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UŽ IBA JEDEN DOM VOĽNÝ
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www.ejednota.sk
JEDNODUCHŠIE TO UŽ NEJDE

POTRAVINY CEZ INTERNET

V ponuke aj profesionálne darčekoVé koše

eJednota - nákupný portál COOP Jednoty je určený pre všetkých, ktorí radi využívajú
výdobytky modernej doby, ktorú práve žijeme.
Je to veľmi jednoduché – na www.ejednota.sk si z pohodlia svojho domova alebo z práce
vyberiete tovar cez váš mobilný telefón, tablet či počítač, my vám tovar pripravíme a vy si
ho už len vyzdvihnete v Tempo supermarkete Spišská Nová Ves.

UŠETRITE SVOJ VZÁCNY ČAS a ZABEZPEČTE SI SOCIÁLNY ODSTUP
pre viac informácií navštívte www.ejednota.sk - Najčastejšie otázky
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SPRAVODAJSTVO

OBNOVÍME SPADNUTÚ LÁVKU? ČO SPÁJA
SUPERMARKETY? KDE PRIBUDNÚ PARKOVISKÁ?
Oddelenie výstavby a dopravy (OVaD) MsÚ aj napriek nepriaznivej situácii s pandémiou a obmedzeným finančným možnostiam mesta
sa intenzívne pripravuje na tento rok. Opýtali sme sa vedúceho oddelenia Milana Muchu, aké konkrétne akcie plánujú.
Samotnej realizácii predchádza množstvo inžinierskej
činnosti, prípravy projektových dokumentácií, rozpoč‑
tov, verejných obstarávaní, vybavovaní súhlasných
stanovísk a stavebných povolení.
Všetci čakáme na opravy športovo-oddychových
areálov, ako prispieva OVaD?
Aktuálne pracujeme v spolupráci so STEZ na prestre‑
šení malej ľadovej plochy a výmene bazénovej tech‑
nológie plavárne a kúpaliska. V druhej etape pristú‑
pime k výmene vzduchotechniky, ústredného kúrenia
a kompletnej rekonštrukcii technológie výmenníkovej
stanice. V tomto roku začnú stavebné práce na štadió‑
ne Tatran, kde pribudne nová atletická dráha a jednot‑
livé sektory pre ďalšie športové aktivity.

železničnej stanice, smerom k predajni stavebnín. Ich
realizáciu predpokladáme na druhý polrok tohto roku.
Zvýšiť úroveň parkovania plánujeme v rokoch 2021 –
2022 taktiež aj cestujúcim autobusovou dopravou,
a to realizáciou nových parkovacích miest pri hlavnej
autobusovej stanici.
Veľa sa očakáva od avizovaných nových cyk‑
lochodníkov. Vieme o nich niečo nové?
V prípade cyklistickej infraštruktúry bude v tomto roku
realizovaná súbežne s rekonštrukciou Duklianskej
ulice, ktorú má v správe Košický samosprávny kraj,
cykloradiála v oboch smeroch. V spolupráci s krajom
zároveň aktívne zabezpečujeme inžiniersku činnosť
pre odbočovací pruh na sídlisku Západ pri železnič‑

chceme docieliť ucelenú trasu cyklochodníka od sídl.
Mier – fľúder až k obchodnému centru Madaras. Na
tieto cyklochodníky získalo mesto Spišská Nová Ves
výrazné dotačné prostriedky.
Samostatnou kapitolou sú naše mosty a lávky.
Havarijná udalosť z minulého roka nás prinútila
intenzívnejšie sa venovať tejto problematike. A to
najdôležitejšie – chodníky.
Na základe spracovanej diagnostiky jednotlivých mos‑
tov a lávok sa v tomto roku zameriame na tie najriziko‑
vejšie pre zabezpečenie nevyhnutných opráv. Aktuálne
finalizujeme projektovú dokumentáciu novej lávky na
Starosaskej ulici. Nezabúdame však ani na mestské
výbory a ich požiadavky. Aj v tomto roku plánujeme
opraviť ďalšie úseky chodníkov mestských častí, ktorým
sme minulý rok nevyhoveli. Nielen chodníky sú však
problémom, ktorý trápi príslušné mestské výbory, ale
taktiež aj prepadnuté kanalizačné šachty, poškodené
schodiská, nevyhovujúce autobusové zastávky. V spo‑
lupráci s mestskou políciou riešime nezodpovedných
vodičov parkujúcich mimo miest určených na parkova‑
nie. Je toho skutočne veľa, čaká nás veľa prospešnej
práce. V rámci finančných možností oddelenia výstavby
a dopravy spravíme všetko pre to, aby sme aj tento rok
vyhoveli, pomohli čo najväčšej skupine obyvateľov.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak

Nezabúda sa, popri športe, aj na ostatné oblasti
života? Čo školáci alebo seniori?
Samozrejme, že nie. V spolupráci s referátom rozvoja
mesta pripravujeme projekt zateplenia Základnej školy
na Lipovej ulici a súčasne realizáciu multifunkčného
ihriska v tejto škole. Na to chceme získať externé fi‑
nančné zdroje.
Na základe požiadavky domova dôchodcov a po kon‑
zultáciách v príslušných komisiách mesta začíname
v jarných mesiacoch s realizáciou prístavby nového
výťahu, čím klientom zase o niečo viac zvýšime štan‑
dard bývania a zjednodušíme prepojenie s oddycho‑
vou parkovou zónou.
A čo verejné priestranstvá a ich rozvoj?
Tento rok plánujeme, v spolupráci s VSD, a. s., pre‑
kládku vysokonapäťového vzdušného vedenia pri ko‑
munikácii prepájajúcej nákupné centrum Lidl s Neo
Zónou. Je to prvý krok pred samotnou realizáciou no‑
vej prepojovacej komunikácie, pri ktorej budú už zrea‑
lizované aj komunikácie pre peších a cyklistov. Termín
tejto realizácie predpokladáme na r. 2022.
Tento projekt sa týka najmä sídliska Mier, na Tarči
máme pripravenú projektovú dokumentáciu pre sta‑
vebné povolenie realizácie parkovacích plôch na Ja‑
vorovej ulici, ktorej cieľom je nielen zvýšenie kapacity
parkovacích miest, ale zároveň zabezpečenie plynulej
premávky ulice.
Pre občanov dochádzajúcich za prácou do iných
miest a celkovo pre cestujúcich vlakovou dopravou
pripravujeme nové parkovacie miesta vedľa budovy
www.spisskanovaves.eu

nom priecestí. Medzi Ferčekovcami a Novoveskou
Hutou pribudne v tomto roku nový cyklochodník, kto‑
rý bude začínať na Nitrianskej ulici a vyúsťovať bude
na Sádrovcovej ulici. Nadšencom mestskej cyklistiky
taktiež v tomto roku zrekonštruujeme časť cyklochod‑
níka vedúceho okolo bývalých kasární. V tejto lokalite
plánujeme v tomto roku zároveň vypracovanie projek‑
tovej dokumentácie ďalšieho úseku cyklochodníka,
ktorý bude spájať cyklochodník poza bývalé kasárne
s existujúcim cyklochodníkom vedúcim okolo byto‑
vých domov na Ul. E. M. Šoltésovej. Jeho realizáciou

Bazénová technológia

Exteriérový výťah v domove dôchodcov
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BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Mesto na zabezpečenie celoplošného testova‑
nia, ktoré prebehlo na celom Slovensku ešte v no‑
vembri 2020, minulo 82-tis. €. Z uvedenej čiastky
najväčšiu časť tvorili náklady na poskytnutie stravy
a úhradu miezd dobrovoľníkov. Ministerstvo vnút‑
ra SR ešte koncom novembra uvedenú čiastku
preplatilo. Zároveň došlo aj k verifikácii nákladov
v sume 45-tis. €, ktoré vznikli mestu v súvislosti
s pandémiou od marca do konca septembra.
Koncom minulého roka už tradične vydalo mesto
Sp. Nová Ves pre účely reprezentácie nový kalen‑
dár. Ten obsahuje fotografie od občanov, ktorých
mesto vyzvalo prostredníctvom sociálnej siete
Facebook. Motívom jednolistového kalendára je
tentoraz kresba spišskonovoveského výtvarníka
Ladislava Vikartovského. V zmenšenej forme tvoril
prílohu decembrového Ička.
Múzeum Spiša má aj napriek koronakríze za se‑
bou úspešný rok. Z Fondu na podporu umenia sa
mu podarilo získať finančné prostriedky vo výške
45-tis. € na 9 projektov. Ďalšie projekty podporil
Fond na podporu menšín. Múzeum bolo úspešné
aj v rámci Nórskych fondov, kde sa mu podarilo
získať čiastku 1 053 000 €. Tá sa použije na rekon‑
štrukciu hospodárskej budovy v areáli markušov‑
ského kaštieľa, na ktorej sa bude finančne podie‑
ľať aj Košický samosprávny kraj. V uplynulom roku
začalo múzeum s opravou Letohrádku Dardanely.
V Provinčnom dome pribudla nová časť historickej
expozície venovanej fotoateliéru Gustáva Matza, na
ktorú prispel kraj sumou 28-tis. € v rámci projektu
Tradície inšpirujú inovácie. Múzeum plánuje dokon‑
čiť historickú časť stálej expozície, na ktorú župa
vyčlenila ďalších 70-tis. €. Úspešné však bolo aj vo
výstavnej činnosti. Medzi najúspešnejšie aktivity
patrí výstava Rusíni na Spiši, v rámci ktorej vydalo
publikáciu a odprezentovaný bol aj film. Návštev‑
nosť tu kvôli protipandemickým opatreniam klesla
na 13 500 ľudí, v online priestore však múzeum za‑
znamenalo až 450 000 zhliadnutí. Množstvo aktivít
v uplynulom roku dopĺňa tiež vydanie Zborníka,
príprava ďalšieho či prezentácia vzácneho nálezu
v Jánovciach.
Hasiči v roku 2020 uskutočnili 34 913 výjazdov,
čo je najvyšší počet zásahov od roku 2002. Naj‑
viac ich pritom zaznamenali v Košickom kraji, a to
5 542. Naopak najmenej ich bolo v Trenčianskom
kraji (3 248).
Aj Galéria umelcov Spiša v minulom roku vstúpila
do online priestoru. Vymysleli rôzne formáty komu‑
nikácie s deťmi a dospelými. Zároveň realizovali
rôzne edukačné programy a pripravovali výstavy,
ktoré sa mali otvárať v decembri. V krátkom ob‑
dobí uvoľnenia protipandemických opatrení sa ga‑
lérii podarilo usporiadať vernisáž veľkého výstav‑
ného projektu. Úspešná bola aj banerová výstava
U-Point, ktorá mapovala urbánne realizácie v kon‑
traste s umeleckými dielami na Spiši.
Návštevnosť Slovenského raja v uplynulom roku
sčasti ovplyvnila pandémia koronavírusu. V sú‑
vislosti s nižším počtom návštevníkov klesla aj
úrazovosť. Horskí záchranári zaznamenali približ‑
ne 10 vážnych zásahov, z nich v troch prípadoch
išlo o smrteľné zranenia a v ďalších o zlomeniny
a traumy. Celkovo k zraneným turistom museli vy‑
rážať 60-krát. V 6 prípadoch musel byť nasadený
aj záchranársky vrtuľník. Najnáročnejším zásahom
bola záchrana 13-ročného chlapca, ktorý spadol
z Dúhového vodopádu a utrpel vážne rozsiahle
zranenia. Okrem spomínaných prípadov mali tiež
3 záchranné akcie, pričom jedna z nich bola mi‑
moriadne náročná. V rámci nej horskí záchranári
pátrali asi 4 dni za pomoci policajtov, vojakov,
hasičov a pátracích psov. Aj napriek tomu, že išlo
o rozsiahle pátranie, žiaľ, nezvestného pána sa im
nájsť nepodarilo.
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ČO (NE)VIETE O SKLÁDKE
ODPADOV NA KÚDELNÍKU
• Regionálna skládka odpadov Kúdelník II je prevádz‑
kovaná v súlade s platným povolením na prevádzku
skládky, je pravidelne monitorovaná a kontro‑
lovaná zo strany Slovenskej inšpekcie životného
prostredia;
• Lokalita Kúdelník bola vybraná na výstavbu skládky
v roku 1990, kedy mesto Spišská Nová Ves a všet‑
ky okolité obce nemali kam zvážať odpad. Vtedy
sa vybudovala skládka Kúdelník I. Ešte pred rokom
1990 geológovia konštatovali, že táto lokalita je
vhodná na vybudovanie skládky, vzhľadom na
nepriepustnosť jej ílovitého podložia. Lokalita sa
javila ako vhodná aj z toho titulu, že sa nachádza
v tzv. priemyselnej zóne a v blízkosti čistiarne odpa‑
dových vôd. Po ukončení prevádzky skládky Kúdel‑
ník I bola v roku 1995 vybudovaná skládka Kúdelník
II, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1996.
• V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy, už nie je
možné budovať nové skládky (v nových lokalitách),
je možné len rozšíriť jestvujúce skládky. V tejto sú‑
vislosti sa pripravuje rozšírenie spišskonovoveskej
skládky. Samosprávy majú, okrem iných povinností,
zabezpečiť aj likvidáciu vzniknutého odpadu, ktorý
vyprodukujú občania. Mesto má len dve možnosti
- buď sa rozšíri jestvujúca skládka, alebo budeme
voziť odpad do spaľovne do Košíc. Každý starosta
sa snaží pre svojich obyvateľov zabezpečiť nakla‑

danie s odpadmi tak, aby poplatok za komunálne
odpady bol čo najnižší. Druhá možnosť - voziť odpad
do spaľovne do Košíc je z technicko-ekonomického
hľadiska nezvládnuteľná. Podľa predbežných pre‑
počtov by samosprávy museli zvýšiť poplatok
v niektorých prípadoch až o 380 %. Preto mesto
súhlasí s rozšírením jestvujúcej skládky. A nielen
mesto, ale aj Ministerstvo životného prostredia Slo‑
venskej republiky schválilo rozšírenie Regionálnej
skládky odpadov Kúdelník II o 4. etapu.
• Množstvo odpadu ukladaného na skládku sa kaž‑
dým rokom zvyšuje, aj napriek tomu, že v celom
okrese funguje triedený zber odpadov. Je potrebné
si položiť otázku, a to každý z nás, či sa správame
zodpovedne a či sa snažíme vytriediť z nami vypro‑
dukovaného odpadu maximum. Ak by sme všetci
postupovali v zmysle platného zákona o odpadoch,
na skládku by sa neukladal biologicky rozložiteľný
odpad a neexistoval by ani zápach, o ktorom mnohí
hovoria. Okrem iného musíme zdôrazniť, že pred‑
metná skládka bola ako prvá na Slovensku, kde bolo
už v roku 2004 vybudované tzv. aktívne odplynenie
skládky, kedy sa plyn zo skládky spaľoval. Neskôr
bolo dobudované zariadenie na výrobu elektrickej
energie zo skládkového plynu. Prevádzkovateľ sa
snaží zabezpečiť, aby zápach zo skládky bol čo naj‑
menší.
(red)

JEDNODUCHO,
POZDRAV PRIATEĽOM…
S každým odchodom blízkeho či priateľa odchádza
i kus môjho života, do ktorého patril a tvoril môj
svet. Cítiť sa dobre v takom svete medzi cudzími,
neznámymi v novej mladej generácii je skutočne
ťažké, lebo to už prestáva byť naším svetom.
Každý príbeh života človeka je veľkým bohatstvom
skúseností, príbehov, radostí i smútkov a s jeho od‑
chodom toto všetko zaniká. Veľakrát človek nemá
ani možnosť odovzdať aspoň kúsok svojho života
novej mladej generácii, či je blízko, alebo vzdialený.
Oni nevedia, ako budú ochudobnení, keď raz budú

LISTÁREŇ

ako my dnes. Preto chcem povzbudiť týmto pozdra‑
vom nás starších a unavených životom, ktorí už ne‑
máme taký vplyv a možnosti, ako by sme chceli či
potrebovali, lebo na spanie budeme mať veľa času
až potom…
Práve preto chcem vám všetkým povedať, že som
rád a šťastný, že som vás Spišiakov v živote poznal.
Patrí sa poďakovať za všetko dobré a povedať slová
v ten správny čas, keď to ešte ide. Nevieme dňa,
ani hodiny…
PhDr. Ludvík Jankovič

NA OČKOVANIE PROTI OCHORENIU COVID-19
v spišskonovoveskej nemocnici Svet zdravia v prípade
záujmu o zaradenie do zoznamu náhradníkov sa môžete
objednať osobne priamo v ambulancii na novozriadenom
vakcinačnom mieste alebo telefonicky na 053/41 99 115.
Objednávky sestry prijímajú iba počas pracovných dní
v čase od 7.15 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h.
Nemocničný personál zároveň prosí záujemcov, aby NEVOLALI
CEZ VÍKEND, pretože vtedy je na uvedenom mieste detská
pohotovosť. Zapísaní náhradníci sú následne kontaktovaní buď
dopredu alebo priamo v deň, keď majú prísť na očkovanie.
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TISÍCKY RESPIRÁTOROV
PRE SENIOROV
V čase šírenia nákazy nového koronavírusu patria seniori medzi najohrozenejšiu skupinu
obyvateľstva. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zabezpečiť 10 000 ks respirátorov FFP2 pre
občanov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi nad 60 rokov. S ich distribúciou pomohlo
30 dobrovoľníkov z CVČ Adam, Klubu mladých, 75. zboru skautov o. b. Jána Vojtaššáka,
Mládeže Slovenského Červeného kríža v Sp. Novej Vsi a OZ Mladí ľudia a život.
Respirátor FFP2 poskytuje účinnejšiu ochranu ako
obyčajné rúško. Mesto sa preto rozhodlo zakúpiť tisíc‑
ky respirátorov a poskytnúť ich občanom nad 60 rokov
s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi. „Mesto kúpilo
7 000 kusov respirátorov v celkovej hodnote 4 980 €.
Zvyšných 3 000 kusov sme zabezpečili sponzorsky,“
informoval Pavol Bečarik, primátor mesta.
S distribúciou začalo mesto 23. januára na odberových
miestach v rámci celoplošného skríningu, kedy si ho
z testovania odniesli starší obyvatelia. Od 25. januára
ďalšie kusy roznášalo 30 mladých dobrovoľníkov cie‑
lene do schránok. „V meste Spišská Nová Ves evidujeme 9 000 ľudí vo veku nad 60 rokov. Tí si mohli respirátor nájsť vo svojej schránke. Ďalších 400 kusov sme
poskytli tunajšiemu domovu dôchodcov. Takto chceme
chrániť najohrozenejšiu skupinu našich obyvateľov.
Odporúčame ho preto použiť na miestach, kde nie je
možné vyhnúť sa kontaktu s inými ľuďmi, napríklad
v čakárni u lekára alebo na pošte,“ priblížil primátor
mesta Pavol Bečarik.

S poskytovaním respirátorov FFP2 chce mesto pokra‑
čovať.
Edita Gondová

www.spisskanovaves.eu

Už niekoľko rokov prevládajú na Slovensku len
mierne zimy. To však rozhodne nemohli povedať
naši predkovia, keďže na prelome rokov 1887
a 1888 udreli u nás extrémne mrazy. Sp. Novú
Ves vtedy tesne minul rekord, keď nameraná tep‑
lota dosiahla -36,5 °C (najnižšiu teplotu -36,75 °C
zaznamenali na Oravskom Podzámku).
Svetoznáma talianska spisovateľka Angela Nanetti
vydala 40 kníh, z ktorých bolo vyše 25 preložených
do rôznych jazykov. Na Slovensku vyšlo 5 a všetky
preložila učiteľka taliančiny Daniela Lozanová zo
Sp. Novej Vsi. So spisovateľkou sa stretla aj osobne
počas jej návštevy Slovenska. Vďaka spišskonovo‑
veskému vydavateľstvu FAMAart bola minulý rok
vydaná kniha Agátka, líška a čierny muž. Ilustro‑
vala ju Jarmila Lehotská a graficky upravil Martin
Horbal. Jej vydanie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Počas noci 13. 1. potrápila cestárov hustá sne‑
hová nádielka. V rámci 5 stredísk Správy ciest
Košického samosprávneho kraja bolo v teréne
56 sypačov a cestári prepluhovali 1 900 km kraj‑
ských ciest. V priebehu 24 hodín zaznamenali spo‑
lu 138 výjazdov, najviac v okresoch Michalovce,
Sp. Nová Ves a Rožňava.

MLADÝCH ZASTÚPI
ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT
Viceprimátor mesta Dávid Demečko rokoval začiat‑
kom februára s vedúcim Klubu mladých v SNV Ma‑
tejom „Farkym“ Farkalínom o možnostiach vzniku
mládežníckeho parlamentu v našom meste. „Mladí
musia dostať platformu, na základe ktorej budú môcť
navrhovať riešenia vecí verejných v Spišskej Novej Vsi,
to je bez debaty. V súčasnosti zvažujeme formu študentského parlamentu, v ktorom by mali zastúpenie
nielen študenti stredných škôl, žiaci základnej umeleckej školy, členovia Červeného kríža, ale aj mládežnícke
športové kluby alebo iné záujmové združenia. V každom prípade nechceme, aby mal tento parlament príliš
veľa členov, len toľko,
koľko je nutné, aby bol
akcie schopný a vedel
by dospieť k rozhodnutiam, na základe
ktorých by mesto vedelo konať,“ uviedol
Dávid Demečko.
Súčasťou stretnutia
bola aj otázka priesto‑
rov, v ktorých v sú‑
časnosti pôsobí Klub
mladých v SNV. Sú ne‑
dostačujúce a bývalé
centrum voľného času
na Levočskej ulici,
ako jedna z možností,
je v nevyhovujúcom
stave. „Prezreli sme si
priestory existujúceho
klubu na Zimnej ulici

Spišské divadlo kvôli opatreniam súvisiacim
s pandémiou spustilo v minulom roku online pred‑
stavenia. Diváci tak mali možnosť pozrieť si v po‑
hodlí domova 8 štúdiových hier, 3 večerné pred‑
stavenia a 1 rozprávku. Od nového roka má divadlo
5 nových hercov a 1 dramaturga.
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a zvažovali sme ako rozšíriť možnosti sebarealizácie
mladých v centre Spišskej Novej Vsi aj jeho jednotlivých častiach. Verím, že sa nám podarí nájsť východisko, s ktorým bude spokojná predovšetkým naša
mládež,“ uviedol D. Demečko.
Ideálne riešenie neexistuje, do úvahy prichádzajú naj‑
mä rekonštrukcie a úprava priestorov, ktoré má mesto
k dispozícii. Na tie bude Spišská Nová Ves musieť
nájsť prostriedky a, okrem vlastných zdrojov, využiť
najmä možnosti rozvojových fondov či sponzorskú
pomoc.
Tomáš Repčiak

Pacientom na Covid oddelení v spišskonovo‑
veskej nemocnici umožňujú kontakt s príbuz‑
nými prostredníctvom videohovorov. Keďže
ich najbližší nemôžu navštíviť osobne, personál im
umožní spojenie aspoň cez tablety, ktoré nakúpila
nemocnica. Takáto možnosť komunikácie zároveň
funguje aj v tunajšom domove dôchodcov.
Od 7. 10. 2020 do 15. 1. 2021 prebiehal 6. ročník
populárnej celoslovenskej ankety Autobazár roka
2020. Zapojilo sa do nej až 23 943 motoristov,
ktorí poskytli svoje hodnotenie 1 064 autobazárom
a predajcom nových automobilov. Hodnotila sa po‑
nuka áut, kvalita poskytovaných služieb, ako aj ich
celková komunikácia. V rámci Košického kraja sa
najlepším stal autobazár Auto Spiš zo Sp. Novej
Vsi. Anketu zorganizoval najväčší inzertný portál
s automobilmi autobazar.eu v spolupráci s autoba‑
zar.sk a autovia.sk.
Od 18. do 26. 1. prebiehal na celom Slovensku celo‑
plošný skríning obyvateľstva na ochorenie CO‑
VID-19. Dobrou správou je, že v rómskych lokalitách
Vilčurňa, Podskala a Hájik nebola preukázaná žiad‑
na pozitivita. Horšie však dopadla neďaleká rómska
lokalita v Smižanoch, kde sa miera pozitívnych prí‑
padov vyšplhala až na takmer 5 %. Obecná polícia
a rómske hliadky preto kontrolovali všetkých, ktorí
z osady vychádzali. Mesto prostredníctvom vlastné‑
ho sociálneho podniku MEPOS zriadilo nové mobilné
odberové miesto a počas celoplošného skríningu
zabezpečovalo zdravotníkov pre 26 obcí v okrese
Sp. Nová Ves.
V Košickom kraji začalo 19. 1. pilotné očkova‑
nie klientov a zamestnancov župných zariade‑
ní sociálnych služieb proti ochoreniu COVID-19.
Počas tohto dňa dostalo vakcínu 350 ľudí. Mobil‑
ná očkovacia jednotka pokračovala v očkovaní aj
v ďalších dňoch.

3/2021

5

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Spoločnosť Embraco Slovakia usporiadala 21.,
22. a 24. 1. v rámci celoplošného skríningu 4. kolo
antigénového testovania na ochorenie COVID-19
priamo na pôde závodu. Zároveň za
reagovala
na veľký záujem zo strany zamestnancov, ktorý
tak mohli testovanie absolvovať počas pracovnej
doby, v teple a bez čakania. Zrealizovaných bolo
1 492 testov, z ktorých bolo 9 pozitívnych, čo
predstavuje 0,6 %. Spoločnosť zareagovala aj na
avizované predĺženie zákazu vychádzania a otvo‑
renie škôl a od 4. do 6. 2. zorganizovala 5. kolo
antigénového testovania.
V noci z 24. na 25. 1. zasiahlo východné Slovensko
husté sneženie, ktoré komplikovalo dopravnú
situáciu aj na Spiši. Medzi Hnilčíkom a Novo‑
veskou Hutou bola ráno cesta neprejazdná. Do‑
pravnú situáciu komplikoval od 6.00 hod. na úseku
cesty III/3244 pri Sp. Novej Vsi skrížený kamión.
Skrížený kamión zaznamenali cestári o 7.00 hod.
aj na ceste v Novoveskej Hute. Správa ciest Ko‑
šického samosprávneho kraja musela do terénu
nasadiť všetky svoje mechanizmy. Do rána spotre‑
bovali krajskí cestári viac ako 480 ton posypového
materiálu, prepluhovali 850 km ciest a absolvovali
120 výjazdov. Celkovo v okrese Sp. Nová Ves mali
počas noci 43 výjazdov. Počasie na východe skom‑
plikovalo aj vlakovú dopravu. Pri odstraňovaní ná‑
sledkov počasia pomáhali aj hasiči.
Tak ako v iných mestách aj spišskonovoveská
nemocnica musela pristúpiť k reprofilizácii
lôžok. Ako prvé bolo reprofilizované interné odde‑
lenie, keďže sa tu nachádza najviac kyslíkových lô‑
žok. Ďalej nasledovalo oddelenie dlhodobo chorých
a chirurgické oddelenie, ktoré slúži ako karanténne
pre pacientov s podozrením na COVID-19. Na takto
vytvorené covidové oddelenia sú prijímaní pacienti
odkázaní na kyslíkovú liečbu. Ostatné slúžia iba
pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

V SPIŠSKONOVOVESKEJ NEMOCNICI
SA VLANI NARODILO NAJVIAC DETÍ
ZA POSLEDNÉ ROKY
V Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa vlani uskutočnilo 1 595 pôrodov. Oproti roku
2019 počet pôrodov narástol o 131. V pôrodnici sa tak narodilo najviac detí za posledné
roky. Najviac pôrodov, 151, nemocnica zaznamenala v mesiaci júl i september.
Pôrodnici v Spišskej Novej Vsi každý rok významne
stúpa počet pôrodov. Kým v roku 2018 sa tam usku‑
točnilo 1 331 pôrodov, v roku 2019 ich bolo 1 464
a vlani až 1 595. Pôrodnica v Spišskej Novej Vsi záro‑
veň dosahuje najvyšší počet pôrodov spomedzi všet‑
kých nemocníc v sieti Svet zdravia.
„Nárast pôrodov ovplyvnili dobré referencie od mamičiek, ktoré u nás rodili, i náš osobný kontakt s rodičkou
a jej partnerom, najčastejšie počas dňa otvorených dverí. Rodičky k nám prichádzajú opakovane, na svet u nás
privedú aj svoje ďalšie detičky. Často sa stáva, že našu
pôrodnicu odporučia príbuzným či priateľkám a my sa
tešíme, že k nám chodia stále častejšie aj mamičky
mimo nášho regiónu,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice
Svet zdravia Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.
Zároveň dodáva, že k nárastu rodičiek prispel aj fakt,
že nemocnica počas uplynulého roku prijímala aj ro‑
dičky zo spádu nemocnice v Krompachoch pre redu‑
kovanú kapacitu ich pôrodnice.

Primátor Sp. Novej Vsi Pavol Bečarik a vicepri‑
mátori Jozef Gonda a Dávid Demečko si 27. 1. na
miestnom cintoríne uctili 76. výročie oslobode‑
nia mesta vojakmi Červenej armády v roku 1945.
Ochranári zo Správy Národného parku Slovenský
raj plánujú už na jar nainštalovať kameru v často
navštevovanej rokline Suchá Belá. Umiestnená
by mala byť oproti vodopádom, aby bol na rebríky
správny výhľad. Keďže tam nie je elektrina a kvôli
hniezdeniu vtákov nemôžu použiť solárne panely,
osadené budú akumulátory. Vďaka kamerovému
systému budú môcť turisti sledovať nápor pri reb‑
ríkoch a následne si lepšie načasovať túru i samot‑
nú trasu. V skúšobnej prevádzke bude prebiehať
s online prenosom na veľkoplošné informačné ta‑
bule na Čingove, Podlesku a pri Dobšinskej ľadovej
jaskyni.
Polícia začala 27. 1. po celoplošnom skríningu
obyvateľstva s kontrolou dodržiavania protipan‑
demických opatrení. Zamerali sa pritom najmä
na platnosť potvrdení o testovaní na ochorenie
COVID-19, opodstatnenosť pohybu osôb a účel ich
cesty v čase zákazu vychádzania. Zároveň kontro‑
lovali aj chodcov prichádzajúcich a odchádzajúcich
z rómskych osád.
Propagácia jednotlivých stredných škôl sa kvô‑
li koronakríze musela v tomto roku presunúť do
online sveta. O aktuálnej ponuke štúdia informo‑
vali prostredníctvom webových stránok či sociál‑
nych sietí.
ZŠ Ing. O. Kožucha využila obdobie, kedy žiaci
nemohli navštevovať školu, na rekonštrukčné
práce. Kvôli bezpečnosti boli vymenené okenné
predely medzi triedami a chodbou. Ďalej sa zre‑
konštruovali šatne a sprchy. Vynovená bola aj ja‑
zyková učebňa, ktorú vybavili digitálnou technikou
s cieľom zlepšiť podmienky výučby.
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VIAC CHLAPCOV,
NAJČASTEJŠIE S MENOM
TOMÁŠ
V spišskonovoveskej pôrodnici sa narodilo 757 dievčat
a 847 chlapcov. Až 14 mamičkám sa narodili dvojičky.
Nemocnica zvládla aj pôrod deviatich mamičiek, ktoré
boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19. Ani
u jedného novorodenca sa však koronavírus nepotvr‑
dil. Medzi najčastejšie dievčenské mená, ktoré rodičia
dávali svojim novorodencom, patrili Timea, Sofia a Na‑
tália. U chlapcov zase dominovali mená Tomáš, Lukáš
a Samuel.

Dodáva, že každý pôrod bol spojený s dôslednou prí‑
pravou a použitím osobných ochranných pomôcok.
„Bolo to ťažké, ale zároveň plné emócií. Tieto mamičky si vyžadovali okrem zdravotnej starostlivosti aj veľkú psychickú podporu, pretože ich hospitalizácia bola
poznačená strachom a neistotou v súvislosti s koronavírusom,“ podotkla Kukurová.

OTECKO PRI PÔRODE
I NOVÝ ULTRAZVUK
Ivana Kukurová hovorí, že aj napriek roku poznačené‑
ho pandémiou pôrodnica pokračuje v rozbehnutých
projektoch. Napríklad vytvára s mamičkami individuál‑
ne pôrodné plány, vlani tak urobilo 112 rodičiek. Chce
naďalej organizovať Deň otvorených dverí a pripravuje
sa na získanie titulu Baby Friendly Hospital (Nemocni‑
ca priateľská k deťom).
„Prípravy sme prispôsobili zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam a presunuli tieto konzultácie do virtuálnej roviny. Taktiež sme ako jedna z mála
pôrodníc na Slovensku umožnili prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, samozrejme, za prísnych
protiepidemických opatrení, a túto prítomnosť väčšina mamičiek hodnotí ako veľmi pozitívnu. Na našom
oddelení tiež pribudol nový ultrazvukový prístroj, ktorý
využívame na kvalitnejšiu diagnostiku v gynekológii
a pôrodníctve,“ vysvetľuje Kukurová.
Nemocnica okrem iného poskytuje mamičkám mož‑
nosť absolvovať predpôrodnú prípravu. Využíva mo‑
derné metódy ako bonding (v prípade cisárskeho rezu
možnosť bondingu s oteckom) či rooming-in a po pôro‑
de mamičkám v oblasti dojčenia radí certifikovaná lak‑
tačná poradkyňa. Spišskonovoveská pôrodnica sa vďa‑
ka svojmu prístupu a odbornosti opakovane umiestňuje
na vrchných miestach ankiet i odborných hodnotení.
„Do tohto roku si všetci najviac prajeme, aby sa aktuál
na situácia s koronavírusom skončila, a aby sme sa
mohli vrátiť k predsavzatiam a plánom, ktoré sme minulý rok pre COVID nezrealizovali,“ dodala Kukurová.
Jana Fedáková

PÔROD S KOZMONAUTMI?
ŤAŽKÉ, ALE PLNÉ EMÓCIÍ
Minulý rok bol podľa slov zdravotníkov na gynekolo‑
gicko-pôrodníckom oddelení nemocnice úplne iný ako
tie predchádzajúce.
„Vzhľadom na pandémiu sme riešili problémy, s ktorými sme sa doteraz nestretli. Situácie si vyžadovali nasadenie a pomoc každého jedného zamestnanca.
Vytvorili sme aj tzv. červenú pôrodnicu, kde COVID
pozitívne mamičky privádzali na svet svoje vytúžené
bábätká za asistencie zdravotníkov, ktorí pripomínali
‚kozmonautov‘ v bielom,“ vysvetľuje Ivana Kukurová,
manažérka dennej zmeny v Nemocnici Svet zdravia
Spišská Nová Ves.
MAREC 2021

KONTROLA DETSKÝCH IHRÍSK,
KASTRAČNÝ PROGRAM MAČIEK
AJ ÚSPORA ENERGIÍ
Oddelenie komunálneho servisu MsÚ čakajú v tomto roku novinky v oblasti odpadov,
mestskej zelene aj v oblasti zdravia zvierat v Spišskej Novej Vsi.
„V prvej zo spomínaných oblastí nás od prvého júla
čaká zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Rovnako je naším cieľom zvýšiť
povedomie ľudí o separácii odpadu a chceme sa venovať aj štúdii rekonštrukcie kontajnerových stojísk.
V tejto oblasti vítame aktivity obyvateľov, ktorí nám
ponúkajú už existujúce riešenia na Slovensku i vo
svete,“ uviedol vedúci oddelenia komunálneho servisu
Peter Hamrák.
Zeleň, detské ihriská a prvky drobnej architektúry
v jednotlivých mestských častiach sú ďalšou oblasťou,
ktorej prikladá mesto prioritu. „V tomto roku budeme
pokračovať v kontrole zdravia stromov s cieľom predísť nebezpečným udalostiam. V minulosti nám priniesli víchrice nepríjemné momenty, ktorým sa chceme vyhnúť. Čo sa týka detských ihrísk a pieskovísk,
vytvoríme ich mestskú mapu, plán ich údržby a obnovy s cieľom zabezpečiť súlad ich technického stavu
s legislatívou. Lavičky v centrálnej zóne čaká druhá
etapa výmeny drevených dosiek za trvácnejší materiál. Okrem bežnej údržby zelene sa zameriame aj na
postupné dopĺňanie stĺpov verejného osvetlenia podľa
požiadaviek mestských výborov, samozrejme, v závislosti od finančných prostriedkov,“ hovorí P. Hamrák.
V jednotlivých objektoch oddelenia komunálneho ser‑
visu bude hrať v aktuálnom roku téma úspory energií.
„Dali sme si za cieľ zníženie energetickej náročnosti
objektov v správe nášho oddelenia, to sa týka vykuro-

vania i osvetlenia. Usporené prostriedky môžeme využiť efektívnejšie v iných oblastiach. Napríklad aj na
projekt, ktorého pilotná fáza nás čaká v tomto roku.
Ide o odchyt a kastráciu mačiek v oblastiach, kde sú
premnožené. V každom prípade budeme o všetkých
aktivitách verejnosť informovať aj na stránkach Informátora,“ dodáva P. Hamrák.
Tomáš Repčiak

V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou mesto ponúka pre dôchodcov donášku obedov v hodnote
2,90 €/obed.
Túto službu môžu využiť 7 dní v týždni, teda aj počas víkendov. Rozvoz bude zabezpečený prostredníctvom
mestského sociálneho podniku MEPOS. Záujem je potrebné nahlásiť na tel. č. 0905 846 758.

ROZBEHNEME NÁPADY
MLADÝCH INOVÁTOROV?

www.spisskanovaves.eu

Košický samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku
na rekonštrukciu budov stredných škôl a inter‑
nátov aj výstavbu športovísk takmer 11 mil. €.
V Sp. Novej Vsi plánuje opraviť dva objekty SPŠ tech‑
nickej a výmenu okien Gymnázia na Javorovej ul.
Koronavírus sa aj napriek prísnym opatreniam
nevyhol ani tunajšiemu domovu dôchodcov. Na
konci novembra tu PCR testy odhalili 61 nakaze‑
ných klientov a 11 zamestnancov. V snahe zabrániť
šíreniu nákazy preto prijali ďalšie opatrenia. Aj na‑
priek tomu sa však v decembri a v januári situácia
ešte viac zhoršila. Ochorením si tu prešlo 70 % za‑
mestnancov a 70 % klientov. Keďže seniori patria
medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov, zodpo‑
vedá tomu aj zvýšený počet zosnulých.

DONÁŠKA OBEDOV PRE SENIOROV
AJ POČAS VÍKENDU

Iniciatíva Rozbehni sa! pomáha vytvárať inkubačné
programy pre podnikateľské nápady študentov. Jej
tvorcom je Juraj Kováč, laureát ocenení Leaf Award
a Generácia 3.0. V súčasnosti úspešne na projek‑
te spolupracuje s piatimi krajmi vrátane Košického
samosprávneho kraja. Rozbehni sa! pomáha vytvá‑
rať inkubačné programy pre podnikateľské nápady
študentov. „Ide plne o online projekt, ktorý pomôže
mladým rozbehnúť dobrý nápad. Podpora startupov je
mojou témou prakticky od začiatku môjho pôsobenia
v politike. Myslím si, že aj tento projekt môže priniesť
výsledky,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.
Tvorca projektu Rozbehni sa! vidí prínos pre samo‑
správy v podpore overeného a efektívneho projektu
rozvoja podnikavosti, spojení mena mesta s témou

Bežecké lyžovanie zažíva v posledných rokoch
čoraz väčšiu popularitu. Bežkári si mohli v okolí
Sp. Novej Vsi vybrať hneď z niekoľkých tratí. Ich
úpravu a údržbu zabezpečuje Oblastná organizácia
CR Slovenský raj & Spiš v spolupráci s jednotlivými
samosprávami, resp. prevádzkovatelia bežeckých
areálov. Na tunajšom letisku pripravili okruh
s dĺžkou 3 km. Multifunkčný areál Schulerloch
ponúkal značený a strojovo udržiavaný 4 km dlhý
okruh. V lesnom športovom areáli na Grajnári
bolo k dispozícii 6 značených bežkárskych okru‑
hov v dĺžke od 3 do 8 km, s oddychovými miestami
a vyhliadkami. Dobré bežecké podmienky ponúka‑
la aj trasa z Novoveskej Huty na Vojtechovu sa‑
motu. Výber bežeckých tratí doplnili SKI Centrum
Mlynky – Biele Vody, trasa Podlesok – Letanov‑
ský mlyn a Poráč – Závadka.
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startupov, ktorá ľudí zaujíma a vytvorením vlastného
podnikateľského inkubátora. „Spišská Nová Ves pôsobí v úlohe propagátora a prostredníka projektu a v prípade potreby vieme poskytnúť mladým priestory, kde
svoje nápady budú rozvíjať. Každá cesta, ktorá našim
inovátorom uľahčí etablovanie sa v profesionálnej oblasti, je dobrá a vítaná,“ zdôrazňuje P. Bečarik.
Portál www.rozbehnisa.sk ponúka záujemcom in‑
špiratívne príbehy ako naštartovať svoj dobrý nápad,
videokurzy a možnosť otestovať svoj nápad, ďalej
tridsaťdňový program večernej školy a šesťdesiatdňo‑
vý rozbiehátor. „Zatiaľ evidujem najmä iniciatívu Embraco Slovakia, ktoré podporuje dobré nápady mladých
aj finančne. Mesto im zase ponúka zázemie a odbornú
pomoc,“ dodal P. Bečarik.
Tomáš Repčiak

Košický samosprávny kraj v tomto roku vyčle‑
nil na verejnoprospešné projekty historicky
najvyššiu sumu. Na dotácie pre žiadateľov z ob‑
lasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu, mláde‑
že, ale aj sociálnej oblasti plánuje minúť 600-tis. €.
Okrem tejto čiastky ďalších vyše 632-tis. € vyčlenil
na podporu projektov v cestovnom ruchu v dotač‑
nom programe Terra Incognita, ktorého sprostred‑
kovateľom je Krajská organizácia cestovného ruchu
Košice Región Turizmus. Zároveň chce podporiť aj
oblasť kultúry, ktorú najviac postihla pandémia. Na
investičné projekty preto v tomto roku poputuje
dvakrát viac peňazí, a to vyše 18,5 mil. €. Veľkú
časť vyčlenených peňazí tvoria projekty financova‑
né z prostriedkov EÚ. V Sp. Novej Vsi vďaka nim
pribudne v rámci projektu SMARTmuseum nová
expozícia v Múzeu Spiša. Zároveň vďaka grantom
Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska
v rámci projektu Manor House Susanna – An Ex‑
pirience In The Museum začne aj rekonštrukcia
Hospodárskej budovy v areáli kaštieľa v Markušov‑
ciach. V súčasnosti sa v nej nachádzajú depozitáre
so stovkami exponátov. Tie budú musieť pracovníci
pred začatím prác vysťahovať. Expozíciu v kaštieli
preto plánujú obohatiť o ďalšie zbierky, ktoré náv‑
števníci ešte nemali možnosť vidieť. V budove po
rekonštrukcii vznikne zázemie pre návštevníkov
pre oddych, občerstvenie, ale aj rôzne workshopy.
Realizačná časť projektu odštartuje medzinárod‑
nou konferenciou zameranou na Nórske fondy,
ktorá by sa tu mala konať už na jar.
S účinnosťou od 11. 1. 2021 sa prešlo na dištanč‑
né vyučovanie v školách aj pre žiakov 1. stupňa.
Na ZŠ na Ul. Z. Nejedlého zabezpečili pre deti
zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej
infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov,
ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju
z domácnosti, celodenný ŠKD v čase od 6.30
do 16.30 hod. s možnosťou online vzdelávania
a pripájania sa na vyučovacie hodiny v škole vďa‑
ka technike, ktorou škola disponuje a za pomoci
vychovávateliek ŠKD. Organizáciu vyučovania
a rozvrh hodín v jednotlivých triedach koordinuje
triedny učiteľ.
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Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Re‑
gión Turizmus ponúka tipy na zaujímavé výlety.
Inšpirácie v jednotlivých okresoch Košického kraja
prezentuje aj v nových online interaktívnych
mapách. Návštevníci a obyvatelia majú možnosť
bezpečne preskúmať výnimočné lokality vhodné
pre zamilované páry, rodiny s deťmi alebo vlkov
samotárov. Mapy obsahujú množstvo fotografií,
presné GPS súradnice a krátky popis, ktorý o danej
lokalite povie návštevníkovi viac. Sú interaktívnou
platformou a ktokoľvek s prístupom na internet
a znalosťami o svojom okrese sa môže zapojiť do
tvorby ich obsahu, či už samotným pridávaním no‑
vých alebo obľúbených miest, zdieľaním fotografií
alebo komentármi. Interaktívnu mapu pre okres
Sp. Nová Ves nájdete na www.mapotic.com/mapakraj-sveta-spisska-nova-ves.
Na Spišskom hrade pripravujú 2. etapu jeho
obnovy za 4 mil. €. Vyriešiť potrebujú havarijný
stav románskeho aj západných palácov, zároveň
častiam hradu hrozí deštrukcia. Slovenské národné
múzeum ako správca pamiatky už vyhlásilo verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré
by mali trvať viac ako tri roky. Kvôli rekonštrukč‑
ným prácam bude jeho prevádzka zrejme čiastočne
obmedzená.
Primátor mesta Pavol Bečarik na základe Rozhod‑
nutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR z 5. 2. rozhodol o obnovení prevádzky na
všetkých materských školách v meste s výnim‑
kou MŠ E. M. Šoltésovej, kde bola nariadená ka‑
ranténa. Zároveň bolo obnovené vyučovanie na
všetkých základných školách pre žiakov prvého
stupňa vrátane nultých ročníkov a prípravného roč‑
níka. Otvorenie sa týka aj žiakov druhého stupňa
v max. počte 5 žiakov v triede. Týka sa to ale iba
tých, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelá‑
vaniu. V ZŠ na Hutníckej ul. sa obnovilo vyučovanie
všetkých ročníkov špeciálnych tried. V prípade Zá‑
kladnej umeleckej škole došlo k obnove individuál
neho vyučovania pre deti vo veku žiaka prvého
stupňa základnej školy, mimo výučby spevu a hry
na dychových nástrojoch.
Vytrvalý mrznúci dážď od nedele 7. 2. sa na vý‑
chodnom Slovensku podpísal pod vznikom silnej
poľadovice, ktorá skomplikovala dopravu. Zlá si‑
tuácia bola aj v našom meste aj napriek tomu, že
všetky mechanizmy zimnej údržby boli v plnej po‑
hotovosti. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné
podmienky však vykonaný posyp nebol účinný
dostatočne dlho.
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ko‑
šického samosprávneho kraja ostali aj po 8. 2.
zatvorené a vyučovanie tu pokračuje dištančnou
formou. Zatvorené ostali naďalej aj stredoškolské
internáty. Dôvodom tohto rozhodnutia je zlá pan‑
demická situácia v jednotlivých okresoch. Kraj pri
rozhodovaní vychádzal zo stanovísk regionálnych
úradov verejného zdravotníctva a prihliadal aj na
informácie z nemocníc. Stredné školy by sa mali
otvoriť najskôr od 1. 3. v závislosti od aktuálnej
situácie.
Košický samosprávny kraj pripravuje vytvore‑
nie veľkokapacitných očkovacích centier pre
plošné očkovanie obyvateľov kraja proti ochoreniu
Covid-19. Vyšší územný celok tým poverilo minis‑
terstvo zdravotníctva. Župa hľadá priestory, ktoré
by boli vhodné z pohľadu kapacít aj pandemic‑
kých opatrení. Zároveň mobilizuje aj zdravotníkov,
ktorí by vo veľkokapacitných centrách očkovali.
Každý, kto má otázky k očkovaniu alebo k vakcí‑
nam, sa môže obrátiť na operátorov novozriade‑
nej infolinky k očkovaniu na čísle 0850 122 085.
O tom, kde budú veľkokapacitné očkovacie centrá
v rámci Košického kraja zriadené, bude župa in‑
formovať.
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MODERNIZÁCIA IT VYBAVENIA V MŠ
Koncom minulého roka prešlo IT vybavenie vo všetkých materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta modernizáciou. Tá prispeje k zefektívneniu výchovnovzdelávacieho procesu.
V materských školách bol na základe požiadaviek pe‑
dagogických zamestnancov vypracovaný audit. Ten
ukázal, že počítače sú už zastarané. Ich výmena bola
preto nutná. Kvôli zastaranému systému nebolo mož‑
né ani plnohodnotne využívať interaktívne tabule, kto‑
ré sa nachádzajú v jednotlivých triedach. V decembri
minulého roka preto mesto pristúpilo k modernizácii
IT vybavenia. „Modernizáciou prešli všetky materské
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vymenili sa

počítače v triedach a tlačiarne. Výmenou tlačiarní došlo k zníženiu nákladov na tlač. Zároveň sa sfunkčnil
internet, ktorý síce v škôlkach bol, ale nefungoval,“
vysvetlila riaditeľka Správy školských zariadení Radka
Romaňáková.
Náklady na modernizáciu IT vybavenia v mater‑
ských školách boli vyčíslené na cca 42-tis. €. Hradené
boli z účelových finančných prostriedkov mesta.
Edita Gondová

OPRAVA LUSTROV
V KONCERTNEJ SIENI REDUTY
Secesná budova Reduty patrí k architektonickým
skvostom Sp. Novej Vsi. Nachádza sa v nej koncertná
sieň s jedinečnou akustikou, v ktorej sa zvyknú pra‑
videlne usporadúvať rôzne koncerty, podujatia a spo‑
ločenské akcie. Nachádzajú sa v nej aj dva mohutné
lustre, ktorých závesný systém a kladkostroj už
vykazoval havarijný stav. Mestské kultúrne centrum
preto pristúpilo k ich kompletnej rekonštrukcii po zís‑
kaní financií z rozpočtu mesta. „Zub času sa podpisuje na všetkých ‚skôr narodených budovách‘. Aj tu

došlo k väčšej rekonštrukcii v roku 1992 a potom sa
realizovali menšie úpravy od sociálnych zariadení cez
brúsenie palubovky a podobne. Z rôznych havarijných
situácií, ktoré nám život prináša, sme boli postavení aj
pred úlohu, ako zabezpečiť závesy, aby nedošlo k nejakému nešťastiu,“ informovala poverená riaditeľka
MKC Magdaléna Kráľová. V rámci rekonštrukčných
prác boli kompletne vymenené kladkostroje a zá‑
vesný systém. Náklady na opravu boli vyčíslené vo
výške cca 5-tis. €.
Edita Gondová

SPIŠSKÁ KNIŽNICA FUNGUJE
V ŠPECIÁLNOM REŽIME
V súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami od 27. januára spustila Spišská
knižnica limitovanú prevádzku. Čitatelia majú možnosť vyzdvihnúť si knihy a zároveň
ich aj vrátiť pri okienku.
Kvôli zhoršujúcej sa situácii na Slovensku boli ešte
v minulom roku zatvorené kultúrne inštitúcie. Knižni‑
ce dostali od 27. januára povolenie na znovuotvorenie
za dodržania prísnych podmienok. Spišská knižnica
spustila svoju prevádzku v špeciálnom režime. „Limitovanú prevádzku sme si vyskúšali v novembri.
Spočíva v jednoduchých opatreniach, a to povinná dezinfekcia, prístup iba dole k okienku v centrále, nie do
jednotlivých oddelení. Sme radi, pretože počas úplného zatvorenia a vylúčenia prevádzky sme zaznamenali
značné množstvo požiadaviek najmä študentov, keďže
je obdobie príprav na skúšky a tvorby záverečných
kvalifikačných vysokoškolských prác, ale aj od našich
verných čitateľov,“ uviedol riaditeľ Spišskej knižnice
Jozef Lapšanský.
Už počas prvého dňa prevádzky navštívilo knižnicu
106 ľudí, pričom denný priemer sa pohybuje okolo
stovky návštevníkov. V rámci špeciálneho režimu majú
čitatelia možnosť vyzdvihnúť si knihy a zároveň
ich aj vrátiť pri okienku. Ako výdajné miesto slú‑
ži hlavný vchod do budovy na Letnej ul. 28 a na
pobočke Mier. „Je nevyhnutné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Knihy musia ísť najprv cez žiarič
a potom do karantény. Touto formou vieme teda vyhovieť prakticky každému, kto má záujem o konkrétny
titul. Ideálne je, ak si vopred premyslia alebo zistia
v online katalógu, o akú knihu majú záujem a budú ju

mať pripravenú,“ vysvetlil ďalej J. Lapšanský.
Vopred vybrané knihy si čitatelia môžu objednať
telefonicky alebo e-mailom, a to na: Úsek beletrie
053/41 50 305, Úsek náučnej literatúry pre dospe‑
lých 053/41 50 308, Úsek literatúry pre deti a mládež
053/41 50 304, Pobočka Mier 053/446 26 26, info@
skcakniznica.sk, detskeoddelenie@skcakniznica.sk,
naucne@skcakniznica.sk, mier@skcakniznica.sk.
O knihu môžete požiadať aj osobne pri okienku
knižnice. Neregistrovaní čitatelia majú možnosť
vyplniť pri okienku prihlášku. Knižnica tiež ponúka
pre starších čitateľov možnosť telefonicky požiadať
o zásielkovú knižničnú službu. „Tým čitateľom, ktorí
vzhľadom na vysoký vek alebo iné obmedzenie nemôžu prísť ani nevychádzajú, ak zatelefonujú, sme
schopní dvakrát do mesiaca poskytnúť rozvoz alebo donáškovú službu priamo na ich adresu,“ doplnil
J. Lapšanský.
V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zria‑
ďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja došlo k zlúčeniu Spišského osvetového stredis‑
ka so Spišskou knižnicou. Od 1. januára tak vznikla
nová inštitúcia pod názvom Spišské kultúrne centrum
a knižnica. V roku 2020 sa fond knižnice rozrástol
o 1 708 knižnično-informačných jednotiek a dopĺňanie
o nové tituly pokračuje.
Edita Gondová
MAREC 2021

VÝROČIE MESTSKEJ TELEVÍZIE
Už 30 rokov nám Televízia Reduta prináša pravidelné spravodajstvo z diania v našom meste
a blízkom okolí.
Pred tridsiatimi rokmi odštartovalo prvé pokusné
vysielanie televízie reláciou pod názvom Mestský
televízny magazín. Divákom sa vtedy z obrazovky
prihovárali moderátori Zoltán Fabian a Magdaléna
Kráľová. „Boli sme nadšení. Vďaka p. Jacákovi, Mitríkovi a môjmu kolegovi Zolovi Fabianovi sme sa do toho
pustili. Pamätám si, že sme prešli kompletné pracoviská v Slovenskej televízii v Košiciach, aby sme získali
aspoň nejaké skúsenosti a v spolupráci s firmou Vifa
sme začali pracovať na prvej relácii,“ zaspomínala si
na začiatky vysielania TV Reduta M. Kráľová.
Od začiatku vo funkcii riaditeľa televízie pôsobí Mar‑
cel Blahut: „Začiatky boli veľmi zaujímavé, čo sa týka

rozbehu mestskej televízie. Bol to skôr pokus vyjsť
s novým formátom, ktorý sa po roku 1989 udomácnil
na Slovensku, a to že sa v regiónoch zakladali regio
nálne televízie. Za pomoci spojenia dvoch inštitúcií reklamnej agentúry Vifa a Mestského kultúrneho centra
Spišská Nová Ves sa podarilo úspešne vyrobiť niekoľko magazínov vďaka tomu, že tu bol potenciál technický, ale aj obsahový. V začiatkoch sme sa učili všetci
a myslím, že na túto dobu radi spomíname.“
Pri tejto príležitosti sa televízia rozhodla zaradiť do
svojho vysielania seriál pod názvom 30 rokov v obra‑
ze, prostredníctvom ktorého si môžete zaspomínať na
toto obdobie.
Edita Gondová

POHYBOM SI MA NÁJDI
Niektorí z vás možno postrehli od minulého roku akciu
s názvom Pohybom si ma nájdi. Keďže nastala situá‑
cia, ktorá od minulého roku stále prebieha (lockdown,
opatrenia, zákazy…), Klub orientačného behu Čingov
SNV prišiel s myšlienkou oboznámiť verejnosť s orien‑
tačným behom. Ľudia sa môžu pohybovať v lese a to je
ideálne pre náš šport, ktorému sa venujeme, a ktorý by
sme chceli ľuďom ukázať. Ide o beh/chôdzu/prechádz‑
ku v lese za účelom nájdenia kontrolných stanovíšť
pomocou mapy. Mapy si bude možné stiahnuť a vy‑
tlačiť na našej webovej stránke www.kobcingov.sk.
Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie
ohľadom akcie, ktoré tam budeme postupne pridávať.
Pre každého, kto sa akcie zúčastní, máme pripravené
účastnícke diplomy.
Pohybom si ma nájdi bude v roku 2021 prebiehať

nasledovne:
7. 3. – 31. 3. Sídlisko Mier
7. 4. – 30. 4. Pri Kríži (Za domovom dôchodcov)
7. 5. – 31. 5. Čingov
7. 6. – 30. 6. Tarča + ZOO
7. 7. – 31. 7. Košiarny briežok
7. 8. – 31. 8. Vojtechova Samota
7. 9. – 30. 9. Schulerloch
7. 10. – 31. 10. Tomášovský výhľad/Ďurkovec
Budeme radi, ak sa aj tento rok aktívne zapojíte do
hľadania kontroliek. Prajeme vám príjemnú zábavu
a krásne chvíle strávené v našej krásnej prírode. Ak
by sa niekomu orientačný beh zapáčil natoľko, že by
sa mu chcel venovať intenzívnejšie, dajte nám vedieť,
budeme len radi.
Klub orientačného behu Čingov

TESTOVANIE V MESTE ODHALILO
54 POZITÍVNYCH NA COVID-19
Mesto Spišská Nová Ves bolo súčasťou celosloven‑
ského testovania na Covid-19, ktoré sa uskutočnilo
od 23. do 24. januára pod názvom „Zachráňme spo‑
lu životy“. V prvý deň sme zriadili sedem odberových
miest, v ktorých vykonávalo odbery 15 tímov. Nasle‑
dujúci deň, v nedeľu, mali občania k dispozícii sedem
odberových miest so siedmimi tímami. Do testova‑
nia sa zapojilo 25 zdravotníkov, 50 administrátorov,
12 koordinátorov zo samosprávy a základných škôl,
2 príslušníci Policajného zboru – v lokalite Vilčurňa,
7 príslušníkov Ozbrojených síl SR, 6 správcov objektov
a 6 členov krízového štábu mesta a 12 zamestnancov
mesta. „Spoločne sme do testovania zapojili stodvadsať osôb v jednotlivých odberových miestach v Hasičskej zbrojnici v Novoveskej Hute, základných školách
na Lipovej, Komenského a Hutníckej ulici, v športovej
hale, Komunitnom centre na Potočnej ulici a v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre,“ uviedol
Peter Klein z referátu krízového riadenia požiarnej
ochrany a bezpečnosti pri práci MsÚ.
Mesto ukončilo celoplošné testovanie na ním zria‑
dených odberných miestach v pondelok 25. januára
2021 o 18.00 hod. Celkovo sa na nich otestovalo
8 003 osôb, z toho bolo na Covid-19 pozitívnych 54,
www.spisskanovaves.eu

čo predstavuje 0,67 %. Okres Spišská Nová Ves evido‑
val celkovo 0,96 % nakazených, takže patril do prvej
polovice okresov s dobrým výsledkom testovania.
Podľa pokynov sekcie krízového riadenia Ministerstva
vnútra SR mesto žiadalo cestou Okresného úradu pre‑
platenie nákladov na 5 € za otestovanú osobu, čo pri
8 003 testovaných osôb predstavuje čiastku 40 015 €.
Náklady na testovanie zo strany mesta na zabezpeče‑
nie miezd zdravotníkov a administrátorov, ochranných
prostriedkov, stravy, likvidácie nebezpečného odpadu,
dezinfekcie a celkovej logistiky činili 42 293 €. Rozdiel
vo výške 2 278 € bol hradený z rozpočtu mesta.
Spišská Nová Ves si už uplatnila náklady pri celoštát‑
nom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020 a 7. 11.
a 8. 11. 2020 vo výške 82 588,75 €. Okresný úrad celú
čiastku verifikoval a 30. 11. 2020 MV SR poukázalo
celú sumu na účet mesta.
Na odberných miestach zriadených mestom prebieha‑
lo testovanie aj 12. – 14. 2. 2021. Otestovať sa prišlo
celkovo 2 810 ľudí, z ktorých bolo ochorenie potvrde‑
né u 21 z nich, čo predstavuje 0,75 %. Okres Spišská
Nová Ves evidoval celkovo 0,83 % nakazených.
Tomáš Repčiak

Na základe opakovaného zaznamenávania
trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho
veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov,
najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze
osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť
o podvodníkov a zlodejov. V poslednom období
polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme
osoby (páchatelia) volajú starším osobám na
pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v te‑
lefóne ako ich príbuzní alebo známi, prípadne
známi ich rodinných príslušníkov (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú
požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa
auta, nehnuteľnosti, vyplatenie dlhu, problémy
so zákonom či autonehoda) a ubezpečujú ich,
že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia
volajú niekoľkokrát za sebou, prípadne aj vo
večernej a nočnej dobe, aby znemožnili senio‑
rovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo
známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu
ochotní dokonca aj poslať taxík, aby išiel vy‑
brať peniaze do banky, prípadne vložil v ban‑
ke peniaze na nimi uvedený účet. Uvedú tiež
prípadne, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu
prísť pre peniaze sami, preto potrebujú vložiť
peniaze priamo na ich účet, posielajú kole‑
gu, asistentku alebo inú osobu. Polícia pre‑
to odporúča seniorom, aby si vždy overili,
či skutočne volá ich príbuzný, prípadne či
skutočne potrebuje pomoc, a aby peniaze
nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že
ich posiela ich príbuzný.

UPOZORNENIE PRE SENIOROV

SPRAVODAJSTVO

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú
seniorov aj pod inými vymyslenými legendami
(zámienkami) za účelom, aby od nich pod‑
vodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich
celoživotné úspory. K najznámejším legendám
patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov
či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok,
vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok
alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne.
Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na
cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal doprav‑
nú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave.
V neposlednom rade vystupujú ako predávajú‑
ci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne
stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výraz‑
né zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých
prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí
sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa
dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich
úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť
o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo
iné cennosti.
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúš‑
ťali neznáme osoby do svojich príbytkov,
neboli s nimi osamote a neukazovali, resp.
nevyberali pred nimi peniaze, pretože pá‑
chatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať
pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im
ukradnú celoživotné úspory. Taktiež na základe
telefonátov od cudzích osôb nevkladajte a ne‑
prevádzajte peniaze v banke na cudzie účty.
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v SNV

3/2021
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Na oddelenie železničnej polície bola 6. 1. 2020
oznámená krádež peňaženky s finančnou hoto‑
vosťou 670 € a mobilného telefónu, ku ktorej došlo
5. 1. 2021 v čase okolo 14.15 hod. na železnič‑
nej stanici v Sp. Novej Vsi. Telefón bol odcudzený
neznámou osobou z vrecka koženej bundy, ktorú
mala poškodená na sebe a peňaženka z batohu,
ktorý mala poškodená na chrbte, čím jej vznikla
celková škoda 990 €.
Na Obvodnom oddelení PZ SNV bola 7. 1. 2021
oznámená nezvestnosť osoby. V mesiaci novem‑
ber 2020 jej bol poskytnutý úver, ktorý použila na
nákup hudobnej aparatúry a rozhodla sa, že pôjde
pracovať do zahraničia ako DJ. Príbuzných napo‑
sledy kontaktovala 25. 12. 2020, ktorým uviedla,
že je v Taliansku v meste Rím, kde pracuje. Od tohto
dňa sa však príbuzným neozvala a od 28. 12. 2020
má mobilný telefón stále vypnutý. V minulosti sa
nezvestná osoba liečila na psychiatrii s diagnózou
schizofrénia.
Na Leteckej ul. došlo 23. 1. 2021 v čase okolo
18.50 hod. k dopravnej nehode. Cyklista viedol
svoj bicykel po Palárikovej ul. v smere jazdy na Le‑
teckú ul., kde prešiel s bicyklom do protismernej
časti vozovky. Následne vošiel do križovatky ulíc
Palárikova a Letecká, kde nedal prednosť v jazde
osobnému motorovému vozidlu Ford Fiesta, ktoré
smerovalo po hlavnej ceste Leteckej ul. v smere
jazdy od letiska k Starosaskej ul. Cyklista narazil
predným kolesom bicykla do prednej pravej strany
vozidla, po náraze spadol na pravé spätné zrkadlo
a následne na vozovku. Podľa predbežného lekár‑
skeho potvrdenia utrpel ľahký úraz, a to: otvorenú
zlomeninu členka vľavo, zlomeninu vonkajšieho
kondylu ľavej tibiny, zlomeninu ľavej kľúčnej kosti,
tržnú ranu na hlave s dobou liečenia odhadovanou
nad 7 dní. Vodič sa pri nehode nezranil. Na vozidle
Ford Fiesta bol pri dopravnej nehode poškode‑
ný predný nárazník vpravo, predný pravý blatník
a predné spätné zrkadlo s odhadovanou celkovou
výškou škody 500 €. Na bicykli bolo pri dopravnej
nehode poškodené predné koleso a riadidlá s od‑
hadovanou celkovou výškou škody 100 €. Dychová
skúška u vodiča bola vykonaná s negatívnym vý‑
sledkom; u cyklistu s výsledkom 1,03 mg/l.
Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 31. 1. 2021 začaté trestné stíhanie
a páchateľovi vznesené obvinenie za prečin krá‑
deže. Ten 31. 1. 2021 v čase okolo 13.25 hod.
v obchodnom centre na Ul. Medza odcudzil tovar
v hodnote 13,78 € a prešiel cez pokladničnú zónu
bez jeho zaplatenia. Poškodenej spoločnosti spô‑
sobil škodu v celkovej výške 13,78 €. Uvedeného
skutku sa dopustil napriek tomu, že bol za obdobný
čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch po‑
stihnutý. Trestné stíhanie bolo začaté zadržaním
podozrivej osoby.

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP 2. 1. 2021 o 11.40 hod. na Radničnom
nám. zistila priestupok, ktorého sa dopustila Ž. D.
Menovaná sa počas vyhlásenia núdzového stavu
na území Slovenskej republiky pohybovala na ve‑
rejnom priestranstve bez ochranného rúška. Voči
menovanej boli použité donucovacie prostriedky –
hmaty a chvaty sebaobrany, nakoľko pri predvá‑
dzaní na útvar MsP kládla aktívny odpor. Vec vyrie‑
šená v kompetencii MsP.
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PANDÉMIA CITEĽNE OSLABILA
NÁVŠTEVNOSŤ KRAJA
AJ NÁŠHO MESTA
Ubudli návštevníci zo zahraničia. Korona kríza zasiahla príjmy športovísk, poklesol záujem
o Slovenský raj a trpeli aj hoteliéri či gastro služby.
Kríza v oblasti turizmu sa odrazila aj v Spišskej Novej Vsi,
ktorá je považovaná za bránu do Slovenského raja a naše
centrum je obľúbeným miestom turistov. Stopu pandémie
na cestovnom ruchu vidno už na štatistike STEZ-u.
Hotel Preveza zaznamenal v roku 2020 príjem vo výš‑
ke 275 000 €, v roku 2019 bol na úrovni 415 000 €
(medziročný pokles o 33 %). Krytá plaváreň a let‑
né kúpalisko zarobili o 37 % menej (z 245 000 € na
155 000 €), Zimný štadión o 42 % menej (zo 112 000 €
na 65 000 €). Na tenisových kurtoch mali v kase
o 6 000 € menej (z 20 000 € na 14 000 €) a pre všet‑
ky prevádzky STEZ to znamenalo pokles o 33 %
(z 827 000 € na 558 000 €).
„Predpoklad v tomto roku je omnoho pesimistickejší,
nakoľko hneď od začiatku roka sme v tvrdom lockdowne, žiadna prevádzka nám nezarába, uvoľňovanie
opatrení je zatiaľ v nedohľadne,“ dodáva riaditeľ STEZ
Vladimír Hovaňák.
Na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku vystúpilo
v roku 2019 celkovo 4 400 ľudí, v minulom roku len
2 278. Rovnako dopadlo porovnanie návštevnosti náš‑
ho TIC (15 848 oproti 9 648 v roku 2020).
V Národnom parku Slovenský raj registrovali v roku
2019 až 733 903 turistov a minulý rok ich bolo
590 650. Pokles sa odrazil v návštevnosti takej atrak‑
tivity, akou je Ferrata Kyseľ (zo 7 430 na 6 096), ale
splavovanie Prielomu Hornádu zaznamenalo naopak
viac záujemcov (zo 178 na 246 vodákov).
Zložité časy prežíva už druhý rok sektor gastronómie.
Nostalgie, Restaurant & cafe po dvadsiatich rokoch
úspešného podnikania musela zatvoriť svoje brány.
„Bolo to štrnásteho marca minulého roku a nevedeli
sme, na ako dlho. Bolo veľmi smutné pozerať sa na
prázdnu reštauráciu, ktorú beriem ako svoje dieťa,
o ktoré sa treba starať. Už o šesť dní neskôr sme začali
s donáškou, ktorú sme predtým nikdy nemali a bolo pre
nás všetko nové. Hneď prvý víkend prišla podpora od
našich stálych zákazníkov, a to nás veľmi povzbudilo
do boja. Postupne sme nastavili systém a fungovali
sme s donáškou až do konca júna. V lete bola dobrá

návštevnosť, pretože väčšina Slovákov dovolenkovala
doma. Žiadali sme príspevky od ÚPSVaR, ktoré nám
tiež pomohli preklenúť toto veľmi zložité jarné obdobie. No nerátali sme s takým zhoršením pandemickej
situácie v októbri. Už od prvého októbra sme opäť popri
obmedzeniach kapacity a rozostupov stolov 2 metre zo
dňa na deň zorganizovali a spustili donášku. Do polovice decembra sme podávali jedlá a nápoje ešte aj na
terase, po prvýkrát za 20 rokov, s ohrievačmi a dekami.
Zákazníci boli vďační, že si mohli aspoň niekde sadnúť,
najesť sa z taniera a nielen z obalu niekde na ich pracovisku, v aute. Teraz fungujeme už len na osobný výdaj jedál a nápojov a donášky. Snažíme sa stále tvoriť,
preto sú u nás na výber jedlá, ktoré sme mali niekedy
v jedálnom lístku, niekedy robíme slovenský týždeň
a niekedy zdravý týždeň, francúzsky týždeň a retro
týždeň. Bolo by jednoduchšie čakať iba na pomoc od
štátu a sedieť so založenými rukami, no to by sme neboli my - Nostalgie tím, aby sme nezabojovali a snažili
sa predávať, a tým si trochu pomôcť lepšie zvládnuť
súčasnú situáciu. Veď za ostatných dvanásť mesiacov
nám štát čiastočne zakázal podnikať šesť mesiacov, čo
sme doteraz nikdy nezažili. Preto sme veľmi vďační za
každú jednu objednávku od našich zákazníkov, za povzbudivé slová podpory, to nám veľmi pomáha,“ hovorí
Dana Říhová, majiteľka a manažérka reštaurácie.
Čo sa týka poklesu tržieb, na jar poklesli tržby Nostalgie
od 40 - 80 %, v lete bola návštevnosť dobrá, od jesene
zaznamenali opäť vysoký pokles. V súčasnosti pracujú
na zachovaní 19-tich pracovných miest. „Čakáme na
príspevok z ministerstva dopravy a výstavby. Sme radi aj
za príspevok z ministerstva hospodárstva na nájmy a prístup mesta pri nájme a ohľadom odpustenia miestnych
daní za umiestnenie letných terás. To nám tiež veľmi pomohlo,“ dodala D. Říhová a na záver optimisticky dodá‑
va: „Veríme, že v lete bude už väčšia časť populácie na
Slovensku zaočkovaná a situácia sa začne postupne pomaly vracať do normálu, my budeme môcť privítať hostí
a návštevníkov mesta a Slovenského raja opäť v našej
reštaurácii a na letnej terase.“
Tomáš Repčiak

POMOC PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
V našom meste je dlhodobo v prevádzke sociálne
zariadenie Dom humanity Nádej, ktoré poskytuje prí‑
strešie tým, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi
a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, no mnohí
volia radšej život mimo neho, na ulici.
Pre nich sa vo februári v súvislosti s extrémnymi mraz‑
mi rozhodlo vedenie mesta poskytnúť aspoň dočasné
ubytovanie mimo ulice.
Útočisko pred tuhými mrazmi tak mohli ľudia bez do‑
mova nájsť v objekte bývalého štátneho archívu na
Letnej ul. 67, kde majú od 11. februára k dispozícii
nocľah. Mesto zabezpečilo vykurovanie priestorov
pomocou ohrievačov, vybavenie 8 lôžkami a zároveň
jedlo a teplý nápoj. „Okrem prístrešku počas týchto
mrazivých dní majú zabezpečený každý deň čaj a vý-

daj teplej hustej polievky. Rovnako im bolo poskytnuté
aj zimné oblečenie a deky,“ priblížil primátor mesta
Pavol Bečarik.
Edita Gondová

MAREC 2021

NOVÁ KNIHA S TÉMOU ŠTEFÁNIKA
Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v SNV oslavuje v tomto roku
10. výročie svojho vzniku. Jednou z aktivít klubu bolo pripraviť zaujímavú knihu s názvom
Milan Rastislav Štefánik – Z poetického pera autorských spomienok. O rozhovor sme
požiadali Ruženu Kormošovú (na foto), predsedníčku klubu, ktorá knihu zostavila
a redakčne pripravila k vydaniu.
Čo bolo inšpiráciou k vydaniu knihy
poézie venovanej Štefánikovi?
Naša členka Jolana Prochotská pred
niekoľkými rokmi začala zhromažďo‑
vať básne venované Štefánikovi, ktoré
nachádzala pri čítaní zbierok rôznych
slovenských básnikov, v starších
evanjelických časopisoch, občasníku
Bradlo a i. Vzácne rukopisy veršov
našla aj v Literárnom archíve Sloven‑
skej národnej knižnice v Martine. Tak
postupne začala vznikať jej zbierka,
ktorá sa stala základom pre vydanie
našej knihy. Najmä pri prípravach piet‑
nych spomienok na Štefánika i iných
akciách sme pociťovali absenciu podobne tematicky
zameranej zbierky na Slovensku.
Čím môže nová kniha zaujať sympatizantov Štefá‑
nika i verejnosť?
Kniha predstavuje bezmála 80 básní okolo 50 slo‑
venských autorov od velikánov slovenskej poézie (P. Országh Hviezdoslav, J. Kostra, Š. Krčméry, V. Roy,
M. Rúfus, J. Smrek, Š. Žáry a i. po začínajúcich poétov
i známych autorov žijúcich a tvoriacich na Spiši. Svoje
verše venovali Štefánikovi aj autori tvoriaci prevažne
pre deti (K. Bendová, M. Rázusová-Martáková a i.).
Všetkých spája jeden cieľ – vzdať hold Milanovi Rasti‑
slavovi Štefánikovi, jeho rodisku a majestátnej Mohyle
na Bradle. Nájdete v nej verše Márie Kvetanovej-Laur
aj ich preklad do francúzskeho jazyka, v ktorom odzne‑
li v podaní autorky na úvod oficiálnej slávnosti zorga‑
nizovanej francúzskou vládou, MZV a slovenským
veľvyslanectvom v máji 2016 v Meudone v Paríži pri
pamätníku generála M. R. Štefánika. Viacerými bás‑
ňami venovanými Štefánikovi prispela zo svojej tvorby
Alžbeta Fusková. Autori sú v knihe abecedne zoradení.

Ktorí autori zo Spiša prispeli do va‑
šej knihy?
Svoje verše Štefánikovi v minulosti
venoval napr. František Hadri-Dre‑
venický. Zo súčasných autorov sme
zaradili rozsiahlejšiu báseň Vďaka
autora Tomáša Repčiaka, ktorá bola
prvýkrát prednesená recitátorkou Jú‑
liou Čurillovou v Spišskej Novej Vsi pri
uvedení knihy Jozefa Banáša Prebijem
sa – Muž železnej vôle v októbri 2018.
Kniha obsahuje aj báseň Ivice Olexio‑
vej, víťazky súťaže žiakov ZŠ a SŠ
v prozaickom a básnickom spracovaní
témy Osobnosť Slovenska Milan Rasti‑
slav Štefánik pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej
smrti a verše žiakov ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Be‑
lej napísané pri príležitosti akadémie k 1. výročiu po‑
menovania školy čestným názvom ako prvej na Spiši.
V závere knihy sme netradične uviedli dva scenáre.
Prvý predstavuje hru rodáka zo Spiša Petra Karpin‑
ského s názvom Hľa, tvoja matka…, ktorú pripra‑
vil a prvýkrát uviedol s Divadlom teatrálnej skratky
v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves v auguste 2018.
Autor v hre načrtol niekoľko životných etáp generála
M. R. Štefánika vrátane jeho tragickej smrti a uva‑
žuje o tom, ako ich prežívala jeho matka. Druhým je
dramatický program s názvom Prebijem sa…!, ktorý
pripravila a nacvičila Popradčanka Tatiana Husárová
(držiteľka titulu Slovenka roka 2020 v oblasti vzdelá‑
vania) na motívy románu Jozefa Banáša pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika. Umelecké
slovo prepojené kvalitnou hudbou a atmosférou snov
nadchlo divákov počas premiéry v roku 2019 v Popra‑
de-Spišskej Sobote.
Sme veľmi radi, že v čase intenzívnych záverečných
prác na vydaní knihy sme získali pre SMRŠ autorské
práva k vydaniu audio CD s básňami venovanými M. R.
Štefánikovi v podaní vynikajúcich slovenských recitá‑
torov Evy Kristinovej a Jozefa Šimonoviča.
Komu vďačíme okrem vás za vydanie tejto zaují‑
mavej knihy?
Chcela by som sa touto cestou poďakovať J. Prochot‑
skej, pre ktorú je poézia „fenomén oddychu i zamys‑
lenia“, za jej zozbierané básne a všetkým autorom,
ktorí ochotne prispeli svojou tvorbou do našej knihy.
Ďakujeme Lenke Lormanovej, absolventke spišskono‑
voveského gymnázia, za obohatenie knihy kresbami,
Dagmar Juraškovej, Marianne Hromuľákovej a Lu‑
cianovi Cmorejovi za pomoc pri redakčnej a grafickej
príprave, Márii Kvetanovej-Laur z Asociácie pre rozvoj
francúzsko-slovenských vzťahov v Paríži za jej úvodné
vyznanie zo svojho vzťahu k rodnému Spišu aj M. R.
Štefánikovi. Ako napísal v knihe predseda SMRŠ gen.
v. v. Peter Novotňák, veríme, že si kniha nájde „miesto
nielen medzi milovníkmi poézie, ale zaujme aj učiteľov
v našich školách, osvetových pracovníkov, recitátorov
a bude pre naše kluby prameňom k pietnym spomienkam a výročiam narodenia generála Štefánika“.
Ďakujeme mestu Spišská Nová Ves, SMRŠ a sponzo‑
rom, ktorí nás podporili pri vydaní knihy.
zdroj: mrstefanik.sk

www.spisskanovaves.eu

Hliadka MsP riešila 5. 1. 2021 o 13.30 hod. na
Tr. 1. mája zistený priestupok, ktorého sa dopustila
L. B. Menovaná stála motorovým vozidlom na cest‑
nej zeleni. Priestupok bol vyriešený v kompetencii
MsP.
Hliadka MsP riešila 8. 1. 2021 o 10.55 hod. pri
prevádzke na Tr. 1. mája zistený priestupok proti
verejnému poriadku, ktorého sa dopustil S. M. Me‑
novaný po skonzumovaní nápojov zahadzoval fľaše
na verejnú zeleň, čím ju znečistil. Znečistenie od‑
stránil za prítomnosti hliadky. Priestupok vyriešený
v kompetencii MsP.
Hliadka MsP 12. 1. 2021 o 22.07 hod. pri vykoná‑
vaní svojej činnosti riešila na Kamenárskej ul. zis‑
tené priestupky, ktorých sa dopustili H. M. a O. M.
Menovaní počas vyhlásenia núdzového stavu na
území Slovenskej republiky porušili Zákaz vychá‑
dzania. Priestupky boli vyriešené v kompetencii
MsP.
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Z dôvodu veľkého pohybu osôb boli 16. 1. 2021
v čase medzi 8.30 a 16.30 hod. v lokalite Graj‑
nár nasadené hliadky MsP v počte 5 príslušníkov
na zabezpečenie monitoringu a ochrany občanov
nachádzajúcich sa v lokalite Grajnár, Veľká Knola
a okolie. Činnosť hliadok bola zameraná na ochra‑
nu občanov, pred stretom chodcov s lyžiarmi v be‑
žeckom areáli, kontrolu nezabezpečených psov,
statickú dopravu a poškodzovanie porastov v sprá‑
ve Lesov mesta Sp. Nová Ves. V uvedenej lokalite
porušenie právnych noriem zistené nebolo.
Na základe telefonického oznámenia 17. 1. 2021
o 1.30 hod. riešila hliadka MsP v bytovom dome na
Topoľovej ul. zistený priestupok, ktorého sa dopus‑
tila K. D. Menovaná rušila nočný pokoj neprimerane
hlučným správaním počas rodinnej oslavy. Náprava
bola zjednaná na mieste, priestupok bol vyriešený
v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 20. 1. 2021 o 10.35 hod. na
Štefánikovom nám. zistené priestupky, ktorých sa
dopustili G. P., K. P. a M. M. Menovaní parkovali na
vyhradenom parkovisku napriek tomu, že sa nejed‑
nalo o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené.
Riešené v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 28. 1. 2021 o 11.30 hod. pri
pošte na Šafárikovom nám. zistené porušenie zá‑
kona, ktorého sa dopustil R. P. Menovaný porušil
doplňujúce Uznesenie vlády SR č. 44/2021 zo dňa
20. 1. 2021 a šiel bez negatívneho testu vybavovať
osobné veci na poštu, čím porušil zákaz vychádza‑
nia. Vec riešená v kompetencii MsP.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY

12. 2. 2021 o 11.40 h bol na Gorazdovej 1, pri
veľkej bráne k lekárom nájdený kľúč od os.
motorového vozidla zn. TOYOTA s príveskom
„Michelin“.
10. 2. 2021 bol na Štúrovom nábreží o 19.20 h
nájdený kľúč od vozidla zn. FORD s príveskom.
IC1342021
5. 2. 2021 bol o 23.50 h v mestskom parku
nájdený mobilný telefón zn. XIAOMI Redmi.
IC 1172021

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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NERIEŠIME SYMPTÓMY, HĽADÁME PRÍČINU
V Spišskej Novej Vsi, na sídl. Mier je od februára v prevádzke špeciálno-pedagogické vzdelávacie centrum,
v ktorom sa venujú deťom, ale i dospelým, so špecifickými poruchami učenia, správania sa a koncentrácie.
Prinášame vám rozhovor so špeciálnou pedagogičkou
Petrou Fábryovou, ktorá je zakladateľkou občianskeho
združenia Bez rozdielu a ktorá bola iniciátorkou zalo‑
ženia spomínaného centra.
Pani Fábryová, prečo ste sa rozhodli otvoriť špe‑
ciálno-pedagogické vzdelávacie centrum, čo vás
k tomu viedlo? Komu je určené?
Ja sama som dyslektik, s prekríženou lateralitou, a už
ako dieťaťu mi učenie robilo problém… Bola som síce
jednotkárka, no každá známka bola veľmi vydretá.
Ťažko som sa sústredila, čítanie bolo mechanické,
bez porozumenia. Keby som za mojich študentských
čias vedela, aké vynikajúce metódy na diagnostiko‑
vanie špecifických porúch učenia existujú, a ako sa
dá správnou diagnostikou určiť porucha či deficit,
a následne správnym tréningom pretrénovať presne
tá funkcia, ktorej „nečinnosť“ či „jej oslabenosť“ mi
ťažkosti spôsobovala, určite môj všetok voľný čas
strávený učením by bol využitý na oveľa zaujímavejšie
aktivity.
S myšlienkou zriadenia občianskeho združenia som
sa pohrávala veľmi dlho. Cieľom bolo vytvoriť priestor,
akési miestečko, kde by nielen detičky, ale i dospelí,
našli na jednom mieste, pod jednou strechou kom‑
plexnú diagnostiku špecifických porúch učenia, sprá‑
vania, koncentrácie, tréningy, kreatívne workshopy,
terapie, vzdelávacie semináre i prednášky.
Čím je vaše centrum výnimočné alebo iné, resp.
aké je vaše motto?
V centre sa riadime heslom: „Slová ako nie, nedá sa, ne‑
viem, nechcem, nemôžem, zostávajú pred dverami náš‑
ho centra… Búrame predsudky, stereotypy, neškatuľ‑
kujeme, nedávame nálepky, nesúdime, nekritizujeme…
Nerobíme rozdiely medzi intaktnými či integrovanými,
chorými či zdravými, bielymi či čiernymi, čiernovlasými,
hnedovlasými či ryšavými… Pre nás je základom láska‑
vý, empatický, priateľský a ľudský prístup.“
Ako sa vlastne dajú eliminovať spomínané nedo‑
statky?
Na každú odchýlku je potrebné pozerať sa hlbšie, ne‑
riešiť len symptómy, ale hľadať príčinu. Komplexnou
diagnostikou zistíme, čo klientovi ťažkosti spôsobuje.
Nájdeme príčinu vzniku tej ktorej ťažkosti a pripraví‑
me individuálny plán šitý na mieru pre daného klienta.

Pretože tak, ako v našom tele všetko so všetkým sú‑
visí, a každá akcia vyvolá reakciu, tak je potrebné pri‑
stupovať k inakosti ako k výzve, ktorá nám otvorí nové
obzory. A práve tá naša inakosť, odlišnosť, z nás robí
špecifických, svojských a nedokonale dokonalých ľudí.
Prečo sa v súčasnosti tak často stretávame s po‑
ruchami správania, sústredenia sa?
Ak mozog netriedi a nezoraďuje informácie správne,
dieťa môže mať problémy s koncentráciou, učením,
pohybom, komunikáciou s inými ľuďmi a prostredím.
V našom centre využívame prvky senzorickej integrá‑
cie. Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové
informácie a integrovať ich v jeden celok. Na základe
terapeutických či tréningových sedení v našej senzoric‑
kej miestnosti, ktorá vznikla i vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP, sa dieťa naučí integrovať všetky zmysly.
Ak jednotlivé stimuly „vkĺznu do mozgu“ integrovaným
spôsobom, mozog ich bude vedieť využiť na formova‑
nie učenia sa, správania či percepcie. Radi pracujeme
i s Handle prístupom. Je to efektívna, rešpektujúca
a jemná pohybová terapia, ktorá pomáha prostredníc‑
tvom pohybu a spôsobu interakcie zlepšiť funkcie nervo‑
vého systému a procesu učenia u detí i dospelých.
Aké metódy u vás v centre používate?
Som certifikovaným lektorom, providerom, terapeu‑
tom metódy JIAS, Bilaterálna integrácia, Sindelar,
Biofeedback.
Jias metóda je auditívna sluchová stimulácia, ktorá
rozvíja schopnosť počúvať. Počúvanie vnímame ako
zručnosť, ktorá sa počas vývinu zdokonaľuje. A práve
nedostatočné sluchové spracovanie môže mať negatív‑
ny dopad na vývin reči, ovládanie jazyka a komunikáciu
Bilaterálna integrácia - pohybový program zameraný
na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, posilňujúci
pamäť, koncentráciu. Jeho cieľom je stimulovanie pre‑
pojenia medzi hemisférami.
Sindelar - metóda zameraná na deficity čiastkových
funkcií, určená pre deti od 3,5 roka s poruchami číta‑
nia, písania, počítania, pozornosti, správania, je syste‑
matickým nápravným tréningovým programom, počas
ktorého sa dieťaťu odstraňujú jednotlivé deficity čiast‑
kových funkcií, ktoré boli pri diagnostike zachytené.
Ďalšou používanou medódou je Biofeedback. Laicky
povedané, je to „práca“ mozgu. Podporuje a urýchľuje
procesy zrenia centrálnej nervovej sústavy.

Pracujeme aj s metodikou
Eľkonin, programami Kupoz (stimulačný program pre
rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov), Kuprev
(primárne preventívny program pre deti od 3 do 10
rokov). Aktuálne sa školím v metóde INPP, terapia ne‑
uromotorickej nezrelosti, čo znamená neukončený
vývin centrálnej nervovej sústavy. Táto neuromotorická
nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s vývinovými
poruchami učenia, pozornosti, poruchami vývinu reči
- nesprávna výslovnosť, špecificky narušený alebo
oneskorený vývin reči. Alebo u detí s poruchou mo‑
torického vývinu, ale aj u niektorých detí, ktoré sú úz‑
kostné, majú rôzne neurotické prejavy alebo problé‑
mové správanie. Tiež sa vyskytuje u detí s poruchami
autistického spektra.
Akým spôsobom sa k vám klient dostane?
Každý intervenčný program a postup nastavujeme in‑
dividuálne, vychádzame z komplexnej diagnostiky, na
ktorú sa klient objednáva telefonicky alebo mailom:
bezrozdielu@gmail.com.
Môže sa k vám prihlásiť ktokoľvek? Potrebuje na
to nejaké špeciálne odporúčanie lekára?
Prihlásiť sa môže ktokoľvek, nepotrebuje na to špe
ciálne odporúčanie od lekára. Samozrejme, prihliada‑
me na už absolvované vyšetrenia alebo terapie.
A ako je to s úhradou za absolvované terapie?
Jednotlivé terapie sú spoplatnené. Cenník je prístupný
na webovej stránke centra, alebo je k dispozícii priamo
v centre. Zo zaslaných žiadostí rodičov (predovšetkým
detičiek zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo
rodinám detí so zdravotným znevýhodnením), vyžre‑
bujeme jednu rodinu, ktorej dieťatku bude poskytnutá
komplexná diagnostika a následná individuálna špeci‑
álno-pedagogická intervencia zdarma.
Centrum prevádzkujete aj v tejto dobe (myslíme
tým lockdown)?
Intervencie sú realizované individuálne 1 : 1, jeden
klient, jeden špeciálny pedagóg. Naše centrum sa riadi
Covid automatom, dodržiavame všetky epidemiologic‑
ké nariadenia.
Ďakujeme za rozhovor.
Andrea Jančíková

Jedinečné miestečko, kde „nie, nedá sa, neviem, nechcem, nemôžem“ zostáva pred dverami
V centre BEZ ROZDIELU pristupujeme ku každému klientovi individuálne, pričom prihliadame na celistvosť a komplexnosť
vašich potrieb a požiadaviek (špecifické poruchy učenia, správania, koncentrácie, pozornosti)

Jeden klient - jeden lektor/špeciálny pedagóg

www.bezrozdielu.eu

OZ Bez rozdielu
Zdravotné stredisko MIER
Šafárikovo nám. 3, SNV
bezrozdielu@gmail.com

12

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA - cielené poskytovanie zmyslových stimulov tak, aby si dieťa mohlo spontánne formovať primerané
reakcie na prichádzajúce podnety (Vlastná senzorická miestnosť vďaka finančnej podpore Nadácie SPP)
BILATERÁLNA INTEGRÁCIA - pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, zlepšuje koncentráciu,
motorické zručnosti, pamäť, zrýchli prac. tempo
KUPOZ - stimulačný program pre rozvoj pozornosti pre deti od 8 - 12 rokov
KUPREV - primárne preventívny program pre deti od 3 - 10 rokov
SINDELÁR - metóda zameraná na deficity čiastkových funkcií pre deti s poruchami čítania, písania, počítania, pozornosti,
správania
JIAS - sluchová stimulácia rozvíjajúca schopnosť počúvať
INPP - terapia neuromotorickej nezrelosti
Pri práci využívame prvky senzorickej integrácie, Handle I, II prístup, pracujeme s metodikou Eľkonin, INPP metóda
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V MESTE PRIBUDLI ĎALŠIE TESTOVACIE MIESTA
Otestovať antigénovými testami sa môžete dať už aj vo dvore CVČ na Levočskej ul. 14, kde boli zriadené dve nové mobilné odberové miesta.
Pribudli aj MOM na Letnej ul. 48 (vchod zozadu), na Námestí Iglovia 3, na Krčméryho ul. 2339/1 (sídl. Mier) a na J. Fabiniho 521/15.

Na testovanie je potrebné sa objednať
cez www.korona.gov.sk
• MOM Váš Lekár, s. r. o., Levočská 14
vstup zozadu za malým kostolom vo dvore CVČ
Otváracie hodiny:
Utorok - nedeľa: 8.00 - 16.00 (posledný odber 15.30)
Prestávka: 12.00 - 12.30
• MOM STEEFI, s. r. o., Levočská 14
vstup zozadu za malým kostolom vo dvore CVČ
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 14.00 - 22.00
(posledný odber 21.30)
Sobota: 8.00 - 16.00 (posledný odber 15.30)
Prestávka: 12.00 - 12.30
• Ing. Andrea Mišendová, M-SportLIFE
Letná 48/41 za ČSOB (vchod zozadu),
Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, piatok: 8.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
Utorok, štvrtok: 10.00 - 14.00, 14.30 - 18.30
Sobota: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
• CARDIO D & R, Krčméryho ul. 2339/1 (sídl. Mier)
Otváracie hodiny: Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00
• Animus Care, J. Fabiniho 521/15
Otváracie hodiny: Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00
• Mgr. Erik Smik – SKYWARDS*
Areál bývalých kasární, Námestie Iglovia 3

Otváracie hodiny: Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00
(posledný odber 15.30)
* Tu sa zatiaľ testuje bez objednávania.
•

TESTOVANIE BEZ
OBJEDNÁVANIA
• MOM MEPOS, s. r. o.,
Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14
(vedľa supermarketu COOP Jednota)
Testujú sa tu zatiaľ aj bez objednávania.
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9.30 - 17.30 (posledný odber)
Sobota - nedeľa: 8.00 - 16.00 (posledný odber)
Od 8. 2. 2021 objednávanie aj cez
www.korona.gov.sk.
• MOM Územného spolku Slovenského Červeného
kríža, PRI VSTUPE NA LETNÉ KÚPALISKO,
Za Hornádom 13
Otváracie hodiny:
Pracovné dni a soboty: 9.00 - 13.00
(posledný odber o 12.30) Prestávka: 13.00 - 14.00
14.00 - 18.00 (posledný odber o 17.30)

TESTOVANIE NA
OBJEDNÁVANIE
• MOM Miamar - Med, s. r. o.,
pri OC Madaras - Mlynská 39/C,

•
•

•

•

•

(vedľa predajne AUTO KELLY)
Otváracie hodiny:
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 18.00
MOM MEDIcenter, s. r. o., Lipová 20 (sídl. Tarča)
Otváracie hodiny: Pondelok - nedeľa: 8.30 - 16.30
(posledný odber 16.15)
MHM Company, s. r. o., Lipová 20 (sídl. Tarča)
Otváracie hodiny: Pondelok - nedeľa: 8.30 - 16.30
(posledný odber 16.15)
MOM MEPOS, s. r. o.,
Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14
(vedľa supermarketu COOP Jednota)
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9.30 - 17.30 (posledný odber)
Sobota - nedeľa: 8.00 - 16.00 (posledný odber)
* Testuje sa tu zatiaľ aj bez objednávania.
NEMOCNICA SVET ZDRAVIA (NsP)
Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového
miesta - PCR, vstup sprava od tenisových kurtov.
Otváracie hodiny:
Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00
Budova Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, Ul. A. Mickiewicza 6
Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, piatok: 12.30 - 15.00
Michaella, s. r. o., Ul. Ing. O. Kožucha 12
(interiér - budova pri Futbalovom štadióne)
Otváracie hodiny:
Pondelok - sobota: 8.30 - 17.00

150. ROKOV KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ TRATE
V tomto roku si pripomíname 150. výročie od spustenia pravidelnej premávky vlaku medzi Spišskou Novou Vsou a Bohumínom cez
Žilinu. Rok 2021 je vyhlásený ako Európsky rok železníc. Pri týchto príležitostiach sa na jeseň môžete tešiť na jazdu vlakom ťahaným
parným rušňom na trati Žilina – SNV a späť, ako aj jazdu vlakom ťahaným prvým elektrickým rušňom. Ten v súčasnosti opravujú
v našom rušňovom depe. Po spresnení informácií vás budeme o týchto udalostiach informovať, zatiaľ vám prinášame zaujímavosti
z histórie tejto významnej udalosti.
Najväčší vplyv na vývoj mesta a na jeho premenu
z provinčného mestečka na priemyselné centrum
mala výstavba železničnej trate Košice – Bohumín
v rokoch 1869 – 1872. O jej stavbu sa snažila Ko‑
šická obchodná a priemyselná komora už od 50. ro‑
kov. Predpráce sa začali v roku 1868 vyvlastňova‑
ním pozemkov a práce prebiehali najmä v rokoch
1869 – 1872. Trať mala pôvodne ísť cez Levoču, ale
banskí ťažiari zo Spišskej Novej Vsi a z Gelnice vyvi‑
nuli ohromné úsilie, aby využila prírodné prostredie
doliny Hornádu a viedla cez Spišskú Novú Ves. Bol
to najmä Imrich Fest, ktorý memorandami bojoval za
urýchlenie výstavby. Práce sa s vtedajšími prostried‑
kami vykonali neobyčajne rýchlo a 9. októbra 1871
už bola skúšobná prevádzka medzi Spišskou
Novou Vsou a Popradom a od 11. decembra 1871
premával pravidelný vlak medzi Spišskou Novou
Vsou a Bohumínom cez Žilinu. Posledná časť trate
zo Spišskej Novej Vsi do Košíc sa dokončila v marci
1872 a odvtedy trať pravidelne funguje. Je samozrej‑
mé, že v súvislosti so železničnou stanicou bolo treba
postaviť aj novú cestu, ktorá k nej viedla z mesta.
V roku 1873 dostala železničná stanica v Spišskej
Novej Vsi pomenovanie Igló – Lőcse, teda Spišská

www.spisskanovaves.eu

Nová Ves – Levoča, pretože Levoča v tej dobe bola
sídlom Spišskej župy a jej hlavným administratívnym
a súdnym centrom.
Po dokončení trate a zavedení pravidelnej pre‑
mávky, ktorú tvorili dva až tri vlaky na jednu
a na druhú stranu denne, sa ukázala potreba
spojiť s traťou aj Levoču. Spočiatku problém vyrie‑
šil levočský poštmajster zavedením „omnibusovej“
prepravy medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou
k jednotlivým vlakom. Ešte v roku 1872 uvažova‑
la jedna pruská spoločnosť vyriešiť toto spojenie
konskou železnicou. K tomu však nedošlo. Levoču
napokon spojila so Spišskou Novou Vsou vicinál‑
na trať (pozn. red. miestna, obecná) postavená za
jeden rok, od 1. novembra 1891 do 7. novembra
1892, kedy bola slávnostne otvorená. Iste v súvis‑
losti so stavbou tejto trate rozšírili v roku 1891 aj
budovu železničnej stanice. Bola v nej aj reštau‑
rácia. Odvtedy sa novoveská železničná stanica na‑
zývala len Igló. V roku 1904 sa uvažovalo o stavbe
novej staničnej budovy. Odbočka na Levoču mala
byť pod zemou.
Železničná stanica sa rozšírila aj v rokoch 1902
a 1906. V roku 1902 zrušili starý prechod cez ko‑

HISTÓRIA

NOVÉ MOBILNÉ
ODBEROVÉ MIESTA

ľajnice do Levoče so strážnym domčekom a vytvorili
nový opatrený rampou. V súvislosti s tým vybudovali
aj z oboch strán paralelné cesty, dlhé 40 m. V roku
1912 však ten nový prechod zrušili a obnovili starý.
Vtedy sa uvažovalo o postavení podjazdu na ceste
zo Spišskej Novej Vsi do Levoče. Iný návrh počítal
s nadjazdom, iný s preložením cesty. Dôležitejšie pre
mesto i stanicu však boli ďalšie úpravy. V roku 1906
rozšírili koľajište o ďalšie koľaje. V rokoch 1907 –
1912 zbúrali staré a vybudovali nové depo pre lo‑
komotívy o 12 koľajniciach, postavili nové dielne na
opravu rušňov, obytnú budovu a kancelárie, točňu na
rušne, vodnú vežu, záchod pre robotníkov, opravá‑
renskú dielňu na vagóny, k výhrevni pribudovali nové
vodovodné vedenie, studne, čističky, sklady na uhlie,
ďalej postavili medzi koľajami sklad materiálu, dre‑
vosklad a rozšírili samostatnú budovu stanice. Tým
sa zo Spišskej Novej Vsi stal významný železničný
uzol, ktorý poskytoval mnohým obyvateľom mesta,
ale aj okolitých obcí, slušné a dobre platené za‑
mestnanie spojené s nárokom na dovolenku, penziu
a pod.
Zdroj: doc. PhDr. Ivan Chalupecký
Dejiny mesta Spišská Nová Ves
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DÔVOD NA OSLAVU
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.
BEA
Nar.: 6/2020
Veľmi milá, priateľská
a kontaktná, rada
šantí, behá a skáče. Nie
je zvyknutá na vodítko,
preto hľadá rodinu, kde
budú trpezliví a naučia ju
naň a dajú jej šancu na
nový život.
OTO
Nar.: 6/2017
Kastrácia: áno
Rozvážny mladý pes, kto‑
rý vie, čo chce a patrične
to dá na javo. Miluje
voľné priestranstvo a voľ‑
nosť pohybu. Má rád
pokoj a spoločnosť ľudí.
MÁŠA
Nar.: 5/2018
Má veľmi rada spo‑
ločnosť ľudí a aktívny
pohyb. Kontakt s inými
psami nie je vhodný.
Vylučuje sa adopcia
s účelom stráženia
objektu alebo držania psa
na reťazi.
SIMBA
12-ročná fenka špica,
ktorú našli priviazanú pri
útulku. Hľadáme ten naj‑
lepší domov na dožitie,
kde bude mať čo najviac
lásky a pohladenia, ktoré
doteraz nepoznala
RIKI
Nar.: 9/2019
Zvedavý mladý psík so
šibalským pohľadom.
Má rád nové situácie
a aktívny pohyb. Vhodný
je k rodinke do rodinného
domu so záhradou.
YOLO
Nar.: 9/2019
Miluje prechádzky a spo‑
ločnosť ľudí. Je hravý
a zvedavý. Nič neujde
jeho pozornosti a rád sa
učí novým veciam.

Ďalšie psíky na str. 17

www.mestskyutuloksnv.sk
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Populárny mesačník Krásy Slovenska zaoberajúci sa
propagáciou turistiky, cestovného ruchu, ako aj ochra‑
ny prírody slávi v roku 2021 krásne výročie.
Uplynulo 100 rokov od doby, kedy vyšlo jeho prvé číslo.
V Krásach Slovenska vyšiel menší, ale veľmi významný
príspevok:

Čím však je tento príspevok významný nielen pre nás
Spišiakov? V prvom rade tým, že bol uverejnený na
62. strane I. ročníka mesačníka Krásy Slovenska, teda
pred 100 rokmi. Druhým, snáď významnejsím, dôvo‑
dom je skutočnosť, že v tomto príspevku bol po prvý
raz zverejnený názov nám blízkeho územia Slovenské‑
ho raja v slovenskom jazyku.
Vývojom pomenovania tohto
územia sa zaoberali najmä
prof. Jozef Šimko vo svojom
nevydanom rukopise – His‑
torický náčrt turistiky v Slo‑
venskom raji – marec 1973,
ako aj Ján Petrík v publiká‑
cii – Slovenský raj – 2006.
Pri tomto peknom, okrúhlom
výročí všetci si želajme iba
jedno - nech náš Slovenský
raj zostane ešte po mnohé
roky takým nedotknutým prí‑
rodným fenoménom, akým je
ešte dnes.
Karol Hric

OPUSTIL NÁS VÝZNAMNÝ
TALENT Z NÁŠHO MESTA

Vo februári opustil slovenskú hudobnú scénu význam‑
ný rodák zo Spišskej Novej Vsi – skladateľ a pedagóg
Igor Dibák. Narodil sa 5. júla 1947 v Spišskej Novej
Vsi. Konzervatórium Žilina absolvoval v roku 1966. Po
jeho ukončení sa rozhodol pre štúdium kompozície
pod vedením hudobného pedagóga a skladateľa Jána
Cikkera na Vysokej škole múzických umení (VŠMU)
v Bratislave.
Začiatkom 70. rokov 20. storočia bol dramaturgom
Hlavnej redakcie hudobného vysielania (HRHV) Čes‑
koslovenskej televízie v Bratislave a pôsobil tam do
roku 1972. Funkciu zástupcu šéfredaktora HRHV
zastával v rokoch 1979 – 1987. Nasledujúce tri roky
pracoval ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobných
programov v Československej televízii v Bratislave.
Igor Dibák bol tvorcom historicky prvého televízneho
baletu Portrét (1979) inšpirovaného poviedkou Niko‑

laja Vasilieviča Gogoľa. Ďalším Dibákovým pôsobis‑
kom bola v rokoch 1998 – 2009 metropola stredného
Slovenska, kde sa venoval pedagogickej činnosti ako
odborný asistent na Katedre kompozície a dirigovania
na Fakulte múzických umení (Akadémia umení v Ban‑
skej Bystrici).
Igor Dibák nadväzoval na tradície hudobnej moder‑
ny a inšpiroval sa klasickými osobnosťami európskej
hudby prvej polovice 20. storočia. Jeho obrovským
vzorom bol hudobný skladateľ Ján Cikker (Komorná
symfónia; Variácie na tému V. Nováka pre orchester;
Canto spaventoso). Neskôr Dibák prejavil záujem
o neoklasicistické postupy blízke tvorbe Igora Fiodo
roviča Stravinského (Musica da camera; Moments
musicaux I.; opera Svietnik) a o hudbu francúzskeho
impresionizmu, poľskú školu a nakrátko tiež o tech‑
nické východiská Druhej viedenskej školy (Moments
musicaux II.).
„Okrem obdivuhodných muzikálnych daností a skladateľských zručností bol obdarený aj veľkou dávkou
ľudskosti a priateľskosti. Jeho vychýrené prednášky,
na ktorých sme analyzovali diela Stravinského, Berlioza, Liszta, Prokofjeva, Debussyho či iných majstrov,
sa tešili veľkej obľube medzi študentmi nielen kvôli
spoznávaniu podstaty skvelých hudobných zážitkov.
Aj po skončení štúdia sme zostali v kontakte a pri
cestách do Bratislavy sme sa spolu so spolužiakom
často u Dibákovcov zastavili na pohár vína, niekoľko
rozobratých skladieb a kus reči o živote. Keďže aj jeho
pani manželka bola klaviristkou, všetci muzikanti sa
u nich cítili ako doma,“ uvádza na sociálnej sieti jeden
z jeho študentov.
Dibák zasiahol takmer do všetkých druhovo-žánro‑
vých okruhov, mimoriadne miesto v jeho umeleckej
aktivite zaujíma rozsiahla inštruktívna tvorba pre deti
a mládež. Jeho odchod je veľkou stratou nielen pre
slovenskú hudobnú scénu, ale najmä pre jeho blíz‑
kych, rodinu a študentskú obec.
Zdroj: TASR, rodina I. Dibáka
MAREC 2021

Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej
práce
sv. Alžbety,
Bratislava
Palackého č. 1
811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety:

• vysoká škola v SR s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov
Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena
Európskej asociácie univerzít (EUA)
Možnosť študovať na detašovanom
pracovisku v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
- študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V TRIEDE PRE NADANÉ DETI
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, opäť ponúka pre rodičov budúcich prvákov otvorenie triedy, v ktorej
sa budú vzdelávať nadpriemerne nadaní žiaci. Takmer 20-ročná tradícia týchto tried v spojení s vnímavými
a tvorivými učiteľmi je zárukou úspešnosti rozvoja malých talentov. Aj tento rok sme pre záujemcov pripravili
Deň otvorených dverí, pravda, trochu inak. Keďže vstupovať do škôl je už dlhšie zakázané, pozývame
všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na virtuálnu prehliadku vzdelávania týchto tried. Bližšie
informácie môžete získať z webovej stránky školy https://zskozuchasnv.edupage.org/, kde nájdete prezentá‑
cie a videoreportáže, ktoré pripravili žiaci týchto tried spolu so svojimi učiteľmi ako náhradu Dňa otvorených
dverí, ktorý sa z pochopiteľných dôvodov nemohol tento rok uskutočniť. Veríme, že vás naša práca osloví.
MINI ERASMUS
Študent III. L triedy odboru ekonomické lýceum na SOŠ ekonomickej Kristián Hauswirth dostal šancu vyskú‑
šať si život vysokoškoláka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci programu MINI
ERASMUS. Všetky aktivity prebiehali tento rok v online priestore a ich súčasťou bol aj workshop na tému
„Prečo (ne)podnikať popri škole“ vedený Petrom Dendisom, ktorý má za sebou úspešné start-upy a projekt
Komoio. Ten Kristiána utvrdil v tom, že študovať odbor manažment na vysokej škole je určite dobrý nápad.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

OZNAMY, KULTÚRA

Poplatok za prijímacie konanie (prihláška) - 50 €.
Prihlášky odoslať na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety,
P. O. Box 104, 810 00 Bratislava
Informujte sa aj na tel.: 0911 104 940,
resp. Zimná 48, SNV.
Ďalšie informácie nájdete na

www.vssvalzbety.sk

Spišská katolícka charita
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
Gaštanová 11, SNV
ponúka
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
pre deti s rôznymi druhmi zdravotného
znevýhodnenia v špeciálnej materskej škole
ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE
pre žiakov s mentálnym a viacnásobným
postihnutím v špeciálnej základnej škole
ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE
pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia
v základnej škole pre žiakov s autizmom
STREDNÉ VZDELÁVANIE
pre žiakov s mentálnym postihnutím
v praktickej škole.
Už v materskej škole sa deti učia „umeniu milovať
všetkých“ a následne v základnej a praktickej
škole rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti podľa
vzdelávacieho programu školy
„škola charitas – škola činnej lásky“.
Prednosťou našej školy je rodinné, individuálne
a zážitkové vzdelávanie detí a žiakov
s prihliadnutím na ich osobitosti,
ktoré vnímame ako dar.
Cirkevná škola je prístupná
pre všetky ináč obdarované deti,
rôzneho vierovyznania, rasy a svetonázoru.
V prípade záujmu bližšie informácie na:

www.szstolsnv.edupage.org
T.: 053/441 43 01 * 0904 930 644
E-mail: maria.petrikova@caritas.sk

www.spisskanovaves.eu
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KULTÚRA, OZNAM

GORO
Pohlavie: pes
Nar.: 3/2019
Je to kontaktný
mladý psík, má rád
pohyb a prieskum
nových vecí.
DASTY
Nar.: 7/2019
Miluje voľnosť, prechádz‑
ky, hladkanie a kontakt
s ľuďmi. V koterci trpí.
Hľadáme mu preto
rodinu, ktorá mu ukáže,
že aj koterec s búdou sú
jeho domovom, kde sa
bude rád vracať unavený
a šťastný po dni plnom
zážitkov.
RUDY
Nar.: 1/2018
Rozvážny psík s nekon‑
fliktnou povahou. Má
rád pokoj a rád relaxuje
na slniečku. Má rád hru
so svojimi štvornohými
kamarátmi a miluje
pohladenie.
KELLY
Nar.: 9/2019
Sterilizácia: áno
Temperamentná, domi‑
nantná fenka, ktorá musí
mať situáciu pod kontro‑
lou. Má rada spoločnosť
ľudí, dlhé prechádzky.
V koterci je nešťastná.
DIXI
7-mesačná fenka, ktorá
pobehovala pri Ferčekov‑
ciach. Miluje ľudskú
spoločnosť, mačky a za‑
jace si nevšíma, malé
deti jej nevadia. Rada sa
necháva hladkať.
MAČIČKA DIDI
A KOCÚRIKY ĽUBIK,
SILVER A DANKO
sú po veterinárnom
ošetrení pripravené
na adopciu

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk

E-mail: utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
https://www.facebook.com/snvutulok
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ONLINE
ZÁZNAMY
PREDSTAVENÍ
12. 3. (piatok) o 18.00 h
CARLO GOLDONI: ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
28. 3. (nedeľa) o 16.00 h
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK: PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

online, 120 min.

online, 70 min.

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
MAREC 2021

KULTÚRA

Letná 28, Spišská Nová Ves | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Aktuálny program po uvoľnení opatrení nájdete na mkc.snv.sk
In for m ácie a pre dpre da j vst upe ni e k :

MKC – Reduta, 053/442 32 49; MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92, Ticketportal

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

FOTOGRAFIA 2020
Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš. Sprístupnená online od 20. 2. 2021.
MALIARKY
Jubilejná výstava členiek Art klubu Spiš
Alexandra Dutková * Gerta Hojstričová * Danka Košková * Anna Paličková
Sprístupnená online od 25. 2. 2021.
VESMÍR OČAMI DETÍ
Regionálna súťažná výstava detských výtvarných prác (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
s tematikou vesmíru. Sprístupnená online od 18. 3. 2021.
AMFO
Regionálne kolá celoštátnej fotografickej súťaže
neprofesionálnej fotografickej tvorby. Sprístupnená online od 25. 3. 2021.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

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

MATERSKÉ
CENTRUM DIETKA
Kompletný program a všetky informácie
nájdete na Facebooku
Materske centrum - DIETKA - Spisska Nova Ves
a na oficiálnej stránke mesta.
Multifunkčné energetické a banícke centrum
Nábrežie Hornádu 14, SNV
pre členov i verejnosť
pre pretrvávajúcu pandémiu COVID – 19 zatvorené.
V budove je zriadené odberové miesto – antigénové testovanie.
O znovuotvorení budeme informovať.
DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO

KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

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

MAREC

„PRÍĎ A ODFOŤ SMIŽANY“
Výstava súťažných fotografií
na plote pri kaštieli.
Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany

www.spisskanovaves.eu

Renáta Matúšková: Milan Rastislav Štefánik
Autorka podáva beletristický obraz detstva veľkej osobnosti našich dejín. Prešla
po cestách a miestach, kde Štefánik žil, vyhľadala potomkov ľudí, ktorí sa s ním
stretávali. Kniha je doplnená autentickými fotografiami a jej snahou osloviť
detského čitateľa.
Lois Lowry: Spočítaj hviezdy
Medzinárodný bestseller, pútavý príbeh o odvahe desaťročnej Dánky a jej rodiny,
ktorá sa podujme prepašovať židov z vlasti okupovanej nacistami do bezpečia
vo Švédsku.
Jaroslava Blažková: Mačky letia do Kanady
Exilová prozaička podáva príbeh sympatických mačiek majúcich ľudské
vlastnosti a zažívajúcich ľudské situácie. Je podaný s ľahkosťou a humorom,
doplnený o vtipné ilustrácie. Poteší deti od päť rokov.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Stephen King: Inštitúcia
Únosy detí s nadprirodzenými schopnosťami, ktorých tajná misia nesmie byť
prerušená.
Sandra Brown: Krvavé spomienky
Strhujúci príbeh o cene hrdinstva a pomsty, ktorá nepozná zľutovanie.
John Strelecky: Návrat do Kaviarne na konci sveta
Autor ponúka pozitívny pohľad na život, na svet, rady do života i krátke
motivačné minipríbehy.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Danielle Graf: Moje vymodlené dieťa ma privádza do zúfalstva
To najdôležitejšie pri výchove malého dieťaťa je zachovať pokoj, aj keď sme
nervózni a v časovom strese. Autorky šarmantne a s vtipom na mnohých
príkladoch objasňujú, ako zvládať aj najstresujúcejšie momenty.
Peter Gregor: Mimo turistickej zóny
Potulky po Iraku, Afganistane, Libanone, irackom Kurdistane či Somálsku plné
vtipných momentov, ale i reality každodenného života tamojších obyvateľov
často na hrane vojnového konfliktu.
Ján Petrovič: Slovenská mafia: príbehy písané krvou
Najkomplexnejšie spracovanie dejín organizovaného zločinu na Slovensku
od pádu komunizmu až po súčasnosť.

KNIŽNICA - POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI
Nové 5-minútové rozprávky
Tím statočných z Labkovej patroly vyráža do akcie!
Vaši obľúbení hrdinovia sú späť a čakajú ich ďalšie napínavé dobrodružstvá.
PRE DOSPELÝCH – beletria
A. J. Park: Prvá lož
Ste doma sami. Niekto sa k vám vláme. V sebaobrane zabijete votrelca.
A teraz ste pre políciu zlončincom vy.
Janette Oke: Keď srdce zavolá
Prišla z moderného mesta, aby učila deti farmárov. Prežije v nehostinnom, dosiaľ
neosídlenom území západnej Kanady?

3/2021
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ŠPORT, OZNAMY

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
www.stez.sk
Sp. Nová Ves
Z dôvodu nákazy COVID-19 a prijatých platných opatrení sú
KRYTÁ PLAVÁREŇ, SAUNA, KOLKÁREŇ, FUTBALOVÝ ŠTADIÓN,
TENISOVÝ AREÁL a ZIMNÝ ŠTADIÓN zatvorené až do odvolania.
Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
6. 3.
13. 3.
24. 3.
31. 3.

sobota
sobota
sobota
streda
streda

18.00
14.00
18.00
18.00
18.00

BK04 - Prievidza, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Poprad, basketbal extraliga ženy
BK04 - Inter Bratislava, basketbal extraliga muži
BK04 - Levice, basketbal extraliga muži
BK04 - Lučenec, basketbal extraliga muži

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
3. 3.

streda

17.00

HK SNV - Skalica, SHL

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: 11.30 – 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
Ponúkame stravu pre dôchodcov. . . . . . . . . . . . . . .  od 2,90 €/porcia

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

OZNAM PRE
SENIOROV
Milí seniori, mestský úrad
vám prostredníctvom
svojich terénnych sociálnych
pracovníkov ponúka
POMOC PRI VYPLNENÍ
FORMULÁRA –
POŽIADAVKA
O OČKOVANIE
na internetovej stránke
www.old.korona.gov.sk,
kde sa môžete zaregistrovať
na očkovanie proti COVID-19.
Kontaktujte nás na t. č.:
053/41 52 135,
41 52 134
alebo 41 52 133.
Ing. Júlia Jančurová,
vedúca oddelenia
sociálnych vecí, MsÚ
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732

MESTA

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845
Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com

EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, e‑mail: tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

PLYNOVÉ ZARIADENIA:

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO

nepárne týždne - 0905 534 800

BYTOVÉ DRUŽSTVO

párne týždne - 0905 241 080

dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

T.: 053/417 68 84

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19

T.: 0901 961 073

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39

T.: 0903 295 513

MAREC 2021

ŠPORT

POSILŇUJÚ AJ HOKEJISTI
Stretnutím 36. kola v Trnave by mala skončiť pre hokejistov Spišskej Novej Vsi základná časť súťažného ročníka 2020/2021.
V piatok 5. marca tak končí jedna časť súťaže a 10. marca začne play off.
využiť jeho obrovské skúsenosti a defenzívny potenciál. Medzi zaujímavosti určite patrí, že ‚Češo‘
je slovenský rekordér v počte titulov, keď sa mu
ich podarilo vyhrať až šesť. Veríme, že jeho aura
víťaza sa prenesie aj na Spiš a zažijeme spolu
úspešné obdobie,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlá‑
sení klubu.
„Tento prestup sa zrealizoval veľmi rýchlo a na
ponuku od Riša Rapáča som hneď pozitívne zareagoval. Vedel som, že v Spišskej sa formuje
dobrá hokejová partia. A s akým cieľom prichádzam? Ako sa medzi hokejistami hovorí, v playoff vyhrať posledný zápas,“ povedala nová posila
Matej Češík.
Jozef Petruška

Počas februárových majstrovských zápasov sa
Spišiaci pohybovali na horných priečkach tabuľ‑
ky. Za lídrom zo Žiliny bojovali o druhú priečku
s ďalším ambicióznym súperom z Martina. Cie‑
ľom bolo pred play-off vypracovať si čo najlepšiu
pozíciu. K tomu prispeli aj viaceré zmeny a nové
posily. V zápase doma s Levicami sa v spiš‑
skonovoveskom drese predstavil šesťnásobný
slovenský majster Matej Češík. Ešte pred ním
posilnil káder odchovanec Peter Ordzovenský,
z Popradu Boris Česák a Kanaďan Bowen.
„Matej je defenzívny center, ktorý je silný na buly
a je veľmi platný v početnej nevýhode. Rátame
s ním na dôležité situácie v play-off, kde chceme

BASKETBALOVÝ PRESTUP ROKA
Pred rozhodujúcou časťou sezóny došlo v extraligovom klube Spišiakov k veľkej zmene. Jarvisa Garretta nahradil slovenský reprezentant
Mário Ihring.
Ten len nedávno ukončil úspešné pôsobenie v estón‑
skej RAPLA BS a s Rytiermi podpísal kontrakt do konca
sezóny.
„Sezóna v Estónsku bola super, tím a všetko okolo
toho bolo na profesionálnej úrovni. Čo sa týka výkonov, myslím, že Rapla má zatiaľ vydarený ročník. Zopár
zápasov sa nám nepodarilo, ale taký je basketbal.
Hodnotím to pozitívne či už po individuálnej, ale aj
tímovej stránke. Pôsobenie som ukončil z osobných dôvodov, pre ktoré som sa chcel vrátiť naspäť
na Slovensko. Tím z Raply to pochopil, za čo som
veľmi vďačný,“ povedal nový spišskonovoveský
rozohrávač a pokračoval: „Spišská má ambiciózny
tím. Pred sezónou som hovoril s trénerom Teom
Hojčom o tejto možnosti a mal som na to veľmi
pozitívny názor, no chcel som sa posunúť ďalej do
zahraničia. Ako náhle sa toto všetko stalo a Spišiaci sa to dozvedeli, ihneď ma kontaktovali a začali sme riešiť spoluprácu. Viem, že prichádzam
do tímu, ktorý má smelé plány a verím, že svojou
hrou prispejem k ich napĺňaniu. Základom bude
odovzdať v každom zápase sto percent a postupne

sa zlepšovať tímovo aj individuálne. Na pôsobenie pri
Rytieroch sa veľmi teším.“
„Dotiahnuť“ na Spiš jedného z najtalentovanejších slo‑
venských rozohrávačov je ďalším úspešným zárezom
do funkcionárskej pažby Rytierov. „Musím úprimne
priznať, že sme od Garretta čakali viac, a tak sme

už nejaké tri týždne hľadali alternatívu na tento post.
Využili sme to, že Mário náhle ukončil svoje pôsobenie
v Estónsku a ihneď sme ho kontaktovali. Sme radi, že
sme sa po neľahkých rokovaniach na konci predsa len
dohodli a že k Rytierom prichádza slovenský reprezentačný rozohrávač. Veríme, že tímu výrazne pomôže
a v ťažkých zápasoch, ktoré nás čakajú, ukáže
svoju kvalitu,“ priblížil nám príchod Mária Ihringa
na Spiš športový manažér klubu Michal Búza.
„Som rád, že sa nám podarilo podpísať ďalšieho
slovenského hráča. Robí to náš tím ešte ‚slovenskejším‘, z čoho mám veľkú radosť. Teší ma tiež,
že budem môcť spolupracovať s talentovaným
hráčom, akým Mário určite je. Budem rád, ak sa
mi podarí z mojej strany prispieť k jeho basketbalovému rastu, tak ako sa mi to podarilo predtým aj
s inými slovenskými hráčmi. Verím, že Mário nám
dá niečo, čo nám teraz chýba, že sa rýchlo zohrá
s tímom a pomôže nám pokračovať, v tejto zatiaľ
úspešnej sezóne,“ povedal o novej posile tréner
Teo Hojč.
Jozef Petruška

BASKETBALISTKY V NADSTAVBOVEJ ČASTI
Pre basketbalistky Spišskej Novej Vsi 9. januára stretnutím s UBM Banská Bystrica skončila základná časť extraligy.
Pre mladé družstvo Spišiačok od za‑
čiatku sezóny skôr ako výsledky bolo
cieľom zlepšovať sa z kola na kolo
a postupne zbierať cenné basketbalové
skúsenosti proti vyspelým extraligovým
tímom. Po krátkej prestávke nasledo‑
vala nadstavbová časť súťaže o 5. až
8. miesto.
A práve nadstavba potvrdila filozofiu
klubu a postupný trend zlepšovania.
Na konci základnej časti už Spišiačky
neinkasovali vysoké bodové nádielky,
oveľa viac sa zlepšil herný systém. Prí‑
kladom sú prvé zápasy nadstavby.
„Do nadstavby sme vstúpili stretnutím
u súperiek v Banskej Bystrici. Na UMB
www.spisskanovaves.eu

sme siahli na víťazstvo, keď sme viedli
tri štvrtiny zápasu. Herný prejav družstva sa zlepšuje, individuálny herný
výkon dievčat má stupňujúci charakter. Ešte nás čakajú doma tri zápasy
a môže začať príprava na play-off.
Tréner da Cruz pracuje s družstvom výborne a snažíme sa ukázať športovému
Slovensku, že sa oplatí dať príležitosť
domácim odchovancom už v mladom
veku. Zvlášť v tejto dobe, keď celý
mládežnícky šport, či už súťažný alebo
rekreačný, je zastavený,“ povedal ge‑
nerálny manažér ŠKBD Spišská Nová
Ves Dávid Demečko.
Jozef Petruška
3/2021
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RELAX, OZNAM

BANÍCKA VEREJNÁ
ZBIERKA 2020
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Dátum začatia zbierky: 1. 8. 2020
REGISTROVANÉ ČÍSLO ZBIERKY: 805-2020-010934
Účel: Financovanie vonkajšej banskej expozície (ako
súčasť multifunkčného banícko-energetického centra)
www.banickyspolokspis.sk • www.spisskanovaves.eu
Budeme vďační, ak nás podporíte. Zdar boh!
Cieľ Baníckeho spolku Spiš je zachovanie kultúrnych hodnôt
a výpomoc pri projekcii banskej mapy a banskej lávky mestu
SNV (na mieste pôvodnej banskej
osady Klopp Orth z roku 1783).

Osobitný účet zbierky - Prima banka

SK15 5600 0000 0034 4653 3008

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… MILOVAŤ NEZNAME‑
NÁ VLASTNIŤ, ALE STARAŤ SA...
Autor:
František
Cvengroš
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MARCOVÍ 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.
Alžbeta Reichová
Katarína Horváthová Anna Chovancová
Mária Hurňanská
Ladislav Bača
Judita Králová
Ján Slávik
Anna Hrubá
Mária Jendrušáková Gertrúda Jahodová
Jozef Jadroň
Jozef Bajtoš
Tamara Kuníková
Vincent Stolárik
Ján Labuda
Jozef Kačír
Juliana Jančoková
Mária Kaffanová
Štefan Baňas
Anna Lačná
Jaroslav Stročka
Mária Šiserová
Júlia Wirlová
Katarína Kaščáková
Oľga Kočíková
Zlata Bendíková
Marta Liptáková
Štefan Šteiner
Vlasta Hromadová
Fialka Hovancová
Valeria Krajňáková
Jozef Kovaľ
Katarína Brutvanová
Katarína Lisoňová
Oľga Štrauchová
Mária Kičáková
Milan Hyben
Valéria Róthová
Darina Maguthová
Danica Denešová
Ružena Maričáková
Ing. Jozef Tekeli
Mgr. Tibor Rudán
Pavol Krajčovič
Eva Solárová
František Matis
Helena Dugasová
Ambróz Maštalský
Mária Tomaščíková
Ján Lacuš
Eduard Maričák
Mária Sýkorová
Helena Muchová
Ing. Emília Faithová
Ing. Jozef Ondrečko
MUDr. Ľubomír Vanečko
Sabina Nováčková
Božena Mecková
Anna Vavreková
Marta Pavlíková
Jozef Franko
Želmíra Pálfyová
Ing. Anastázia Vanečková
Mária Ružinová
Ing. František Petrek Justína Bačovská
Milan Samončík
Jozef Geletka
Ladislav Perun
Martin Vaško
Mária Bačová
Mária Richvalská
Viera Balášová
Jozef Servatka
Leopold Hostinský
Štefan Peták
Juliana Vavreková
Jozef Fuker
Terézia Vojteková
Anna Batoryová
Anna Snopková
Jozef Jánošík
František Piaček
MUDr. Zuzana Wolfová
Jozefína Jašková
Alžbeta Bartošová
Antonio Bello
František Šefčík
Jozefa Jurkovičová
Ing. Ivan Pirník
PhDr. Mária Žifčáková
Jozef Cvengroš
Erika Čeklovská
Mária Čekeľová
Peter Torma
Daniela Katová
Stanislav Plata
Jozef Drdák
Ing. Ivan Hric, CSc.
Agnesa Filipová
Štefan Vysočan
Jozef Klešč
Jaroslav Portáš
Zlatica Guothová
Katarína Hricová
Daniel Geletka
Ladislav Babík
Emília Kozáková
Mária Rusiňáková
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
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Tam, v raji nebeskom, pokoj večný maj. Buď naším anjelom a na
Zemi nás chráň!
So smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že nás 5. 1. 2021
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko Michal ĽACH
vo veku 82 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, čo Ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným a priateľom, že nás
5. 1. 2021 navždy opustil milovaný manžel, otec, svokor, sta‑
rý otec, brat a švagor Ing. Ľubomír TOKÁR vo veku nedožitých
66 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Janka s deťmi a ostatná smútiaca rodina
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ…
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 5. 1. 2021 s mojím manželom, otcom, dedkom, svokrom,
bratom, švagrom Ctiborom POLOMOM.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej
službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním.“ Mt 11,28
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, priateľom, susedom,
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, starostlivým
otcom, svokrom, dedkom Petrom CVENGROŠOM, ktorý odišiel
do večnosti 6. 1. 2021 vo veku 68 rokov.
Zároveň ďakujeme J. E. Mons. ThDr. ICLic. Jánovi Kubošovi, PhD.,
spišskému diecéznemu administrátorovi, ThDr. Viktorovi Pardelo‑
vi, PhD., dekanovi, farárovi Mgr. Slavomírovi Gallikovi a Pohreb‑
nej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Jolana, dcéry Slávka a Danka s rodi‑
nami, syn Ľubomír a ostatná smútiaca rodina.

www.spisskanovaves.eu

Vyhasli oči plné lásky našej drahej mamičky, nevyhasnú však nikdy na ňu v srdciach naše spomienky.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás dňa 14. 1. 2021 vo
veku 85 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, babička,
prababička, svokra, sestra, krstná mama, švagriná, teta, príbuzná
a známa Mária ČECHOVÁ.
Úprimne ďakujeme za všetky prejavy sústrasti príbuzným, priate‑
ľom a známym.
S úctou a vďakou v srdci smútiaca rodina.
Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, že sa 20. 1. 2021 prišli
rozlúčiť s mojím ockom a svokrom Václavom GANIŠINOM.
Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie Pohrebnej službe R. Findura
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
dcéra Ivana s manželom a ostatná smútiaca rodina
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a tichú podporu v našom žiali všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí na poslednej ceste 21. 1. 2021 v mysli
sprevádzali nášho drahého zosnulého Františka SOPKU.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Pohrebnej službe
R. Findura a PhDr. J. Lapšanskému, PhD.
S úctou smútiaca rodina.
Odišiel si tíško zanechávajúc všetkých, ktorých si mal rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa 27. 1. 2021 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom,
dedom, bratom, ujom, švagrom Dušanom IVANOM, ktorý nás
opustil vo veku 64 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
„Pán Boh ma povolal k sebe, musím ísť.“
Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, susedom a známym, kto‑
rí sa prišli rozlúčiť 29. 1. 2021 s mojím milovaným manželom,
starostlivým otcom, starým otcom, švagrom Jozefom ĽACHOM.
Ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

3/2021
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
31. januára 2021 nás vo veku nedožitých 84 rokov navždy
opustila naša drahá a milovaná mamička, babička, prababička,
svokra, sestra, švagriná, krstná mama, teta, príbuzná a známa
Magdaléna HEGENBARTOVÁ.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a prosíme tých, ktorí ste ju po‑
znali a mali radi o tichú spomienku.
Naša vďaka patrí aj personálu Nemocnice Svet zdravia za opate‑
ru v posledných dňoch jej života. Zároveň ďakujeme p. kaplánovi
Mgr. Š. Štellmachovi a Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú
rozlúčku s našou zosnulou.
smútiaca rodina
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si nás
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa pri‑
šli rozlúčiť s našou drahou manželkou, matkou, babkou a sestrou
Boženou ČEPČEKOVOU, ktorá nás opustila vo veku 74 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a láskou manžel Rudolf, dcéry Katarína a Miroslava
s rodinou.
Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú…
9. 2. 2021 uplynulo 35 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama, stará mama, svokra, teta
Mária BOJŇANSKÁ.
25. 3. 2021 uplynie rok, čo nás navždy opus‑
til náš otec, dedko, pradedko, svokor a brat
Augustín BOJŇANSKÝ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli, za
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
12. 2. 2021 uplynulo 30 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel Jozef GONDA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Katarína, syn Maroš s rodi‑
nou a dcéra Katka s rodinou.
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.
14. 2. 2021 sme si pripomenuli 2. výročie, odkedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, dedko, brat a kmotor Michal
JASEČKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami a ostatná
rodina.
Navždy zostaneš v našich srdciach.
V mesiaci marec si pripomenieme 10. výročie, kedy nás na‑
vždy opustil môj milovaný syn, brat, otec a starý otec Ľubomír
REPASKÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína mama, brat, sestra a ostatná rodina.
Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na predobré
srdce nám zostanú.
28. 2. 2021 uplynulo 10 rokov, čo sme prišli o radosť, úsmev,
nezištnú pomoc, starostlivosť a lásku, ktorú nám rozdávala mi‑
lovaná manželka, mamka, dcéra, sestra a príbuzná JUDr. Vlasta
ŠKOVRANOVÁ.
Ľúbili sme Ťa a navždy budeme…
Spomínajú manžel Jozef, syn Maroš, dcéry Zuzana a Veronika,
mamka Anna, súrodenci Marián a Alena s rodinami, svokra Mária
a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
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28. 2. 2021 uplynuli 3 roky od úmrtia našej milo‑
vanej mamičky a babičky Emky KROHLÁKOVEJ
a 2. 5. 2021 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný tati a dedo Ján KROHLÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
… 10 rokov…
Mamka, už toľko rokov mi chýbaš… pre mňa je to stále
neuveriteľné číslo. Veľmi mi chýbajú naše nekonečné
rozhovory.
Ocko, tiež mi veľmi chýbaš. Tvoje pochrapkávanie pri telke.
Chýba mi nahlas povedať: „Idem zavolať domov, bola
som s mamkou v divadle, pozerala som s ockom tenis.“
Chýba mi ten pocit mať rodičov a hocikedy si s nimi
sadnúť za jeden stôl.
Mamka, ocko, chýbate, veľmi…
dcéry Viery a Adolfa FEDÁKA
Odpočívaj ticho, tichučko, dosníval si života sen a cestou bolesti
odišiel si tam, kde je pokoj a láska len.
So smútkom v srdci si 1. 3. 2021 pripomenieme 2. výročie úmrtia
nášho milovaného ocka a starého ocka Gabriela STEINHAUSERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra Janka s rodinou.
Skromný si bol vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
4. 3. 2021 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel,
otec, svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav
s rodinami.
Čas plynie, spomienky ostávajú…
4. 3. 2021 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého
Romana MARIANČÍKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
smútiaca rodina
Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som
vás veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy
musíte žiť.
4. 3. 2021 si pripomenieme smutné 15. výročie, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor,
brat, švagor, ujo Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami
i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.
5. 3. 2021 uplynie 25 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Štefan BIGAS.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
manželka Anna a deti s rodinami
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe
stratili. V našom srdci žiješ večne ďalej – spi sladko, veď sa opäť
stretneme.
5. 3. 2021 uplynie desať rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, náš otec a dedko Ján MIHOK.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
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SPOMIENKY
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej
žiť. Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne spíš svoj
večný sen.
9. 3. 2021 si pripomíname nedožitých 70 rokov môjho manžela,
nášho otca, dedka, brata, svokra Jaroslava DROBNÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si spolu
s nami.
manželka s deťmi, vnúčatá a sestra

Po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám.
S tichou spomienkou si pripomíname, že 20. 3. 2021 uplynie
smutný rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec
Peter ORAVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a ostatná smútiaca
rodina.

Tak šepkáme Tvojej Duši: „Zbohom buď,“ nech nezdá sa Ti ťažká
Tvoja púť, nech slobodne si letíš všetkých hriechov zbavená, za
hranice možností, lebo už vieš, čo to znamená.
S bolesťou v srdci si 10. 3. 2021 pripomenieme smutné prvé výro‑
čie odchodu do večnosti môjho milovaného manžela, nášho ocka,
starého otca a prastarého otca Pavla KRAJŇÁKA.
Veľmi nám chýbaš, ocko.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Stále je smutno a ťažko nám všetkým. Nič už nie je také ako
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si nás rád, aj my Teba.
Odišiel si bez rozlúčky, zostal smútok, na duši jazvy.
21. 3. 2021 uplynie jeden ťažký rok bez nášho milovaného man‑
žela, otca, svokra, starého a prastarého otca Ladislava DŽUGASA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou na Teba spomína manželka Anna, dcéry s rodinami a celá
smútiaca rodina.
Ocko, veľmi nám chýbaš.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
15. 3. 2021 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec a dedo Vladimír MIKOLAJ
a 19. 3. 2021 si zároveň pripomenieme prvé vý‑
ročie úmrtia môjho syna, krstného syna, brata,
otca, priateľa a vnuka Vladimíra MIKOLAJA.
S lásku a úctou na vás spomína smútiaca rodina.
Odišla si, ale v našich srdciach vždy budeš s nami.
15. 3. 2021 si pripomenieme smutné šieste výročie, kedy nás
navždy opustila naša milovaná manželka, mamka, babka a pra‑
babka Marta MAJERČÍKOVÁ.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manžel, syn a dcéry so svojimi
rodinami a ostatná blízka rodina.
Ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
Ďakujeme.
Veľmi nám všetkým chýbaš.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
16. 3. 2021 si pripomíname 10 rokov, kedy nás navždy opustil náš
otec, manžel a starý otec Rudolf LAČNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra Anna s rodinou
a syn Rudolf s rodinou, syn Jaroslav a vnúčatá.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
17. 3. 2021 uplynú 2 roky od chvíle, keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama Janka
LAPŠANSKÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

Odišli, no všetko krásne, čo nám dali, ostáva
v nás.
20. 3. 2021 si pripomenieme smutné 6. vý‑
ročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
mamka a babka Valéria MILČÁKOVÁ a zároveň
5. 2. 2021 uplynulo už 37 rokov, odkedy nás
opustil náš drahý ocko Ľudovít MILČÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
S láskou a úctou dcéry Renáta a Katarína
s rodinami.
Zavrela si oči, srdce prestalo biť, ale v našich srdciach navždy
budeš žiť.
21. 3. 2021 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila moja
drahá manželka, naša milovaná mamka, svokra, babka a prabab‑
ka Irena COMBOVÁ, rodená Imrichová.
S láskou a vďakou spomína manžel Ján, deti Milan, Jozef, Mária
a Ján s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Vydal si sa na cestu, ktorou musí ísť každý sám, len dvere spomienok nechal si otvorené dokorán.
23. 3. 2021 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš
brat, švagor a ujo Peter HLATKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
25. 3. 2021 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
môj manžel, otec a starý otec Pavel MRÁZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Katka a Martinka s rodinami

Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami.
17. 3. 2021 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej
mamky Alžbety KOLESÁROVEJ.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
dcéry Evka, Betka, Martuška a Vierka s rodinami

25. 3. 2021 si pripomíname 10 rokov odvtedy, čo nás predišla do
večnosti naša drahá mama a babka Mária Daniela HANZOVÁ.
Tento rok by sa dožila 72 rokov.
Všetkých, ktorí si na ňu pamätajú, prosíme o tichú spomienku.
dcéra Naďa s rodinou

Čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostávajú.
18. 3. 2021 si pripomenieme 15. výročie, kedy nás náhle opustil
Vladimír JASENČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou a ostatní
príbuzní.

Nadišiel čas odísť, tak to bolo osudom dané. Ostali sny, ktoré sme
mohli ešte spolu snívať, no v požičovni času mali už, žiaľ, vypredané.
26. marca 2021 si pripomenieme prvý rok, kedy si nás navždy
opustila drahá mamka, babka, prababka Anna LITECKÁ.
Spomíname s láskou a úctou.

www.spisskanovaves.eu
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SPOMIENKY
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Všetko,
čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie.
27. 3. 2021 si pripomenieme 3. výročie, odkedy nás navždy opustil
náš milovaný otecko a dedko Ján ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.
27. 3. 2021 prejdú tri roky od rozlúčky s naším najbližším
Mgr. Michalom MUCHOM.
A my s láskou spomíname na spoločne strávený čas.
manželka Helena s rodinou

Úsmev si vždy mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Tam
v raji nebeskom, pokoj večný máš, si naším anjelom, na zemi strážiš nás.
27. 3. 2021 uplynie 1. výročie, odkedy nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka, babka Anna JANÍČKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel, synovia a vnúčatá.

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
30. 3. 2021 si pripomíname 11. výročie, čo nás navždy opustil môj
manžel, otec a dedko Alfonz HUDÁK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka, syn s rodinou
Život a smrť. V nich nikdy nie si sám, Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádeje prekvitá. Ty žiješ v nás – my v Tebe,
nie sme sami.
30. 3. 2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
náš otec, dedko, krstný a ujo Jozef KRÁĽ.
S láskou spomína manželka Renáta, dcéra Lenka s rodinou, syn
Stano s rodinou, dcéra Mirka s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami…
So smútkom v srdci si 30. 3. 2021 pripomenieme 3. smutné
výročie, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Milan STAŇA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Erika, Mária,
Zuzana s rodinami, ostatná rodina a priatelia.
So spomienkou, bolesťou v srdci si 2. 3. 2021 pripomenieme 1. výročie úmrtia
Jany SOTÁKOVEJ.
V modlitbe milosť u Boha vyprosuje dcéra Jana s manželom a mama.

POĎAKOVANIE
Týmto ďakujeme štátnej polícii v SNV, ktorá nám pomohla dňa 11. 2. 2021. Zároveň sa ospravedlňujeme za nedorozumenie, ktoré sme vyvolali.
rodina BŽ

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV
SA USKUTOČNÍ OD 15. 2. 2021 DO 31. 3. 2021,
POSÚVA SA LEN ASISTOVANÉ SČÍTANIE!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektro‑
nické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na
www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu
s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať
k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

POSUN TERMÍNU ASISTOVANÉHO SČÍTANIA
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. Obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou,
kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. „Vzhľadom na pandemickú situáciu sa
posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá
najneskôr do 31. 10. 2021,“ uviedla Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie.

ZDROJE INFORMÁCIÍ
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku,
Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
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TAURIS CASSO

Navštívte našu novú prevádzku
v Spišskej Novej Vsi
rovno pred závodom TAURIS – MÄSOSPIŠ.
Nakúpte si kvalitné mäsové výrobky
a čerstvé mäso od slovenského výrobcu
vo veľkoobchodných cenách.
Adresa predajne: Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny

PON – PIA: 06,00 – 16,00 hod.
www.masiarstvoubyka.sk

www.spisskanovaves.eu
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do dlhodobého podnájmu 1-izb. byt na sídl.
Tarča. Informácie na tel. č.: 0905 708 619.
 Predám v Záhradkárskej osade Spiš za sídl. Tarča
nedokončený záhradný dom poschodový – 80 m2 +
inžinierske siete. Cena dohodou. T.: 0940 367 617.

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
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých
druhov matracov * postelí * kobercov a * iných
čalúnených nábytkov v 2 fázach: 1. čistenie
do hĺbky niekoľkých cm na sucho * 2. čistenie
na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom.
T.: 0949 353 731.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
FB.Rekonstrukcie eu, sro * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRI‑
ZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk
* slavka.snv@gmail.com
 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.
 Ponúkame STAVEBNÉ PRÁCE * prerábky by‑
tových jadier * vodo a elektroinštalačné práce
* obklady a dlažby * stavby na kľúč * sadrokar‑
tón * montáž okien a dverí. T.: 0950 202 655 *
bucko.montaz@gmail.com
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIO‑
NÁLNYM STROJOM (3 x procesy čistenia) hĺb‑
kovým spôsobom - sedačky, koberce, postele,
matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DO‑
MÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.
Stavebná firma MILANKO, spol. s r. o.,

HĽADÁ DO PRACOVNÉHO
POMERU
* prípravára stavieb/rozpočtára
* obkladača a montéra suchých
stavieb
prax - min. 2 roky v odbore.
E-mail: silvia.spicova@milankosro.sk
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 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce
a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
 RENOVUJEM * KÚPEĽNE * BYTOVÉ JADRÁ *
A RODINNÉ 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.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné za‑
loženie 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
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na
FB - Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.
 PREROBÍME A UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Re‑
konštruujeme domy, byty a ostatné interiéry
a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier
* voda a kúrenie * pokládka podlahy * sieťkova‑
nie * omietky * maľby. T.: 0907 421 043 * e-mail:
martinschlesinger2@gmail.com
 ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa vy‑
pínač, 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
 KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky
a kuny * LIAHNE na vajíčka, odchovne pre kuriat‑
ka* KRMÍTKA A NAPÁJAČKY * VÝSTAVNÉ KLIET‑
KY pre chovateľov * VÝBEHY pre psíkov a hydinu
* ŠKLBAČKY * DOJENIE pre kravy, ovce a kozy.
Rozvoz po celej SR. Viac na www.123nakup.eu *
T.: 0907 181 800.
 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.
 Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV, NOTE
BOOKOV
A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a hard‑
vérové opravy * výmena LCD * čistenie no‑
tebookov * inštalácie Windows za rozumnú
cenu. Novinka obnovenie dát. T.: 0949 547 412
* info@kubsoft.skwww.kubsoft.sk
 Už nám končí tuhá zima, jar sa nám pripomína.
Veľká noc tu bude hneď. Šetrite si zdravie, voľný
čas. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS je tu aj
pre vás. www.upratovaniesnv.sk * T.: 0903 100 508
* 0903 661 891.

 FELICITÁ – pánske a detské HOLIČSTVO
* OPRAVA DÁŽDNIKOV * ZIPSOV A ŽALÚZIÍ.
Zimná 65, SNV (oproti veľkému kostolu) * ut – pi
8.00 – 13.30 h. T.: 0911 981 549.
 ON-LINE DOUČOVANIE. Možno potrebujete po‑
moc s Vaším dieťaťom doučiť sa, čo je zameška‑
né alebo pripraviť si zadania do školy. Vy už ne‑
máte kapacitu a toto obdobie je ťažké na domácu
prípravu. Mám skúsenosť s technológiami a rada
učím a posúvam deti vpred. Ponúkam on-line dou‑
čovanie PRE 1. - 4. ROČ. ZŠ VRÁTANE ANGLICKÉHO
A NEMECKÉHO JAZYKA. T.: 0907 979 155 * e-mail:
ssilvuska@gmail.com
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murár‑
ske práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy,
atď. T.: 0904 443 543.

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

POMOC JE TU!
0904 318 235

NEJDE internet?

DO

KT
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PC

NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS

0904 318 235

WWW.FIXNET.EU
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INZERCIA

VEDELI STE, ŽE:
najviac tepelných čerpadiel
nájdete v USA, Kanade, Japonsku či
Škandinávii, kde ich je nainštalovaných cez
10 miliónov. Severské krajiny sú vzorom
vo využívaní tohto zariadenia. Vzhľadom
na klimatické podmienky ich v lete
používajú na ochladzovanie ako
klimatizáciu a v zime nimi vykurujú.
Tepelné čerpadlá sú v týchto krajinách
bežnou súčasťou domácností.
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

