 h | Vstupné: 8 € a 4 €

MARIE JONES: FLY ME TO THE MOON
ALEBO DAVEY BY TO TAK CHCEL
Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem
pokušenia a malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. Prvé uvedenie na
Slovensku od autorky úspešného titulu „Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali
v Kontre viac ako 10 rokov.
24. január o 17.00 h | Vstupné: 8 € a 4 €

S. MALLATRATT - S. HILL: ŽENA V ČIERNOM
Hit z West Endu hraný v Londýne denne 30 rokov! Brilantný viktoriánsky
thriller s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa bude dať krájať. Anglický
vidiek, tajomné močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom by ste nechceli
nocovať… Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta, ktorý prichádza
do odľahlého sídla usporiadať pozostalosť po nebohej pani Drablowej…
27. január o 19.00 h | Vstupné: 7 € a 4 €

CONOR MCPHERSON: RUM A VODKA
Už viac ako 500 repríz! Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív.
Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť
všetko… Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov.
Svokry a mamy radšej nechajte doma!

15. 1. (piatok) o 19.00 h
JORDAN TANNAHILL

Od 16 rokov, 100 min., v predstavení sa fajčí

ONESKORENÁ NÁVŠTEVA

(LATE COMPANY BY JORDAN TANNAHILL)
Súčasný príbeh o prekračovaní hraníc – toho, čo je neprekročiteľné…
17. 1. (nedeľa) o 16.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK

Od 6 rokov, 80 min.

PERINBABA

Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.
19. 1. (utorok) o 10.00 h
23. 1. (sobota) o 10.00 h
RAY COONEY

120 min.

ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU

Brilantná bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.
22. 1. (piatok) o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU

100 min.

DÁMSKY KRAJČÍR

Francúzska komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich.
24. 1. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK

Od 6 rokov, 70 min.

KRÁSKA A NETVOR

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.
26. 1. (utorok) o 10.00 h
31. 1. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK

50 min.

JANKO HRAŠKO

Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.
28. 1. (štvrtok) o 19.00 h
VINKO MÖDERNDORFER

Od 16 rokov, 120 min.

KRÁSNE JE V TATRÁCH

Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká komédia omylov.
29. 1. (piatok) o 19.00 h
J. B. P. MOLIĒRE

70 min.

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI

Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.
Štúdio SD
20. 1. (streda) o 19.00 h
LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ — MICHAL BABIAK

45 min.

ŽART

Satirický príbeh o tom, čo môže spôsobiť zdanlivo nevinný žart a ako si ho u ženy „vyžehliť.
27. 1. (streda) o 19.00 h
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ — MICHAL BABIAK

45 min.

HORKÝ CHLIEB

Čo je silnejšie? Povinnosť alebo materinská láska chudobnej vdovy k svojim trom deťom?
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71,
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

www.facebook.com/DivadloKontra
navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/divadla/divadlo-kontra
Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

PF 2021

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi ďakuje všetkým svojim čitateľom,
návštevníkom, lektorom a darcom za prejavenú dôveru v r. 2020 a do nasle‑
dujúceho roka želá veľa osobných a pracovných úspechov.

www.spisskanovaves.eu

Aktuálny program po uvoľnení opatrení nájdete na mkc.snv.sk
I n fo r má c i e a p re d p re d a j vst u p e n i e k:
MKC – Reduta, 053/442 32 49, MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92, Ticketportal

1/2021
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KULTÚRA, OZNAMY

LARGO
Nar.: 9/2020
Psík - veselé, milé
a zdravé šteniatko pri‑
pravené na adopciu.

LORY
Nar.: 9/2020
Psík - veselé, milé
a zdravé šteniatko pri‑
pravené na adopciu.

LOBY
Nar.: 9/2020
Psík - veselé, milé
a zdravé šteniatko pri‑
pravené na adopciu.

LOXY
Nar.: 9/2020
Psík - veselé, milé
a zdravé šteniatko pri‑
pravené na adopciu.

YOLO
Nar.: 9/2019
Yolo miluje prechádzky
a spoločnosť ľudí. Je
hravý a zvedavý.
Nič neujde jeho pozor‑
nosti a rád sa učí novým
veciam.
RIKI
Nar.: 9/2019
Zvedavý mladý psík,
čo prezrádza aj jeho
šibalský pohľad.
Má rád nové situácie
a aktívny pohyb. Vhodný
k rodinke do rodinného
domu so záhradou.
DASTY
Nar.: 7/2019
Veľmi spoločenský, hravý.
Miluje voľnosť, prechádzky,
hry. Hľadáme rodinu, ktorá
mu ukáže, že aj koterec
s búdou sú jeho domovom,
kde sa bude rád vracať
unavený a šťastný po dni
plnom zážitkov.

Ďalšie psíky na str. 13, 19

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

JANUÁR 2021

KULTÚRA, OZNAM

JANUÁR

POSTAVME SI SNEHULIAKA
Súťaž v stavaní snehuliakov pre malých aj veľkých.
Miesto: Park pri kultúrnom dome
Termín: 30. 1. 2021

Info: 0918 590 123

(vzhľadom na počasie a pandemickú situáciu

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

môže byť termín zmenený)

0905 349 152

www.facebook.com

„PRÍĎ A ODFOŤ SMIŽANY“

www.mestskyutuloksnv.sk

/okc.smizany

Výstava súťažných fotografií na plote pri kaštieli.

www.okcsmizany.sk

www.spisskanovaves.eu

E-mail: utulok@mestosnv.sk

https://www.facebook.com/snvutulok

1/2021
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ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT, OZNAMY

HOKEJ: Turnaj A-skupiny I. divízie Majstrov‑
stiev sveta hokejistov do 18 rokov sa v Sp.
Novej Vsi neuskutoční ani v náhradnom termí‑
ne v apríli kvôli pandémii koronavírusu. Rozhodla
o tom rada Medzinárodnej hokejovej federácie
(IIHF), ktorá zrušila aj ďalších 17 svetových šam‑
pionátov v ročníku 2020/2021. V platnosti zatiaľ
zostávajú termíny mužských finálových kvalifi‑
kačných turnajov o účasť na ZOH 2022 v Pekingu.
Tie sa za slovenskej účasti odohrajú v auguste.
Slovenská mužská reprezentácia sa stretne na do‑
mácom finálovom turnaji (26. – 29. augusta 2021)
v Bratislave s Bieloruskom, Poľskom a Rakúskom.

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:

12. 1. / 11.00 – 13.30 h
• Čergovská: 1 – 11 • Gemerská: 1 – 22, 100, 859, 912/14, 913/16, 921/24, 2686/18
Karpatská: 1 – 20 • Liptovská: 1 – 5 • Muráňska: 1 – 8, 10 – 34 párne • Pieninská: celá
Považská: 1 – 11, 14, 16 • Šarišská: celá • Turčianska: celá • Zemplínska: celá

BASKETBAL: Extraliga ženy: 9. kolo (21. 11.):
SNV – BK SKP 08 Banská Bystrica 31 : 74; 8. kolo
(25. 11.): SNV – Ružomberok 30 : 83; 10. kolo
(28. 11.): Piešťanské Čajky – SNV 114 : 48.

14. 1. / 11.00 – 14.00 h
• Detvianska: 1 – 8 • Dunajská: 2, 7714 • Muráňska: 33, 35, 37, 48 – 64 párne • Oravská: celá
• Nitrianska: 2 – 20 párne, 1441, 3400, 3413, 1014/9 • Predná Huta: 1 – 10, 15, 16, 10010/1
• Podunajská: celá • Rajecká: 8, 10, 12 – 22, 2615/16 • Spišská: 2, 3 • Trnavská: celá

Nový rok plný lásky
a pokoja nech každú
radosť znásobí.
Nový rok čistý
a biely ako sneh,
v živote len šťastie,
zdravie a smiech

• Tatranská: 2, 4 – 14, 17, 19, 3398, 3404, 7834/1 • Trenčianska: 2 – 11 nepárne
Aktuálne informácie (i o prípadnom skoršom ukončení prác) nájdete na portáli VSD www.vsds.sk
v časti Plánované odstávky.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
Výbor klubu dôchodcov Lipa praje svojim členom
v novom roku 2021 veľa zdravia, dni plné lásky,
porozumenia a radostných chvíľ v kruhu blízkych.

všetkým Spišskonovovešťanom
praje redakcia

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

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

14.00 - 19.00
9.00 - 19.00

Športová
príprava

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

Otváracie hod.:
Cenník vstupu

tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00

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

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

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

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník
prenájmu

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792.
7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

www.stez.sk

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

840 €/deň

8. 1.
13. 1.
17. 1.
22. 1.
27. 1.

piatok
streda
nedeľa
piatok
streda

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

HK SNV - Skalica, SHL
HK SNV - Žilina, SHL
HK SNV - Považská Bystrica, SHL
HK SNV - Martin, SHL
HK SNV - Dubnica, SHL

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
6. 1.
9. 1.

streda
sobota

18.00
18.00

BK04 - Svit, basketbal extraliga muži
BK04 - Lučenec, basketbal extraliga muži

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu.

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

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)
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HOTEL PREVEZA**
T.: 053/416 63 01 * 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.
Objednávka 7.00 - 9.00 h * na tel. č.: 0911 669 863
Pondelok - piatok od 11.30 do 13.00 h
Vyzdvihnutie vo vlastnej nádobe alebo v menu boxe

4,20 €/porcia

Dovoz jedla domov alebo na pracovisko v menu boxe

4,70 €/porcia

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

JANUÁR 2021

ŠPORT

HOKEJISTI SO STRIEDAVÝMI VÝSLEDKAMI A POSILAMI
Po takmer siedmich týždňoch sa na Spiši opäť za‑
čal hrať hokej. V Slovenskej národnej hokejovej lige
po dlhej prestávke privítali Martin a reštart sezóny
sa im vydaril, keď zvíťazili 6 : 3. Nasledovala pre‑
hra 2 : 6 v Topoľčanoch, víťazstvo 5 : 3 doma nad
Dubnicou a po výbornom výkone a dokonalom ob‑
rate plný bodový zisk zo Skalice po výsledku 7 : 4.
Prekvapením tejto časti sezóny boli následne prehry
doma s Trnavou a reprezentačnou osemnástkou,
Spišiaci nestačili ani na lídra súťaže, keď v Žiline
prehrali 3 : 4. K zlepšeniu výsledkov, herného pre‑
javu a zabojovaniu o špicu tabuľky by mali pomôcť
aj nové posily. Tou prvou je dvadsaťsedemročný
rodák z Winnipegu Zach Franko. Na Spiš prichádza
z rumunského Brašova. Veľa skúseností so sloven‑
ským hokejom nemá, v minulosti si zahral so slo‑
venskými hráčmi.
„V Detroite som hral s Marekom Tvrdoňom, pred rokom v Norfolku s Romanom Durným, vo WHL sme boli
v mužstve Kelowne s Filipom Vaškom. Každý z týchto
chlapcov ma informoval o hokeji na Slovensku, ale
najlepšia je osobná skúsenosť,“ povedala nová posila
HK Spišská Nová Ves.
Druhou posilou je bývalý český reprezentant, kto‑
rý pôsobil v minulej sezóne v Chomutove, kde však
odohral iba štrnásť zápasov Jakub Černý. „Slovenskú prvú ligu, samozrejme, veľmi nepoznám. Minulú
sezónu som hral v prvej českej lige. Z toho, čo som
videl počas zápasu proti Martinu, môžem povedať,

že to nebude nič ľahké. Teším sa na novú výzvu a škoda len, že sa teraz hrá hokej bez divákov. Tento štadión

je totiž naozaj pekný a určite by bol s divákmi ešte
krajší,“ povedal Jakub Černý.
Jozef Petruška

RYTIERI PORAZILI COVID A BOJUJÚ O PRVÉ MIESTO
Choroba s názvom COVID-19 sa nevyhla ani spišsko‑
novoveským basketbalistom. Len štyria dokázali odolať
neviditeľnému vírusu - Spencer, Garrett, Nikolič a Kraj‑
ňák však taktiež museli podstúpiť karanténu, a tak po
vyše dvoch týždňoch sa v posledný novembrový piatok
v športovej hale zišla rytierska družina na svojom prvom
pocovidovom tréningu takmer v kompletnom zložení.
Chýbal len hlavný tréner Hojč, ktorý si doliečuje neco‑
vidové ochorenie.
Sedemnásť dní bez akéhokoľvek tréningu, dusený kaš‑
ľom, teplotami dá profesionálnemu športovcovi riadne
zabrať. „Trafilo nás to poriadne. Mali sme chlapcov, ktorí
mali bezpríznakový priebeh, no niektorí si zažili svoje. Mrviš, Čekovský, ale hlavne hlavný tréner Teo Hojč by vedeli
rozprávať o tom, že ich nepostihla obyčajná chrípôčka.
Podstatné je, že je to za nami a že sme začali opäť trénovať,“ skonštatoval po prvom tréningu športový manažér
Spišských Rytierov Michal Búza. Aj do jeho tela sa dostal
koronavírus, no spišskonovoveský manažér mu vzdoroval
pomerne statočne. „Prvé dva dni som mal teplotu, boleli ma svaly, stratil som chuť. Francúzska horčica zrazu
nechutila nijak, doprial som si aj niečo štipľavé, čo inak
vôbec nemusím. Potom to naraz ,odišlo‘, no karanténu
som dodržal a už som fit,“ priblížil nám priebeh choroby.
„Mnohých chalanov choroba dokonale vytrápila, a tak
v podstate začíname kondične od nuly. Spolu v kombinácii so zápasmi, ktoré nás čakajú, to bude riadna fuška
a výzva, ktorú musíme zvládnuť. Verím však, že máme
inteligentných fanúšikov, ktorí to pochopia a snáď nám
odpustia možno pomalší rozbeh, ktorý logicky po tomto
budeme mať. Toto je stav, ktorý sme nezažili a sám som
zvedavý, ako sa s tým popasujeme,“ skonštatoval asis‑
tent trénera Spišských Rytierov Erich Korfanta.
Spišskí Rytieri odohrali ďalšie kolá zápasov: 18. kolo
www.spisskanovaves.eu

(5. 12.): BK Svit – Spišskí Rytieri 92 : 66; 17. kolo
(7. 12.): Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 76 : 55;
19. kolo (9. 12.): BKM Lučenec – Spišskí Rytieri

92 : 82; 20. kolo (12. 12.): Spišskí Rytieri – BC Prie‑
vidza 79 : 76. Po 20. kole boli v tabuľke na 2. mieste.
Jozef Petruška
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RELAX, OZNAMY
FORIŠOVINY

Každý nosíme v sebe, v každom z nás
drieme, maličký fliačik rodnej zeme.
Ľahkosť matkinej dlane, otcovo slovo…
(Igor Gallo)
Miestny odbor Matice slovenskej,
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav
a Gymnázium, Školská ulica v SNV
pozývajú pri príležitosti
85. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU

IGORA GALLU
25. 1. 2021 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná 28

Na podujatí sa bude vyhotovovať záznam
a dodržiavať opatrenia Covid-19.
Realizované s finančnou podporou
mesta SNV.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku, SNV
Milí naši členovia, do nového roku
vám želáme pevné zdravie, šťastie,
rodinnú pohodu. Veríme, že rok 2021 bude,
k nám seniorom, priaznivejší a zase sa budeme
stretávať pri zaujímavých aktivitách.
Výbor MO JDS

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám
spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne
znenie tajničky z minulého čísla… SVIATKY V ZDRAVÍ, RADOSTI A ŠŤASTÍ...

Všetko dobré
v novom roku
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zdravie, ... (tajnička)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JANUÁROVÍ JUBILANTI
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obradnej
miestnosti Radnice. V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie si prosím nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/4176 625, resp.
0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.
Ján Pollák
Mária Jelínková
Pavol Šuba
Marta Detvaiová
Ján Bartek
Michal Vajnagi
Cyril Pramuka
Anna Kalafutová
Agnesa Toporcerová
Igor Ferjanček
Rudolf Čepček
Anna Janovová
Ing. Ján Rohaľ
Peter Kollár
Anna Vozárová
Štefan Frančák
Anna Dzurňáková
Anna Krišpinská
Štefan Rusnák
Jozef Korkoš
MUDr. Erika Zimová
Milota Galdonová
Ivan Fedorčák
Margita Wetterová
František Slivka
Štefan Košč
Emília Beťková
Mária Gallovičová
Ing. Anna Holentová
Oľga Dvorčáková
Milan Smorada
Anton Košut
Katarína Blahutová
Jozef Hrubý
Anna Hudačková
Štefan Ondirko
Valéria Smoradová
Alžbeta Kotradyová
Mária Blašková
Božena Jurčáková
Mária Chromčová
Jozef Badzik
Magdaléna Tatranská
Eva Krušinská
Marián Bőttcher
Jozef Jurek
Anna Javorová
Emília Bőhmerová
Jaroslav Veselý
Mária Kuffnerová
Božena Černická
Agnesa Kostelníková
Eva Alžbeta Kukurová
Helena Kollárová
Ján Vlk
Ing. Ľudovít Lampart
Karol Dubai
Jozef Kožár
Margita Ogurčáková
Ing. Štefan Kozlovský
Mária Weisenpacherová
Ing. Mandy Lauková
Ján Dubjel
Vladimír Levársky
Ján Podracký
Jozef Lipták
Jozef Zbaraza
Jozef Majerčák
Ing. Milan Faith
Ján Piatnica
Jozef Roták
Michal Mikolaj
Fabián Olej
Marta Garčarová
Viola Regecová
Ján Sokolovský
František Záhorský
Katarína Olejárová
Mgr. Mária Glejdurová
Viera Rešovská
Anna Šoltisová
Jolana Husová
Ján Paciga
Magdaléna Hadidomová
Ing. Jolana Rusinová
Gerlinda Trebunová
Anna Kuchárová
Ján Palkovič
Anna Hoščuková
Anna Smyková
Ľubomíra Bulejová
Mária Netíková
Ing. František Peller
Anna Ištvaníková
Ing. Vladimír Čarnogurský Valéria Suržinová
Franz Staš
Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 7 účast‑
níkov vrátane sobášiaceho, matrikára, ženícha, nevesty a svedkov, na pohreboch v obradnej sieni domu smútku max. 9 účastníkov vrátane rečníka alebo kňaza a kan‑
tora. Snúbencom odporúčame preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie. V prípade záujmu o individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme,
nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej na t. č. 0908 343 208, ktorá bude po uplynutí zákazu vykonávať občianske obrady záujemcov kontaktovať
a dohodne termín prijatia.

POĎAKOVANIA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí potešili na pozemskej púti našu
mamku, babku, prababku, sestru, tetu, pani Cecíliu UNGEROVÚ,
ktorá nás opustila 16. 11. 2020 vo veku 87 rokov.
Ďakujeme aj tým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na jej poslednej
ceste, za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
syn Ľuboš a dcéra Tatiana s rodinami a ostatná smútiaca rodina
„Pán Boh ma povolal k sebe, musím ísť…“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 20. 11. 2020 s mojím milovaným
manželom, starostlivým otcom, bratom, svokrom, starým otcom,
krstným otcom, švagrom, ujom Alojzom REPKOM.
Ďakujeme za opateru lekárom a sestričkám ODCH NsP v SNV
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S úctou a vďakou manželka, syn, sestry a ostatná smútiaca rodina.
„Odišiel si tíško zanechávajúc všetkých, ktorých si mal rád.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa 23. 11. 2020 prišli rozlúčiť s mojím manželom, dedom,
bratom, ujom a švagrom Štefanom TKÁČOM, ktorý nás opustil
vo veku 84 rokov.
Vyjadrujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu a Pohrebnej
službe S. Badziková.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho
i z hrobu nás bude hriať.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary príbuzným, priateľom, susedom a zná‑
mym, ktorí sa prišli 23. 11. 2020 rozlúčiť s mojím drahým man‑
želom, otcom, dedkom, pradedkom, zaťom, švagrom a príbuzným
Jozefom BÖNDEM, ktorý zomrel vo veku 75 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Fin
dura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S úctou a vďaku manželka s deťmi, vnúčatá, svokra a ostatná
smútiaca rodina.

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.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, zná‑
mym, zariadeniu Proautistik, n. o., ktorí prišli 24. 11. 2020 odpre‑
vadiť našu milovanú sestru, švagrinú, sesternicu, neter, tetu, prí‑
buznú a známu Lucku ORINČÁKOVÚ, ktorá nás opustila a predišla
do večnosti vo veku 39 rokov.
Ďakujeme lekárom a setričkám OMIS NsP v SNV, ktorí s ňou boli
do posledných chvíľ a Pohrebnej službe S. Badziková.
S láskou a úctou spomínajú súrodenci Štefan, Monika, Zuzka, Aťa
s rodinami.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho
i z hrobu nás bude hriať.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli 30. 11. 2020 rozlúčiť s mojím milovaným
manželom, naším starostlivým otcom, svokrom, dedkom, bratom,
švagrom, krstným otcom a ujom Michalom CVENGROŠOM, ktorý
nás opustil vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn Marek s rodinou,
dcéra Lucia s rodinou, syn Tomáš s dcérou.
Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že 30. 11. 2020 nás
vo veku 90 rokov opustila naša mamka, svokra, babka, prababka,
sestra, teta, príbuzná Anna VODŽÁKOVÁ.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
Pohrebnej službe R. Findura za profesionálny prístup.
Ďakujeme sestričkám v Domove dôchodcov v SNV pod vedením
Márie Rochovej za starostlivosť.
dcéry s rodinami

1/2021

23

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
1. 12. 2020 rozlúčiť s naším milovaným a starostlivým ockom,
dedkom, bratom a ujom Vincentom IVANKOM, ktorý nás opustil
vo veku 79 rokov.
Ďakujeme Evanjelickej cirkvi v SNV a Pohrebnej službe R. Findura
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou dcéry Danka a Ľubica s rodinami.

Skromný si bol vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
20. 11. 2020 uplynulo 28 smutných rokov, čo nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec, dedko František KOCÚR.
S láskou a úctou stále spomína manželka Marta, synovia s rodina‑
mi, sestra a brat a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Odišiel som… Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk dnes vám už
nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, ústa umĺkli, sily opustili… Lúčim
sa so všetkými, mal som vás rád.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetino‑
vé dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
1. 12. 2020 rozlúčiť s mojím manželom, otcom a dedkom Dušanom
AUGUSTIŇÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 73 rokov.
Zároveň ďakujeme členom Aeroklubu a pilotom za krásny rozlúč‑
kový prelet lietadiel nad hrobom.
S úctou a vďakou manželka a ostatná smútiaca rodina.

Ten, kto žije v srdciach, nezomiera.
20. 12. 2020 uplynulo 8 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, svokra, babka, prababka a sestra Helena
VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú syn Dušan s rodinou, syn Mi‑
chal s rodinou, dcéra Silvia s rodinou, nevesta Mária s rodinou,
vnúčatá a pravnúčatá, sestra Anna a ostatná smútiaca rodina.

Lúčim sa s vami moji milí, ruky stisk a objatie
vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným,
známym, susedom, priateľom, ktorí sa prišli roz‑
lúčiť 2. 12. 2020 s naším drahým ockom, starým
otcom, bratom, švagrom, strýkom, príbuzným
Ing. Štefanom JAVORSKÝM, ktorý nás opustil
27. 11. 2020.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôs‑
tojnú rozlúčku.
Zároveň sme si 21. 12. pripomenuli 21. vý‑
ročie, čo nás opustila naša drahá mamič‑
ka, stará mama, sestra, príbuzná Mária
JAVORSKÁ.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Mária
a Zuzana s rodinami.
V našich srdciach ostávate s nami.
Samota nám zviera srdcia, slzy sa tisnú do očí, ťažko sa bude žiť
bez Teba, už iba spomienka nám nestačí.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa mohli
prísť v tejto ťažkej dobe rozlúčiť s mojím milovaným manželom,
naším starostlivým otcom, dedkom, svokrom, bratom, švagrom,
ujom a príbuzným Ferdinandom JANÍKOM, ktorý nás opustil
3. 12. 2020 vo veku 72 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nemohli prísť a uctili si ho mod‑
litbou alebo peknou spomienkou. Naše poďakovanie patrí aj leká‑
rom a sestričkám NsP v SNV, ktorí sa o neho starali do posledných
chvíľ.
manželka Blaženka, syn Roman a Rastislav s rodinami
Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol
žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa
8. 12. 2020 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom,
svokrom, švagrom a ujom Jánom KUĽOM, ktorý nás navždy opus‑
til po krátkej chorobe vo veku 68 rokov.
S úctou a vďakou manželka, dcéra s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse‑
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 8. 12. 2020 s mojím milova‑
ným manželom, naším otcom, dedkom, svokrom, švagrom a príbuz‑
ným Mariánom KUBINYM, ktorý nás opustil vo veku 70 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOS pri MsÚ, Pohrebnej službe
R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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Čas plynie, spomienky ostávajú.
26. 12. 2020 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil
Ing. Martin KOČIŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
28. 12. 2020 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila moja mama,
babka Anna ŠEBÍKOVÁ.
Mami, veľmi nám chýbaš.

Ťažko je nespomínať, keď slza v oku nevysýcha, ťažko je zabúdať,
keď bolesť v srdci neutícha…
2. 1. 2021 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel Dušan MURŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
S tichou spomienkou v srdci si 4. 1. 2021 pripomíname 10 rokov,
ako nás opustila naša milovaná mamička Mária PÁSTOROVÁ.
Venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
4. 1. 2021 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel,
otec, brat, dedko, švagor Milan ONDRUŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Eva a ostatná smútiaca rodina
Zostaneš navždy v našich srdciach.
5. 1. 2021 si pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy opustil
môj drahý manžel, náš tatík a dedko PharmDr. Ján VALJAN.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zať, vnučka a ostatná rodina.

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
8. januára 2021 si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy opustil
môj manžel a náš otec Gejza LESKOVJANSKÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka, syn a dcéry s rodinami
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKY
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No každý jeden deň Ti
patrí naša spomienka. Osud nám nedoprial spolu dlhšie byť, ale
v našich srdciach budeš stále žiť.
10. 1. 2021 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, náš
milovaný ocko, svokor, dedko, brat, ujo a švagor Ladislav BAUER.
S láskou spomínajú manželka Dorka, dcéra Miška, syn Maroš
s rodinami, brat Jaro s rodinou a ostatná rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy
nezabudne…
12. 1. 2021 uplynie 13 rokov, odkedy nás navždy opustil môj man‑
žel, otec, dedko a pradedko Štefan MIKOLAJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na neho
spolu so mnou.
Za tichú spomienku ďakuje manželka Adela a deti s rodinami.
Je to už veľa rokov, čo nie si s nami, čo nemôžeme Ťa pozdraviť,
chytiť za ruku a spýtať sa: „Ako sa máš, mami?“
12. 1. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás opustila naša mamka, babka,
prababka Elena HRICOVÁ.
S úctou a láskou na Teba spomínajú dcéry Anna, Marta, Eva
a synovia Štefan a Michal s rodinami.
Pri sviečke a jej plamienku posielame Ti tichú spomienku.

S tichou spomienkou v srdci si 20. 1. 2021 pripomíname 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil môj manžel František ŠEFČÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Betka a deti Slávka,
František, Martina s rodinami.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi,
nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
23. 1. 2021 uplynie 13 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný
otecko, dedko a pradedko Viliam SKALKA.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária,
Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.
Ani čas nezahojil ranu, ktorú nám osud nadelil. Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spomíname. Čo nám
bolo milé a drahé, osud nám vzal, ostali iba spomienky a veľký žiaľ.
24. 1. 2021 si pripomíname 2. smutné výročie, kedy nás opustila
Magdaléna BREZNAYOVÁ, rod. Jergová.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali
a nezabudli.

S tichou spomienkou v srdci si 15. 1. 2021 pripomenieme 2. rok,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, pra‑
babka Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Vadelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu
spolu s nami.
S úctou spomínajú dcéry Magda, Božena, synovia František
a Dušan s rodinami.

… A tak sme a ostávame všetci spolu, živí i zosnulí. Veď všetko je
odchod a návrat.
26. 1. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil manžel, otec,
svokor, dedko Mgr. Jozef NEUPAUER vo veku 51 rokov.
S láskou spomínajú manželka Julka, syn Rastislav a Jozef
s manželkou Martou a vnučka Simonka.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli.

V našich srdciach si stále s nami.
15. 1. 2021 si pripomenieme 3. smutné výročie, kedy nás opustila
moja manželka, naša mamka a babka Anna MAJERČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou manžel Jozef a synovia s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Už
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky
s láskou spomínať.
31. 1. 2021 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša najdrahšia
dcéra, manželka, mamička, sestra, švagriná, krstná a teta Anna
IĽAŠOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú mama, manžel Štefan, dcéry
Alexandra a Barborka s rodinami, sestra, bratia a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
16. januára 2021 uplynie 16 rokov, čo nás na‑
vždy opustil náš otec, starý otec, svokor a známy
Štefan ČABANIK a 24. januára 2021 uplynie
smutný rok, čo nás navždy opustila naša milo‑
vaná mamka, babka, prababka, svokra a známa
Anna ČABANIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti a blízka rodina.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije
spomienkami.
20. 1. 2021 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša babička,
svokra, sestra Mária DUDOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú vnučka Martina s manže‑
lom Lukášom, vnuk Peter s manželkou Marcelou, nevesta Mária
a ostatná smútiaca rodina.
Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho
a prázdno. Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky na Teba
ostávajú v našich srdciach.
21. 1. 2021 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila moja
manželka, mamička Bc. Ľubica CEHLÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku vo svo‑
jich mysliach tak, ako aj ona na vás všetkých myslí tam hore, v nebíčku.
S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, syn Pavol, dcéra
Ľubica s manželom Petrom, vnúčatá Petrík a Jurko, deti a zamest‑
nanci DSS Náš dom.

www.spisskanovaves.eu

Čas plynie, spomienky sa stále vynárajú. Nezabudli sme, učíme sa s tým žiť.
30. 12. 2020 uplynuli smutné 3 roky, čo ma náhle opustil môj manžel Miroslav
PAULO.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu so mnou tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Jarmila.
Už len kyticu na hrob môžeme vám dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci
na vás spomínať.
18. 1. 2021 uplynie 6 rokov a 27. 1. 2021 to bude už 15 rokov, odkedy nás navždy
opustili naši rodičia Mária a Ondrej TOMKOVCI.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti Anna, Ivan a Miroslav so svojimi rodinami.
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán. Ten,
kto vás poznal, si spomenie, ten, čo vás mal rád, nikdy nezabudne.
26. 1. 2021 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamka Emília
TAKÁČOVÁ.
Zároveň si 11. 1. 2021 pripomenieme smutné 15. výročie úmrtia nášho drahého
ocka Jána TAKÁČA.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína syn Ľubomír s rodinou a dcéra Miroslava.
„V našich srdciach a spomienkach budete navždy."
Spomíname na našich najbližších, ktorí nás opustili:
5. 12. - Vierka HUSZÁRIKOVÁ, rod. Ivaničová (1 r.), 18. 11. - Eleonóra PIRNÍKOVÁ
(10 r.), 23. 2. - Michal PIRNÍK (33 r.), 13. 10. - Jozef CHOCHLÍK (21 r.).
Odpočívajte v pokoji.
smútiacia rodina
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
PRENAJMEM / PREDÁM
 Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt na sídl.
Tarča. Volať po 18.00 h – 0944 187 238.
 Ponúkam do prenájmu garáž pri židovskom cinto‑
ríne. Cena nájmu 50 €/mesiac. T.: 0948 011 853.
 Predám kvalitné sánky (ako nové) a k nim zadar‑
mo detskú sedačku do auta (veľmi zachovalú). Cena
dohodou. T.: 0949 076 126.

HĽADÁM
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej,
resp. Dubovej ulice. T.: 0910 488 878.
 Zoberiem do prenájmu garáž s možnosťou jej prí‑
padného odkúpenia v budúcnosti na sídl. Tarča pri
hasičskej stanici. T.: 0904 385 451.
 Kúpim garáž pri židovskom cintoríne v dobrom
stave za rozumnú cenu. Elektrina/jama/pivnica nie
sú priorita. T.: 0914 108 568.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje INTERNET
a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionál‑
ny servis notebookov, PC a kancelárskej techniky
u vás doma 24h/7 dní v týždni za nízke ceny. OB‑
NOVA STRATENÝCH DÁT! Tvorba WWW stránok!
Nastavenie WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA ZDAR‑
MA! Technik VŽDY S NEGATÍVNYM TESTOM COVID
19. Poradíme bezplatne! NONSTOP. Doktor PC.
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRI‑
ZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk
* slavka.snv@gmail.com
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vo‑
dárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie otvorov do panelu,
montáž sadrokartónu, elektroinštalačné práce.
T.: 0903 277 634.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA
ELEKTR. NÁRADIA zn. BOSCH - HILTI - DEWALT
- MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EX‑
TRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova
RESA) * široká ponuka elektr. náradia – E-SHOP:
naradieextra.sk. T.: 0914 333 344.
 Ak nemáte dostatok času na vašu domácnosť,
radi vám s tým pomôžeme a byt či dom vám upra‑
ceme. POUPRATUJEME buď JEDNORAZOVO, PRA‑
VIDELNE alebo vám spravíme VEĽKÉ GENERÁLNE
UPRATOVANIE. T.: 0911 234 259.
 Ponúkame STAVEBNÉ PRÁCE * prerábky
bytových jadier * vodo a elektroinštalačné prá‑
ce * obklady a dlažby * stavby na kľúč * sadro‑
kartón * montáž okien a dverí. T.: 0950 202 655 *
bucko.montaz@gmail.com

 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
FB.Rekonstrukcie eu, sro. * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
 Poskytujem SÚKROMNÉ HODINY RUSKÉHO JA‑
ZYKA pre deti a dospelých. Som pôvodom z Rus‑
ka a mám dlhodobé skúsenosti. Vyučujem online
formou. T.: 0908 055 160.
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba
bytového jadra na kľúč od 3 000 €, zatepľova‑
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúb‑
ky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESI‑
ONÁLNYM STROJOM (3 x procesy čistenia) hĺb‑
kovým spôsobom - sedačky, koberce, postele,
matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM
DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.
 RENOVUJEM * kúpeľne * bytové jadrá * a rodin‑
né domy profesionálne * a na kľúč s dlhoročnými
skúsenosťami. Od výmeny vaní a sprchových kútov
cez obklady až po dopravu. NACENENIE ZDARMA.
www.murardanielsnv.wbl.sk * T.: 0904 185 527.
 KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD
Družba, Tarča) ponúka komplexné vizážistické
a kozmetické služby. NOVINKY - Kurz samolíče‑
nia * Svadobné balíčky make-up & účes. Viac info
na: kozmetikasnv.sk, FB, @makeupby_bibiana
a T.: 0905 388 917.
 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK veľmi pekne ďa‑
kuje za priazeň a podporu všetkým svojim zá‑
kazníkom v ťažkom roku 2020, praje požehnané
sviatky a krajší a zdravší nový rok 2021. Tešíme
sa na všetkých, ktorí nás svojou prítomnosťou
podporia. Ďakujeme. T.: 0911 397 086 * tel. objed‑
návky: 9.00 – 18.00 h.
 Ponúkame čistenie kobercov * sedačiek *
postelí * podláh * a upratovacie práce podľa
potreby. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS.
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891
* www.upratovaniesnv.sk
 Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV * notebookov*
a výpočtovej techniky. Softvérové a hardvérové
opravy * výmena LCD * čistenie notebookov * in‑
štalácie Windows za rozumnú cenu. Novinka - ob‑
novenie dát. T.: 0949 547 412 * info@kubsoft.sk *
www.kubsoft.sk
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založe‑
nie, s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v s. r. o.
* predaj READY MADE, s. r. o. * zápis dopravcov
do OR * založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej
situácii všetko vybavíme a zapíšeme aj bez
nutnosti osobného stretnutia. TIMID, s. r. o.,
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prí‑
zemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495,
www.spolocnostisro.sk

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN
za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a spo‑
kojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 Peter Ilašenko.
 ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa vypí‑
nač, 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
 FELICITÁ – pánske a detské holičstvo * oprava
dáždnikov * žalúzií (horizontálnych aj vertikál‑
nych) * a zipsov. Zimná 65, SNV. Otvorené: ut – pi
* 8.00 – 13.30 h. T.: 0911 981 549.
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murár‑
ske práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy,
atď. T.: 0904 443 543.

OZNAM
O PRESŤAHOVANÍ
VÁŽENÍ KLIENTI,
dovoľujeme si vám oznámiť,
že obchodné zastúpenie PSS
na Zimnej 68 v Spišskej
Novej Vsi sa presťahovalo
na novú adresu.

NÁJDETE NÁS
NA ULICI

ZIMNÁ 91

(OPROTI REDUTE)

Tešíme sa na vašu návštevu.

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!
DIAGNOSTIKA ZDARMA
Aj v nedeľu, či sviatok!
AJ NA VIANOCE!

POMOC JE TU!
0904 318 235

NEJDE internet?

DO

KT
OR

PC

NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS
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0904 318 235

WWW.FIXNET.EU

JANUÁR 2021

INZERCIA

SME VÁŠ LOJÁLNY POSKYTOVATEĽ
LOKÁLNEJ RADOSTI Z OZAJSTNEJ
ZIMY A POCTIVÉHO CHLADU.

Nový rok 2021
bez rúška tajomstva Vám želá

icko_ocmadaras.indd 1

www.spisskanovaves.eu

7. 12. 2020 10:49:01

1/2021
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Spoločnosť Autoves Vám ďakuje za prejavenú dôveru
a praje všetko najlepšie v novom roku.

REALITA JE NAJKRAJŠIA,
KEĎ NIE JE VIRTUÁLNA
NABITE SA ŽIVOTOM S NOVÝM
PLNE ELEKTRICKÝM SUV ŠKODA ENYAQ iV.

Užívajte si každú jazdu bez obáv. Intuitívny kapacitný volant, prediktívny
tempomat a ďalší špičkoví asistenti bezpečne ochránia aj vaše najväčšie
poklady. Zistite viac o nových elektro a plug-in hybridných modeloch
ŠKODA iV u najbližšieho predajcu alebo na www.skoda-auto.sk/emobilita.
Uvedené informácie a fotograﬁe majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde a spotrebe
elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na oﬁciálnej homologizácii. Podrobnosti o ponuke,
konečných cenách, špeciﬁkácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

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

