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KARPATSKÝ
ŠINDEĽ
Vhodný na:

strechy chaty altánky pergoly
a iné dizajnové skvosty

Prikryte svoje stavby
dizajnovo a prírodne!
VÝROBA
PRIAMO V SNV

Viac info
+421 905 469 934

sindlenamieru@gmail.com

ZŠ Z. Nejedlého Spišská Nová
Ves a Futbalový klub Spišská
Nová Ves pozývajú deti na
výberové konanie do športovej
triedy so zameraním na futbal.
Viac info na
www.zsnejedleho-snv.edupage.org
alebo www.fksnv.sk

Vyrábame aj alpský šindeľ
a palivové drevo.

Buďte odlišný a 100% príírodný!
WOOD HEAT, s.r.o.

Letecká 37, SNV

futbalsnv

www.sindlenamieru.sk
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HRDINSTVO IDE PRI COVIDE BOKOM
Obyvatelia mesta sa dozvedeli o tom, že ste pre‑
konali ochorenie na Covid-19. Ako k tomu došlo,
kedy ste sa, podľa vás, nakazili a aký priebeh mala
choroba?
V Spišskej Novej Vsi prebehlo päť kôl celoplošného
testovania, ktoré boli iniciované vládou Slovenskej
republiky. Záleží nám na tom, aby mali naši obča‑
nia čo najkomfortnejšie a bezproblémové testovanie
dostupné vo všetkých častiach mesta. Permanentne
zasadal krízový štáb, kde sme venovali maximálnu
pozornosť jednotlivým kolám a detailom celoplošného
testovania. Navyše sme museli zabezpečiť aj testo‑
vanie v rómskych osadách, ktoré sú na území mesta,
čo taktiež vyžaduje dôslednosť a logistickú presnosť.
Keďže na začiatku februára vznikli mobilné odberové
miesta a menil sa objednávací systém, absolvovali
sme viac stretnutí a školení. Navyše MEPOS zriadil
svoje odberové miesto v Multicentre, čo sme potre‑
bovali osobne zabezpečovať. A predpokladám, že tým
došlo k nakazeniu niekoľkých členov krízového štá‑
bu. Sám som bol v druhej vlne ľudí, ktorí sa nakazili,
celkovo ich bolo asi šestnásť. V piatok 12. 2. som sa
ešte zúčastnil ukončenia realizácie MOM-ky, kde som
zabezpečoval priebeh víkendového testovania. Večer
som sa začal zle cítiť, mal som zvýšenú teplotu a zim‑
nicu. V sobotu a nedeľu som mal už vysokú teplotu
a pozitívny test na Co‑
vid-19.
Ľudia sa, väčšinou,
snažia ľahký priebeh
ochorenia
vyležať
a riešiť dostupnými
liekmi. Ako ste postu‑
povali vy?
Aj keď mi známi dá‑
vali rady, že mám ísť
do nemocnice, myslel
som si aj ja, že cho‑
robu preležím doma.
Bral som Paralen,
Ibuprofen a vitamíny.
Lekár mi odporučil
Favipiravir a antibioti‑
ká. Keďže mi teplota
neklesala, na ôsmy
deň po začiatku cho‑
roby som sa musel
presunúť do covido‑
vej ambulancie, kde
mi zistili, zápal pľúc
a presvedčili ma, aby
som ostal v nemoc‑

nici. Ďalšie štyri dni som bojoval s vysokými teplo‑
tami, nasadili mi kortikoidy, injekcie na povzbudenie
imunity, antibiotickú liečbu a paracetamol. Som pre‑
svedčený, že nebyť liečby v nemocnici, bol by priebeh
môjho ochorenia oveľa horší, ani to nechcem vysloviť.
Som vďačný personálu, lekárom, hlavne primárke
interného oddelenia, a všetkým, ktorí ma presvedči‑
li ostať pod kontrolou zdravotníkov. K dispozícii som
mal aj podporu dýchania kyslíkom, ktorú som v ťaž‑
kých momentoch využíval. Pravda je taká, že som sa
dva týždne poriadne nevyspal, prežíval som následky
imunitnej búrky a vírus mi postihol pľúca. Spomínam
to najmä preto, lebo som presvedčený, že ľudia ne‑
majú veľakrát správne informácie, myslia si, že sa
v nemocnici nakazia ešte viac a spoliehajú sa iba
sami na seba. Nevedia si odpovedať na otázky – ako
sa dostanem do nemocnice, koho mám volať, nena‑
kazím svojich blízkych a podobne. Netreba byť zby‑
točne hrdinom, je šťastím, že som išiel do nemocnice.
Samoliečba vitamínmi, zinkom a selénom nestačí. Ve‑
rím, že ak by bola pacientom poskytnutá včasná zdra‑
votnícka starostlivosť v nemocnici, mohlo byť veľké
množstvo zosnulých pacientov ešte medzi nami.

zdravotníctva, aby zabezpečilo viac liekov pre am‑
bulantnú liečbu.
Keď som s lekármi konzultoval celú situáciu, zistil
som, že v lekárňach chýbajú antivirotiká typu Favipi‑
ravir, Ivermectin a podobné lieky. Majú len jedno, dve
balenia na celé mesto. Potrebné lieky sú pre ambu‑
lantnú liečbu nedostupné. Vyzval som ministerstvo
zdravotníctva, ktoré mi odpovedalo, že postupne lieky
dovážame, ale nedostatok liekov vlastne iba potvrdili.
Začiatkom apríla by mali doviezť ďalších tridsaťtisíc
balení potrebných liekov, čo je zase veľmi málo na
počty chorých, ktoré na Slovensku máme. Osobne si
myslím, že by sme mali viac liečiť a menej testovať.
Každý sám cíti, že je napadnutý vírusom, a kvôli pa‑
pieriku chodíme tam, kde môže byť ohnisko. Nechcem
však situáciu politicky zneužívať, je to fakt, ktorý ne‑
zmením. Môj pohľad na chorobu sa zmenil, a ľuďom by
som dal odkaz, aby Covid-19 nezľahčovali a dodržia‑
vali pravidlá R-O-R, rovnako podporujem aj používanie
respirátorov ako jednej z foriem ochrany človeka pred
ochorením.

Na vlastnej koži ste prežili prácu zdravotníkov
v spišskonovoveskej nemocnici. Ako ich vnímate?
Na vlastné oči som videl obetavosť zdravotníckeho per‑
Po vyliečení ste sa verejne vyjadrili k zabezpeče‑
niu lekární liekmi, vyzvali ste vedenie ministerstva
sonálu, ktorý celý deň v ochranných oblekoch posky‑
toval všetku potrebnú
starostlivosť chorým.
Vtedy som si uvedomil,
aké ťažké je povolanie
zdravotníka. Ešte raz
im chcem za všet‑
kých občanov mesta,
poďakovať. Verím, že
do leta sa veľká časť
obyvateľstva zaočkuje
a podarí sa nám pan‑
démiu poraziť. Je mi
nesmierne ľúto obe‑
tí, ktoré si Covid-19
vyžiadal, vyjadrujem
ľútosť, účasť s ich ro‑
dinami a blízkymi. Toto
ochorenie môže za‑
siahnuť každého, preto
musíme spraviť všetko
pre to, aby sme v boji
s vírusom uspeli. Ako
primátor Spišskej No‑
vej Vsi sa budem snažiť
pomôcť, ako sa dá.
Pri príležitosti MDŽ primátor mesta poďakoval zdravotníčkam, ako i ďalšiemu ženskému personálu spišskonovoveskej
Ďakujeme za rozhovor.
nemocnice a odovzdal im symbolický kvietok.
Tomáš Repčiak

ROZHOVOR S PAVLOM BEČARIKOM, PRIMÁTOROM MESTA

SPRAVODAJSTVO

VÝZVA MINISTERSTVU ZDRAVOTNÍCTVA SR NA URÝCHLENÉ ZABEZPEČENIE LIEKOV
NA ZMIERNENIE PRIEBEHU OCHORENIA COVID-19
Primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik vyzval ministra zdravotníctva na urýchlené zabezpečenie liekov na zmiernenie
priebehu ochorenia Covid-19. Zároveň oslovil predstaviteľov slovenských samospráv, aby sa pripojili k jeho výzve.
Vo výzve apeluje, aby sa v čo najkratšom čase zabezpečili pre chorých na Covid-19 lieky pomáhajúce v prvom štádiu ochorenia, najmä lieky, ako napríklad Fa‑
vipiravir, Isoprinosine, Inomed či Ivermectin, ktoré nie sú v našich lekárňach dostupné. Osobná skúsenosť Pavla Bečarika pri prekonaní ochorenia na Covid-19 by
mala byť, podľa neho, výstrahou pred zľahčovaním choroby ako takej: „Sám som prekonal iba nedávno ochorenie stredne ťažkého typu. Po rozhovoroch s odborníkmi
som presvedčený, že môžeme zachrániť tisícky životov, ak umožníme chorým liečiť sa v začiatočnom štádiu ochorenia. Lieky ako Favipiravir môžu zmeniť k lepšiemu situáciu v celom štáte, len musíme umožniť dostupnosť týchto preparátov v lekárňach. Sám som vírus a jeho dôsledky podcenil a dnes k chorobe pristupujem
s pokorou a snažím sa pomôcť, ako sa len dá.“
Tomáš Repčiak

www.spisskanovaves.eu
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SPRAVODAJSTVO

REKONŠTRUKCIA
na Duklianskej ulici
a Štefánikovom námestí
Dočasné uzávery ciest

Termín realizácie: apríl – jún 2021
POSTUP PRÁC ROZLOŽENÝ NA 3 ETAPY:
1. Križovatka pri hoteli Metropol – železničné priecestie
pri sídl. Západ – pravý jazdný pruh
2. Križovatka pri hoteli Metropol - železničné priecestie
pri sídl. Západ – ľavý jazdný pruh
3. Križovatka pri hoteli Metropol – veľká križovatka
s Elektrárenskou ul. – Štefánikovo námestie
•

Zmena cestovného poriadku MHD a presun zastávok
– sledujte: www.eurobus.sk, www.spisskanovaves.eu
a www.cp.sk a UBIAN

Prvá a druhá etapa
•

Dĺžka rekonštrukcie 1. a 2. etapy: cca 2 mesiace, začiatok
6. apríla 2021

•

Železničné priecestie pri sídlisku Západ UZAVRETÉ

•

Smer jazdy po Duklianskej ulici: iba VON z mesta

•

Výjazd z dvorov: podľa dopravného značenia
(počas asfaltovania nebude výjazd možný, dotknuté
subjekty budú vopred informované zhotoviteľom – f. Strabag)

•

Obmedzenie rýchlosti na max. 30 km/h

•

Zákaz odbočenia vľavo pre osobné vozidlá (smer Kaufland),
zásobovanie bude umožnené (okrem pokládky asfaltu)

•

Križovatka pri Metropole bude PREJAZDNÁ v smere
Odborárov – Starosaská – Štefánikovo námestie a opačne

3. etapa
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•

Križovatka pri hoteli Metropol - veľká križovatka
s Elektrárenskou ulicou – Štefánikovo námestie

•

Križovatka pri hoteli Metropol UZAVRETÁ

•

Veľká križovatka prejazdná v smere SEVER – JUH
– Letná – Zimná

•

Vozidlám taxislužby a pošty umožnený vjazd z ulice Stará
cesta (okolo budovy okresného súdu) v oboch smeroch

•

Ul. Stará cesta – ZÁKAZ PARKOVANIA

•

Štefánikovo námestie: DOČASNÝ PRESUN
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK (informácie budú ešte
zverejnené)

ZAČÍNA REKONŠTRUKCIA
KOMUNIKÁCIE NA
DUKLIANSKEJ ULICI,
NEVYHNUTNÉ BUDÚ
DOČASNÉ UZÁVERY CIEST
Košický samosprávny kraj začína s rozsiahlou rekonštrukciou
cesty na Duklianskej ul. Zároveň mesto Spišská Nová Ves plánuje
rozšírenie cyklistickej infraštruktúry v tejto časti. Po Veľkej noci sa
do centra mesta obyvatelia sídl. Západ a prichádzajúci od Popradu
dostanú IBA po Radlinského ul. Železničné priecestie pri sídl.
Západ bude uzavreté počas 1. a 2. etapy. Smer jazdy po Duklianskej
ul. bude umožnený iba smerom VON z mesta. K obchodným
prevádzkam v Neozóne a k OC Kaufland sa cez Dukliansku ulicu
osobné vozidlá nedostanú. Zároveň dôjde k dočasným zmenám
cestovných poriadkov mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.
V období mesiacov apríl - jún, počnúc
utorkom 6. apríla t. r., začnú rekon‑
štrukčné práce komunikácie III/3244 na
Duklianskej ulici v rozsahu od hranice
hlavnej križovatky (križovatka s Elek‑
trárenskou ul.) až po železničné prie‑
cestie pred sídliskom Západ. Investo‑
rom rekonštrukcie, ako aj správcom
komunikácie, je Košický samosprávny
kraj. Realizátorom stavby je spoločnosť
STRABAG, s. r. o. Stavbu bude KSK
koordinovať aj so zámerom mesta na
rozšírenie cyklistickej infraštruktúry.
Aktuálne prebieha kontrola dokumen‑
tácie projektu mesta na SORO pri KSK
(Pozn. redakcie: SORO = Sprostredko‑
vateľský orgán pod riadiacim orgánom).
Po ukončení kontroly bude možné začať
práce. Mesto preto prijíma opatrenia,
aby sa dali oba projekty týkajúce sa
Duklianskej ulice realizovať súčasne.

REKONŠTRUKČNÉ
PRÁCE BUDÚ PREBIEHAŤ
V TROCH ETAPÁCH.
Prvým rekonštruovaným úsekom (1.
a 2. etapa) bude časť od hranice kri‑
žovatky pri hoteli Metropol po žel.
priecestie pri sídl. Západ I, a to v poradí
najprv pravý jazdný pruh, potom ľavý.
Výjazd vozidiel z pozemkov a dvorov
bude podľa dočasného dopravného
značenia. V deň pokládky asfalto‑
vých zmesí NEBUDE možný vjazd
a výjazd na pozemok. Realizátor stavby
bude kontaktovať majiteľov dotknutých
pozemkov prostredníctvom e-mailu.
Obmedzená bude maximálna povo‑
lená rýchlosť na 30 km/hod. Smer
jazdy bude umožnený iba smerom
VON z mesta. Čiže obyvatelia sídl. Zá‑
pad alebo Smižian sa do centra mesta
dostanú iba po Radlinského ul. popod
železničný podjazd.
V križovatke pri supermarkete Kaufland
bude ZÁKAZ VJAZDU pre osobné mo‑
torové vozidlá smerom k nákupným
strediskám. Zásobovaniu bude umož‑
nený vjazd aj výjazd IBA mimo obdobia

asfaltovania.
Počas 1. a 2. etapy bude na križo‑
vatke pri hoteli Metropol smer jazdy
Starosaská – Odborárov a opačne
prejazdný. Počas 3. etapy bude táto
križovatka uzavretá.
V 3. etape bude rekonštrukcia prebie‑
hať v úseku hranice veľkej križovatky
s Elektrárenskou ul. - od časti komu‑
nikácií pred Prima bankou a bývalou
baníckou školou po križovatku pri
hoteli Metropol.
Oba jazdné pruhy na Štefánikovom
námestí budú uzavreté v celom profile.
Vozidlám pošty a taxi služieb bude
umožnený vjazd z ulice Stará cesta
v obojstrannom smere. Na ul. Stará
cesta bude zákaz parkovania!
Na veľkej križovatke bude smer jazdy
Letná – Zimná – sever – juh a opačne
prejazdný. Križovatka pri hoteli Metro‑
pol v tejto etape bude uzavretá.
Predpoklad trvania rekonštrukčných
prác počas každej etapy je cca jeden
mesiac (spolu cca 3 mesiace). Termín
dočasnej uzávierky môže byť v závis‑
losti od rýchlosti prác upravený.
V prípade niektorých priľahlých a frek‑
ventovaných ulíc budú dočasne upra‑
vené zákazy zastavenia.
Zároveň dôjde k dočasným zmenám
cestovných poriadkov mestskej
a prímestskej autobusovej dopravy.
„Vzhľadom na to, že do termínu uzávierky tohto Ička neboli ukončené zmeny cestovných poriadkov, odporúčame
občanom venovať pozornosť oznamom
a mimoriadnym cestovným poriadkom,
ktoré budú zverejnené na stránkach
www.eurobus.sk, www.spisskanovaves.eu a zahrnuté budú aj vo vyhľadávačoch www.cp.sk a UBIAN,“ uviedol
Ľubomír Pastiran, riaditeľ dopravného
závodu Spišská Nová Ves, eurobus, a. s.
Žiadame všetkých účastníkov premáv‑
ky o ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť
pri dodržiavaní dopravných usmernení
a riadenie sa dočasným dopravným
značením.
Andrea Jančíková
APRÍL 2021

MESTO PRIPRAVUJE PRÍSTAVBU
DOMOVA DÔCHODCOV
Keďže sa počet seniorov v Spišskej Novej Vsi z dlho‑
dobého hľadiska zvyšuje, mesto zvažuje viacero mož‑
ností, ako zabezpečiť ich primeranú starostlivosť.
Jednou z možností bolo aj odkúpenie budovy v lokalite
Predná Huta (bývalý sklad CO), keďže mesto obdŕža‑
lo po dvoch rokoch vyjednávania lukratívnu ponuku
v cene 2 160 000 €. Budova je rozostavaná na 40 %
a nevyhnutné sú ďalšie investície na dokončenie v ob‑
jeme cca 3,5 mil. €. Využitie je možné analyzovať,
napr. by tam mohlo byť oddelenie dlhodobo chorých,
odd. pre seniorov samoplatcov, rehabilitačné stre‑
disko, v tejto pandemickej dobe aj záložná karantén‑
na nemocnica. Primátor začal s hľadaním externých
zdrojov, pričom ich získanie by bolo podmienkou pre
odkúpenie objektu, nakoľko mesto by túto investí‑
ciu nezvládlo. Avšak primátor nenašiel pochopenie
v poslaneckom zbore, nakoľko na ostatnom zasadnutí
tento návrh nebol schválený.
„Považujem to za obrovskú chybu vzhľadom na stále rastúce ceny a na možnosti získať externé zdroje
na absolútnu prioritu riešenia otázky demografického
vývoja obyvateľov v Spišskej Novej Vsi smerom k prestarnutiu,“ uviedol Pavol Bečarik, primátor mesta.
Rozširovanie tunajšieho domova dôchodcov bolo ak
tuálne už v predchádzajúcom období. Mesto sa obrátilo
na spol. Atelier Symbiosis s požiadavkou spracovania
architektonickej štúdie na prístavbu k existujúcemu
objektu domova dôchodcov (DD) na Brezovej ulici.
Zástupcovia primátora mesta J. Gonda a D. Demeč‑

ko spolu s riaditeľom DD Š. Šiškom sa na pracov‑
nom stretnutí s architektom oboznámili s detailami
spracovanej štúdie. Nová budova je navrhnutá v bez‑
prostrednej blízkosti už existujúceho domova dôchod‑
cov. Navrhovaný objekt má mať 3 obytné podlažia,
z toho dva nadzemné a jedno podzemné a pozostáva
z dvoch samostatných častí. Základný pôdorys objektu
navrhnutý v tvare L je delený na dva samostatné sta‑
vebné objekty, ktoré môžu byť podľa potreby riešené
ako samostatné fázy výstavby. V jednej časti objektu
je plánovaných 20 obytných jednotiek, kde môže byť
ubytovaných 40 klientov. V druhej časti je navrhnu‑
tých ďalších 15 obytných jednotiek. Tie sú riešené
ako bezbariérové s kuchynským kútom, balkónom,
bezbariérovou kúpeľňou a predsieňou. Umiestnenie
objektu na pozemku rešpektuje už existujúce inžinier‑
ske siete a návrh uvažuje s vytvorením 15 parkovacích
miest v areáli. Predpokladaný náklad stavby je 2,6 mil.
eur, pričom predpokladaný náklad väčšej časti je
cca 1,8 mil. eur a druhej, menšej, časti je cca 800-ti‑
síc eur. „Budeme sa uchádzať o podporu poslancov
na vyčlenenie prostriedkov financovania. Uchádzať sa
chceme aj o externé zdroje. Veríme, že v nasledujúcom programovom období budú vládou i EÚ projekty
na výstavbu domovov dôchodcov podporené,“ doplnil
Pavol Bečarik. Samotný postup prác a jednotlivé etapy
ovplyvní množstvo voľných finančných prostriedkov
v rozpočte mesta.
Tomáš Repčiak

Pri príležitosti sv. Valentína pozvali nemocnice
Svet zdravia zamilované dvojice, aby prišli darovať
krv. Tradičnú kampaň Valentínska kvapka krvi
v spišskonovoveskej nemocnici 12. 2. podporili aj
uznávaní horskí nadšenci spolu so svojimi partner‑
kami. Všetci darcovia navyše dostali špeciálny dar‑
ček – červené zamilované rúška s nápisom LO-VE.
Galéria umelcov Spiša uviedla 22. 2. hneď tri
nové online výstavy - Jozef Sedlák: Fotografic‑
ká eschatológia, U-Points – Tranzit: Marek Jarotta
a Teleskop/Vesmír, ktoré potrvajú až do 6. 6. Záro‑
veň naďalej dopĺňa nový formát „karanténnej“ ko‑
munikácie Galéria OnLine, v rámci ktorého prináša
informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umel‑
coch, výstavách, vybraných dielach a inštruktáž‑
ne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú
bezplatné a bez časového obmedzenia. Pre rodiny
s deťmi si 28. 2. online formou pripravila Nedeľný
kreatívny ateliér: Nezbední škriatkovia.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Tradičná jarná zbierka pre Spišskú katolícku
charitu, ktorá sa každoročne koná na 1. pôstnu
nedeľu v kostoloch, sa tento rok kvôli protipande‑
mickým opatreniam uskutočniť nemohla. Presunu‑
la sa preto od 23. 2. do online priestoru. Ľudia tak
mohli prispievať na charitu zaslaním SMS alebo
vložením ľubovoľnej sumy na účet.
Niektorí žiaci aj počas jarných prázdnin dobrovoľne
navštevovali školu, aby dobehli zameškané uči‑
vo. Túto možnosť poskytlo ministerstvo školstva
pre žiakov základných a stredných škôl na upev‑
nenie vedomostí. Jarnú školu otvorila aj ZŠ na
Komenského ul. Vyučovanie tu deťom spestrili
pedagógovia rôznymi aktivitami z prírodovednej,
spoločensko-vednej či esteticko-výchovnej oblasti.
Pri príležitosti 110. výročia narodenia Ondre‑
ja Kožucha si naňho zaspomínali občania v jeho
rodnej obci Sučany. Pietny akt musel byť kvôli
aktuálnym protipandemickým opatreniam veľmi
skromný. Ondrej Kožuch bol významný geológ
a povstalecký dôstojník, ktorý vo svojich 33 rokoch
padol v bojoch počas SNP pri obrane Sp. Novej Vsi,
kde je aj pochovaný.
Ochorenie Covid-19 prepuklo aj medzi klientmi
a zamestnancami DSS Náš Dom v Sp. Novej Vsi
aj napriek zavedeným prísnym opatreniam. Na‑
šťastie všetci mali iba ľahký priebeh bez výraznej‑
ších komplikácií. Povinná karanténa v zariadení už
skončila a takmer všetci zamestnanci využili mož‑
nosť zaočkovať sa.
Od 1. do 5. 3. prebiehal v poradí už 22. ročník Týž‑
dňa slovenských knižníc pod spoločným mottom
Knižnice pre všetkých, tentoraz však netradične
v online priestore. V rámci neho spišskonovoveská
knižnica odkryla zákulisie práce s knihami. Orga‑
nizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc
a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Zášti‑
tu nad týmto ročníkom prevzala ministerka kultúry
SR Natália Milanová.
Vyučovať prezenčnou aj online formou predstavuje
záťaž pre učiteľov. V ZŠ na Komenského ul. však
našli spôsob, ako skĺbiť výhody obidvoch foriem
a začali s experimentálnou metódou vyučo‑
vania. V jednej učebni spojili deti z rôznych tried
a dokonca aj ročníkov. Žiaci sa tu spájajú prostred‑
níctvom počítača a slúchadiel so svojím učiteľom,
ktorý učí z domu. Výhodou je, že rodičia žiakov
prvého stupňa môžu chodiť do práce a zároveň
učitelia nemusia vyučovať dvakrát.

www.spisskanovaves.eu
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BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Koronavírus sa počas druhej vlny pandémie ne‑
vyhol ani tunajšiemu domovu dôchodcov, kedy
ochorením prešli dve tretiny klientov i zamest‑
nancov aj napriek prísnym opatreniam. Nádej na
zlepšenie situácie im preto dáva vakcinácia, ktorú
rozdelili do troch etáp. Ku 2. 3. prešlo 2. kolom oč‑
kovania 18 zamestnancov. Zároveň v spišskonovo‑
veskej nemocnici Svet zdravia vyčlenili samostatnú
ordináciu a personál, kde skupinovou formou pre‑
šla 1. kolom očkovania aj časť klientov. V rámci
poslednej etapy budú zaočkovaní aj imobilní klienti
priamo v domove.
Spišský hrad čaká tento rok 2. etapa obnovy,
ktorá by po podpise zmluvy s víťazom verejného
obstarávania za optimálnych podmienok mala za‑
čať už v máji. Realizovať sa budú práce na záchrane
románskeho paláca, západných palácov s kaplnkou
a prístupových prehliadkových trasách na hornom
hrade. Rozpočtový náklad na stavebné práce pred‑
stavuje čiastka 4 809 625,28 €. Sumu 316 458 €
tvoria náklady na súvisiace práce, ako je stavebný
dozor, autorský dohľad, archeologický výskum, ar‑
chitektonicko-historický výskum či diagnostika ma‑
teriálov. Práce si vyžiadajú obmedzenie prevádzky
a v sezóne 2022 – 2023 pravdepodobne aj úplné
uzatvorenie expozícií horného hradu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. 3.
navštívil primátor mesta Pavol Bečarik tunajšiu
nemocnicu Svet zdravia, aby všetkým ženám,
ktoré tam pracujú, odovzdal kvety a zablahoželal
k tomuto sviatku. Zároveň im poďakoval za sta‑
rostlivosť a opateru počas hospitalizácie. Pod okná
jednotlivých oddelení im zahral na saxofóne mladý
hudobník zo Sp. Novej Vsi Pavol Dzurik.
V jarnom období a v lete počas extrémneho sucha
hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru trávnatých
porastov. Spišskonovoveskí hasiči v tejto súvis‑
losti na jar minulého roka zaznamenali cca 242
výjazdov. Z uvedeného počtu v 35 prípadoch išlo
o požiare lesného porastu. Pri nich vznikli škody
vo výške necelých 22-tis. € a hasičom sa podari‑
lo uchrániť hodnoty vo výške necelých 415-tis. €.
Fyzickým osobám pritom v blokovom konaní hrozia
sankcie do výšky 100 €, v priestupkovom konaní
sa výška pokuty môže vyšplhať až na 331 €. V prí‑
pade právnických osôb alebo podnikateľov hrozí
postih až do výšky 16 600 €.
V tunajšej zoologickej záhrade sa už pripra‑
vujú na začiatok turistickej sezóny. Tento rok
pre návštevníkov pripravili prekvapenie v podobe
nových obyvateľov. V pavilóne Aquaterra pribudla
korytnačka kajmanka dravá. Prekvapením tejto se‑
zóny budú tiež servaly. Ide o párik šeliem, pričom
tento druh zvierat doposiaľ naša ZOO ešte necho‑
vala. Už tradične sa tu po zime tešia aj z nových
prírastkov, a to rácky hortobágyskej, kozy kame‑
rúnskej, kozy walliskej a kravy indickej. Za posled‑
né mesiace tu vznikol nový priestor pre leopardy
či jaguáre.
Vo vestibule Múzea Spiša pribudla k interaktív‑
nej mape o prírode Spiša unikátna mapa časti
Spiša z roku 1769, ktorú dala vyhotoviť Mária
Terézia. Zároveň tu slávnostne uviedli 10. vydanie
Vlastivedného zborníka Spiš počas Dvorných
dialógov, ktoré prebiehali 24. 3. v online priesto‑
re. Zborník má 455 strán a podieľalo sa na ňom
44 autorov. Spomínaná historická mapa tvorí sú‑
časť stálej expozície História Spiša a návštevníkom
ponúka možnosť vidieť, ako Spiš vyzeral v časoch
Márie Terézie.
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REKONŠTRUKCIA MŠ
V uplynulých týždňoch prešli čiastočnými opravami priestory dvoch materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
V MŠ na Komenského ul. sa v dvoch triedach na‑
chádzali ešte pôvodné umyvárne. Keďže ich stav bol
už nevyhovujúci, prešli rozsiahlou rekonštrukciou.
„V týchto umyvárňach bola kompletne vymenená
vodoinštalácia, kanalizácia, položené nové obklady
a vymenila sa celá sanita,“ priblížila riaditeľka Správy
školských zariadení Radka Romaňáková. Náklady
na spomínané opravy boli vyčísle‑
né na necelých 20-tis. €.
Rekonštrukčné práce prebiehali
aj v MŠ na Lipovej ul., kde sa
kompletne odstránilo celé že‑
lezné átrium a dvere. Tie sa aj
zamurovali, keďže boli z hľadiska
bezpečnosti nevyhovujúce. „Na
základe požiadaviek BOZP technika sme tu museli urobiť určité
stavebné úpravy. Otvorové konštrukcie boli nevyhovujúce, preto
sme ich odstránili a zamurovali.
S týmito stavebnými úpravami sme sa rozhodli odstrániť aj
átrium, ktoré tam bolo,“ vysvetlila
ďalej R. Romaňáková. Spomínané
stavebné úpravy stáli cca 6-tis. €.
Obe investície boli hradené z roz‑
počtu Správy školských zariadení
a pri ich realizácii pomáhal mest‑
ský podnik MEPOS SNV, s. r. o.
Zároveň sú plánované postupné
rekonštrukcie aj ďalších mater‑

ských škôl v závislosti od finančných možností. Ako
prvá by mala prísť na rad MŠ na Gorazdovej ul., ktorá
má strechu v dezolátnom stave. Modernizáciou prejde
i kotolňa v MŠ na Ul. E. M. Šoltésovej, vďaka nená‑
vratnému finančnému príspevku z Ministerstva život‑
ného prostredia SR vo výške 123 043 €.
Edita Gondová, foto: archív MŠ Komenského ul.

MESTO ROZDALO OBČANOM TISÍCKY
RESPIRÁTOROV
V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou ohľadom šírenia nákazy nového koronavírusu
sa vedenie mesta rozhodlo distribuovať do každej domácnosti po 2 ks respirátorov typu
FFP2. Začiatkom marca ich roznášali pracovníci CVČ Adam a Klubu mladých v spolupráci
s ďalšími dobrovoľníkmi. Do distribúcie sa zapojili aj poslanci MsZ.
Keďže respirátor FFP2 poskytuje účinnejšiu ochranu
ako obyčajné rúško, rozhodlo sa vedenie mesta po‑
kračovať v ich distribúcii. Na tento účel zakúpilo spo‑
lu 28-tis. kusov respirátorov v celkovej hodnote
cca 11 600 €. Následne ich začiatkom marca rozná‑
šali pracovníci z CVČ Adam a Klubu mladých v spolu‑

práci s ďalšími dobrovoľníkmi do každej domácnosti
v Spišskej Novej Vsi. „Týmto krokom nadväzujeme na
pozitívnu odozvu od seniorov, keď mesto v januári tohto roka doručilo respirátor FFP2 každému obyvateľovi mesta nad 60 rokov,“ priblížil primátor mesta Pavol
Bečarik.
Edita Gondová

DOTÁCIA NA COVID
V roku 2020 Mesto Spišská Nová Ves zareagovalo na
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
v oblasti podpory regionálneho rozvoja zameranú na
zmiernenie dopadov koronakrízy. Gestorom tejto výzvy
bol v čase jej vyhlásenia Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu. Koncom roka 2020
bola mestu schválená dotácia vo výške 10 000 €.
V rámci podporenej aktivity sa zabezpečilo vybavenie
na dezinfekciu a ochranu zdravia kritických organizač‑
ných zložiek mestského úradu ako pokladňa, matrika,
kancelária 1. kontaktu, evidencia obyvateľov, ďalej ob‑
jektov Domu humanity, komunitného centra, mestskej
polície a správy cintorína. Obstaralo sa 6 ks germicíd‑

nych žiaričov pevných aj prenosných, zariadenia na
dezinfekciu priestorov ako postrekovače, vysokotlaký
čistič, dávkovače dezinfekcie a tiež vybavenie - sta‑
ny, lavice, stoly a ozvučovacia technika pre testovanie
obyvateľov.
Mesto Spišská Nová Ves dofinancovalo výdavky pro‑
jektu sumou 1120 €.

APRÍL 2021

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH
Objekt, v ktorom sa nachádza Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho, prešiel
rekonštrukciou.
Špeciálna materská škola sídli v časti budovy spojenej
školy v bloku C na Gaštanovej ul. 11 na Sídl. gen. Svo‑
bodu (Tarča). Uvedený objekt prešiel rekonštrukciou,
ktorá bola realizovaná z dotácie Ministerstva pôdohos‑
podárstva a regionálneho rozvoja SR, z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a z Integrovaného regio
nál
neho operačného programu vo výške 86 303 €.
Budova je bezbariérová, z poskytnutých prostriedkov
sa nakúpili aj učebné pomôcky a zariadenie, v areá

li školy vzniklo detské ihrisko. „Z dotácie sa sčasti
realizovala výmena okien, stavebné práce v interiéri –
priečky, omietky, podlahové kúrenie, sociálne zariadenia, podlahová krytina, elektroinštalácia, signalizácia,
vymaľovanie tried, interiérové aj protipožiarne dvere.
V exteriéri sa realizovalo zateplenie časti budovy, nová
omietka a exteriérové dvere. Z dotácie boli tiež zakúpené aj niektoré herné prvky exteriérového ihriska,“
vymenovala riaditeľka Spojenej školy sv. M. M. Kolbe‑
ho Mária Hrušovská Petríková.
Vďaka spomínanej dotácii škola zakúpila tiež interak‑
tívny set vo výške 1 694 €. Spišská katolícka charita
sa na dofinancovaní stavebnej časti podieľala sumou
34 632 € z 2 % dane a čiastkou 88 078 € z vlastných
zdrojov. Na kúpu interaktívneho setu prispela zo svo‑
jich prostriedkov sumou 547 €.
Špeciálna materská škola má kapacitu 19 miest a je
prístupná pre všetky deti rôzneho vierovyznania, rasy
a svetonázoru. Predprimárne vzdelávanie v 3 triedach
poskytuje deťom s rôznymi druhmi zdravotného zne‑
výhodnenia z mesta Sp. Nová Ves a okolia. „Školský
vzdelávací program našej špeciálnej materskej školy
je zameraný na umenie milovať všetkých v duchu
školy charitas – školy činnej lásky. Prednosťou škôlky
je rodinné, individuálne a zážitkové vzdelávanie ináč
obdarovaných detí s prihliadnutím na ich osobitosti,“
doplnila ďalej M. Hrušovská Petríková.
Edita Gondová
foto: archív Špeciálnej MŠ sv. M. M. Kolbeho

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu,
oznamuje občanom mesta Spišská Nová Ves termí‑
ny pre jarný zber objemných odpadov v jednotlivých
častiach mesta. Objemný odpad je komunálny
odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné
uložiť do štandardnej nádoby.
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov pre
bytové domy:
1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta)
12. 4.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall
12. 4.
3. Lipová ul.
12. 4.
4. Kamenný obrázok
12. 4.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája
13. 4.
6. Štúrovo nábrežie - park. pri OD Prima
13. 4.
7. Štúrovo nábrežie 11 - 13
13. 4.
8. Hutnícka ul.
13. 4.
9. Strojnícka ul.
14. 4.
10. E. M. Šoltésovej
14. 4.
11. Hurbanova - pri kotolni
14. 4.
12. Za Hornádom - zadná strana obchodu 14. 4.
13. sídl. Východ - Fr. Kráľa
15. 4.
14. Rázusova ul.
15. 4.
15. Koceľova ul.
15. 4.
16. Filinského ul. – bytovka
19. 4.
17. garáže pri Židovskom cintoríne
19. 4.
Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch,
aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pri‑
stavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňu‑
jeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie
stavebného odpadu, zeminy, konárov z orezov

stromov a krov, nebezpečného odpa‑
du (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, tele‑
vízory, monitory…), elektroodpadu a pneumatík.
Upozorňujeme, že pôvodcovi takéhoto odpadu
môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov
pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú
uvedené v Kalendári zvozu separovaných zlo‑
žiek z komunálnych odpadov pre rok 2021.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznika‑
júci pri bežných udržiavacích prácach sú občania
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová
Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných
stavebných odpadov - areál Regionálnej sklád‑
ky odpadov Kúdelník II (po - pi od 7.00 - 14.30 h).
Nebezpečný odpad môžu občania odovzdať na
Zbernom dvore na Sadovej ulici (po - pi od 7.00 –
15.00) – dovoz odpadu si je potrebné dopredu do‑
jednať s obsluhou Zberného dvora - Sadová uli‑
ca – t. č.: 0903 439 589. Tento odpad bude občanom
prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za
podmienok určených v horeuvedenom všeobecne
záväznom nariadení. Pri prevzatí odpadu je potrebné
sa riadiť platnými hygienickými opatreniami!
Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať
v PNEUSERVISE alebo v predajni s pneumati‑
kami.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

ZRIADENIE
VYHRADENÝCH
PARKOVACÍCH MIEST
V MIESTE TRVALÉHO
POBYTU

ANKETA

SPRAVODAJSTVO

Vážení občania, mesto plánuje v prípade vášho
záujmu zriadenie vyhradených parkovacích miest
pre osobné motorové vozidlá na jednotlivých síd‑
liskách mesta. Touto cestou máte možnosť vyjadriť
svoj názor, prípadne záujem, na zriadenie vyhrade‑
ných parkovacích miest.
Uvažuje sa s vyhradením max. 1 parkovacieho
miesta na jednu bytovú jednotku.
1. Ak by ste mali možnosť užívať vyhradené
parkovacie miesto pre vaše osobné motorové
vozidlo na vašom sídlisku, boli by ste ochotní si
ho prenajať za cenu 161 €/rok?
áno
nie
V prípade, že ste uviedli áno, uveďte názov ulice
vášho bydliska: ......................................................
2. Do akej vzdialenosti od miesta trvalého byd‑
liska ste ochotní parkovať?
do 50 m
do 100 m
do 200 m
viac ako 200 m
3. Koľko % z celkového počtu existujúcich par‑
kovacích miest na vašom sídlisku by ste doká‑
zali akceptovať, aby mesto vyhradilo na spo‑
platnené parkovanie?
do 10 %
do 25 %
do 50 %
Uveďte názov vášho sídliska: ..................................
4. Preferujete zriadenie parkovacích miest:
na centrálnych (vnútroblokových) parkoviskách
na parkoviskách s kolmým státím vedľa cest‑
nej komunikácie
Uvedenú anketu máte možnosť vyplniť na stránke
mesta: anketa.spisskanovaves.eu
Prípadne môžete anketový lístok odovzdať v poda‑
teľni Mestského úradu na Štefánikovom námestí
1 – prízemie, alebo zaslať svoj názor mailom na
zuzana.holotnakova@mestosnv.sk.

www.spisskanovaves.eu
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 7. 2. 2021 začaté trestné stíhanie
a vznesené obvinenie pre prečin krádeže. Páchateľ
v uvedený deň v čase okolo 13.20 hod. v predajni
obchodného domu ukradol 3 ks likéra a násled‑
ne prešiel cez pokladničnú zónu bez zaplatenia.
Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu
20,97 €, pričom obdobného skutku formou krá‑
deže sa dopustil aj 2. 5. 2020, za ktorý mu bola
príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ SNV uložená
bloková pokuta nezaplatená na mieste vo výške
33 €. Taktiež bol za taký čin v predchádzajúcich
dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený trestným
rozkazom Okresného súdu SNV za prečin krádeže,
za čo mu bol uložený trest odňatia slobody podmie‑
nečne na 2 mesiace so skúšobnou dobou v trvaní
12 mesiacov.
Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 8. 2. 2021 začaté trestné stíhanie
pre prečin krádeže v súbehu s prečinom poško‑
dzovania cudzej veci. Neznámy páchateľ v dobe
od 10.00 hod. 5. 2. 2021 do 7.00 hod. 8. 2. 2021
na rozostavanom rodinnom dome v centre mesta
doposiaľ nezisteným spôsobom a predmetom roz‑
bil dve sklenené výplne trojskla posuvných dverí
v zadnej časti domu, čím vznikla škoda v hodnote
1 000 €. Následne nezisteným spôsobom a pred‑
metom poškodil rám dreveného okna nachádza‑
júceho sa v zadnej časti domu, čím vznikla škoda
v hodnote 2 500 €. Následne z objektu odcudzil
vŕtačku značky Bosch v hodnote 150 €.
Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 7. 2. 2021 začaté trestné stíhanie
a vznesené obvinenie pre prečin krádeže. Páchateľ
v ten deň v čase okolo 16.00 hod. v predajni ob‑
chodného domu poškodil 3 ks fliaš v hodnote spolu
74,97 €. Následne odcudzil biele víno v hodnote
1,29 € a prešiel cez pokladničnú zónu, kde za tovar
nezaplatil. Spôsobil tým celkovú škodu 76,26 €.
Uvedeného skutku sa dopustil aj napriek tomu, že
bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich
mesiacoch postihnutý, a to za priestupok proti
majetku, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta
nezaplatená na mieste vo výške 33 €.
Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 9. 2. 2021 začaté trestné stíhanie
pre prečin ublíženie na zdraví v súbehu s preči‑
nom výtržníctva. Páchatelia 8. 2. 2021 v čase
okolo 22.45 hod. v opustenej budove spoločným
konaním fyzicky napadli poškodených tak, že ich
udierali do oblasti hlavy teleskopickými tyčami.
Spôsobili im ľahké zranenia s predbežnou dobou
liečenia 10 dní, pričom trestné stíhanie bolo začaté
zadržaním podozrivých osôb.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresné‑
ho riaditeľstva PZ SNV začal 12. 2. 2021 trestné
stíhanie vo veci pre zločin neodvedenia dane
a poistného. Zodpovedný zástupca spoločnosti
s ručením obmedzeným so sídlom v Sp. Novej Vsi
neodviedol určeným príjemcom zrazené a splatné
poistné na sociálne poistenie, zrazené preddavky
na daň z príjmu zo závislej činnosti za zamestnan‑
cov v celkovom rozsahu 195 767,50 € a nezaplatil
určenému príjemcovi zrazené a splatné poistné na
sociálne poistenie za zamestnávateľa v celkovom
rozsahu 306 000,49 €.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného
riaditeľstva PZ SNV vzniesol 15. 2. 2021 obvinenie
pre prečin zanedbania povinnej výživy. Páchateľ si
v dobe od 1. 3. 2011 až doposiaľ neplnil zákonnú
vyživovaciu povinnosť na svoje dieťa v mesačnej
výške 80 €. Na výživnom tak dlhuje oprávnenej
matke celkovú sumu vo výške 7 830 €.

VITAMÍNY
PRE SENIOROV
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí konanom 18. 3. 2021 schválilo
návrh primátora mesta poskytnúť seniorom výživové doplnky s obsahom
vitamínu C, vitamínu D3 a Zinku. Vitamíny budú poskytnuté tým, ktorí
o ne prejavia záujem. Podmienkou je dosiahnutie veku najmenej 70 ro‑
kov v roku 2021 a trvalý pobyt v meste Sp. Nová Ves. K tomuto kroku
mesto pristúpilo na základe odporúčania hlavnej odborníčky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany
Šimkovej, PhD. Seniorom odporúčame prečítať si príbalový leták alebo
užívanie výživových doplnkov konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.
Vitamíny si budú môcť seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť na základe predloženého
preukazu totožnosti alebo preukazu poistenca zdravotnej poisťovne v uvedených hodinách podľa nasledujúceho
harmonogramu:
• na Mestskom úrade, Štefánikovo nám. 1, seniori bývajúci na uliciach:
B. Němcovej, Duklianska, Hurbanova, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Čajaka, J. Fabiniho, J. Fándly‑
ho, J. Kostru, Jarková, Jedľová, Košiarna, Krížová, Letecká, Limbová, Medza, Nábrežie, Hornádu, Nad Medzou,
Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, S. Chalupku, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slobody, Stará
cesta, Starosaská, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Vajanského, Za Šestnástkou, Záborského, Astrová, Berno‑
lákova, Filinského cesta, Gorazdova, Harichovský chodník, Hviezdoslavova, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho,
Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Slovenská, Školská,
Lesná, Potočná;
• na Radnici, Radničné nám. 7, seniori bývajúci na uliciach:
Mickiewicza, Borodáčova, Borovského, E. M. Šoltésovej, Za Hornádom, Elektrárenská, F. Hečku, F. Urbánka, I. Sto‑
dolu, J. Bottu, Kalinčiaka, Kukučínova, M. Gorkého, Malá, Obrancov mieru, Palárikova, R. Jašíka, S. Tomášika
Stojan, Tajovského, Tehelná, Za Hornádom, Banícka, Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Fraňa Kráľa, I. Krasku,
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Kasárenská ulica, Konrádova, Mlynská, Námestie Iglovia, Rázusova, Rybárska, Škul‑
tétyho, Zábojského, Zvonárska.
Dátum

výdajné miesta

8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 9.00 h
10.00 h 11.00 h 12.00 h 14.00 h 15.00 h
Mestský úrad priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská
6. – 9. 4. 2021
12. – 16. 4. 2021
a Radnica
A-Č
D-G
H-K
L-Ň
O-Š
T-Ž
V tabuľke sú uvedené začiatočné písmená priezvísk.

MOBILNÉ VÝDAJNÉ MIESTA a k ním prislúchajúce ulice bydliska
Zároveň budú zriadené mobilné výdajné miesta, kde si občania môžu vitamíny vyzdvihnúť v pristavenom
vozidle podľa ulice svojho bydliska a časového harmonogramu podľa abecedného rozpisu.
Dátum výdajné miesta
Sídl. Mier, pri areáli
ZŠ Z. Nejedlého
Sídl. Západ,
streda
pri areáli
7. 4.
ZŠ Hutnícka
streda Sídlisko Východ,
plocha na trhovisku
7. 4.
Ferčekovce,
štvrtok
parkovacia plocha
8. 4.
pri kostole
štvrtok Novoveská Huta,
pred Poľovník pub
8. 4.
piatok Sídl. Tarča,
plocha pri OC Družba
9. 4.
utorok
6. 4.

8.00 9.00 h

9.00 10.00 h

10.00 11.00 h

11.00 12.00 h

13.00 14.00 h

14.00 15.00 h

15.00 16.00 h

priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská
A-Č
D-G
H-K
L-Ň
O-Š
T-Ž

-

priezviská priezviská priezviská priezviská
A-G
H-M
N-Š
T-Ž

-

-

-

-

-

priezviská priezviská priezviská priezviská
A-G
H-M
N-Š
T-Ž

-

-

priezviská priezviská priezviská
A-H
I-Ň
O-Ž
-

-

-

priezviská priezviská
A-K
L-Ž
priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská priezviská
A-Č
D-G
H-K
L-Ň
O-Š
T-Ž
-

-

-

-

-

• na Sídlisku Mier, pri areáli ZŠ Z. Nejedlého, seniori bývajúci na uliciach:
J. Matušku, J. Wolkera, Komenského, Štúrovo nábr.; Bezručova, Krčméryho, P. Jilemnického, Tr. 1. mája, Z. Nejedlého;
• na Sídlisku Západ, pri areáli ZŠ Hutnícka, seniori bývajúci na uliciach:
Duklianska, Hrnčiarska, Hutnícka, Kamenárska, Kolárska, Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Tkáčska, Zámočnícka;
• na Sídlisku Východ, plocha na trhovisku, seniori bývajúci na uliciach:
Česká, Moravská, Radničné námestie a obyvatelia s pobytom mesto „Spišská Nová Ves“, Zimná, J. C. Hronské‑
ho, Jesenského, Koceľova, Kollárova, Letná, Markušovská cesta, Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Rastislavova,
Svätoplukova, Štefánikovo námestie, Tolstého, Železničná;
• v Novoveskej Hute, pred pohostinstvom Poľovník;
• vo Ferčekovciach, parkovacia plocha pri kostole;
• na Sídlisku Tarča, plocha pri OC Družba, seniori bývajúci na uliciach:
Agátová, Dubová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Podskala, Sadová, Tepličská cesta, Brezová, Gaštanová, Kamen‑
ný obrázok, Lipová, Topoľová, Vyšný Hámor.
APRÍL 2021

BEŽKOVANIE V ŠULERLOCHU
Dva februárové týždne si bežkári užívali strojovo upra‑
venú trasu v Šulerlochu o celkovej dĺžke 4 km s pre‑
výšením 65 metrov. „Konečne nám v tejto sezóne (do
tretice) napadlo dosť snehu na zhotovenie kvalitnej
bežeckej stopy pre „klasiku“ i „korčuľovanie“. Prírode
sme vďační za možnosť vyskúšať techniku, zručnosť,
vytrvalosť i technológie na úpravu trate, ktorej podklad
sme čiastočne pripravili už v priebehu roka. Potvrdilo
sa nám, že bežeckej trati sa treba venovať minimálne
raz denne, najlepšie večer, aby stopa do rána pri nižšej
teplote vymrzla, spevnela. Úprimne nás potešil záujem
občanov mesta i okolia. Za vhodných podmienok
sme registrovali na trati naraz aj päťdesiat bežká‑
rov, teda denne si trate užívalo 200 až 300 lyžiarov,“
uviedol Jozef Borz, predseda záujmového združenie
právnických osôb MAS. Stále na trati niekto bol, začia‑
točníci, rekreační bežci i „profesionáli“ s vycibreným
štýlom a mnohých neodradila ani tma. Fantastický

bol pohľad v noci na rad kmitajúcich svetielok - če‑
loviek. „Úžasný pocit a zadosťučinenie… Funguje to!
Konečne sme mohli náš zámer vnímať komplexnejšie,
vykryštalizovali sa sánkarské podmienky, trasy pre
peších s deťmi na sánkach, psíčkárov a, žiaľ, aj trasy
motorkárov a štvorkoliek,“ dodal J. Borz. Práve posled‑
ne menovaní (motoroví návštevníci) si neuvedomujú, že
jazdiť po súkromných a mestských pozemkoch či voľ‑
nej prírode je protizákonné a škody, ktoré spôsobujú,
často nenahraditeľné.
„Vychytali sme aj negatíva na bežeckých tratiach, ako
väčší priečny sklon trate, zľadovatené úseky či frekvenciu peších, ktorí poškodzovali udržiavane trate.
Výdatne nám s technikou pomohol mestský podnik
MEPOS, a v propagácii neoceniteľnú službu urobilo
mesto cez vlastné sociálne siete. Aj to sú úseky, kde to
vylepšíme a, samozrejme, za poskytnutú pomoc ďakujeme,“ doplnil predseda.
Budúcu sezónu pripravujú už teraz.
Ošetrujujú techniku, pripravujujú sa
na úpravu terénu a začínajú s ná‑
borom dobrovoľníkov, aby zámer
zvládli lepšie.
Na otázky návštevníkov, či trate
budú aj na budúci rok, odhodla‑
ne odpovedajú: Budú! Ak nebude
prírodný sneh, nasnežia umelý, mi‑
nimálne na 500-metrovom okruhu
pri strelnici. Je to zámer, na ktorom
pracujujú už druhý rok.
Aj keď len dva týždne na bežkách
a bežeckých tratiach, aj tak to stálo
za to. Stálo za to vidieť spokojných
a vďačných návštevníkov, vidieť, že
to funguje, že sa ľudia z možnosti
pohybu blízko mesta tešia.
kolektív MAS-u

NÁJOMNÉ APARTMÁNOVÉ
ŠTARTOVACIE BYTY
Mesto plánuje prerobiť priestory v hoteli Šport na
približne dvadsať nových nájomných štartovacích
bytov pre mladé rodiny. Za posledné štyri roky sa
v meste rôznymi developerskými spoločnosťami po‑
stavilo cca 240 bytových jednotiek. Plánuje sa výstav‑
ba malého sídliska pri železnižnom podjazde s počtom
260 bytov. Taktiež sa pripravuje individuálna bytová
výstavba v lokalitách Malé pole, 9 krokov, Ferčekovce,
Červený jarok, Blaumont – II. etapa. Vo výhľade sú aj
ďalšie lokality. Mesto napriek tomu hľadá možnosti,
ako postaviť aj nájomné mestské byty predovšetkým
pre mladých ľudí. „Máme 30 rokov za sebou, kedy
sme rôznymi spôsobmi chceli efektívne využiť izby
v hoteli Šport, avšak všetky modely riešenia viac-menej zlyhali. Tak sa zrodila myšlienka prerobiť izby na
apartmánové nájomné štartovacie byty,“ uviedol pri‑
mátor mesta Pavol Bečarik.
Začiatkom marca 2021 sa v hoteli stretli zástupcovia
mesta, projektanti a profesisti, ktorí sa so súčasnou
situáciou v hoteli oboznámili. „Sme v prípravnej fáze.
Verím, že v priebehu ďalšieho mesiaca budeme môcť
poskytnúť grafické podklady, situáciu a vizualizáciu,
ktoré povedia občanom viac. V našom záujme nie je
len vyriešiť usporiadanie bytových jednotiek, ale takwww.spisskanovaves.eu

tiež sa zaoberáme problémom parkovania v širšom
okolí, a to aj v súvislosti s prestrešením tréningovej
ľadovej plochy s možnosťou využiť okolie pozdĺž rieky
Hornád,“ uviedla Katarína Mihaličová poverená ria‑
dením oddelenia územného plánovania MsÚ.
Rekonštrukcia sa dotkne troch podlaží, na každom z nich
by malo vzniknúť sedem bytov s rozlohou približne
30 m2 na jeden byt. Samospráva chce využiť príspevok,
ktorý ponúka štát na výstavbu nájomných bytov. Predpo‑
kladaný náklad sú približne dva milióny eur a mesto má
možnosť získať 40 – 75 % celkových nákladov.
Celá prestavba bude prebiehať vo viacerých etapách,
mesto chce realizovať tretie, štvrté a piate podlažie. Ak
sa uvoľní ďalšia časť objektu, bude možné ju využiť na
ďalšiu výstavbu bytov pre mladé rodiny. Celý projekt
musí zahŕňať aj využitie vonkajších priestorov (parko‑
vacie miesta a oddychová zóna). V prípade bezproblé‑
mového postupu sa začne stavať na jeseň a prvé nové
byty budú mať mladí Spišskonovovešťania k dispozícii
na jeseň budúceho roku. Aj tento krok by mal napo‑
môcť k tomu, aby sa zastavilo ubúdanie obyvateľstva
v Spišskej Novej Vsi a aby tu mladí ľudia ostávali a ne‑
odchádzali do okolitých obcí.
Tomáš Repčiak

Povereným príslušníkom Obvodného oddelenia
PZ SNV bolo 24. 2. 2021 začaté trestné stíhanie
pre prečin nedovolená výroba omamných a psy‑
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi. Páchateľ od presne
nezistenej doby až do 23. 2. 2021 do 22.10 hod.
v odparkovanom osobnom motorovom vozidle,
ktoré bolo kontrolované hliadkou pohotovostnej
motorizovanej jednotky Košice neoprávnene pre‑
chovával pre vlastnú potrebu zelenú sušinu v pa‑
pierovom sáčku presne nezisteného množstva,
vykazujúcu znaky rastliny rodu Cannabis, zelenú
plastovú drvičku na sušinu, sklenenú fajku prie‑
svitnej farby, igelitový sáčok s bielou kryštalickou
látkou nezisteného množstva, 1 ks točenej cigarety
s neznámou látkou, 3 papierové krabičky s nezná‑
mou látkou, modré vrecúško, v ktorom sa nachá‑
dzala plastová striekačka so zataveným hrotom
s obsahom bielej kryštalickej látky a krabičku od
cigariet zn. HEETS, v ktorej sa nachádzal papierik
s bielou kryštalickou látkou. Tieto látky vykazovali
stopy doposiaľ nezisteného množstva drogy Me‑
tanfetamín, ktoré sú zaradené do I. skupiny látok,
ktorých držanie a výroba je zakázaná.

POLICAJNÉ OKIENKO

SPRAVODAJSTVO

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Na základe telefonického oznámenia riešila hliadka
MsP 2. 2. 2021 o 1.00 hod. v bytovom dome na
Gorazdovej ul. zistený priestupok proti verejnému
poriadku, keď došlo k rušeniu nočného pokoja ne‑
primerane hlučným správaním. Náprava bola zjed‑
naná na mieste, priestupok bol vyriešený v kom‑
petencii MsP.
Hliadka riešila 6. 2. 2021 o 22.30 hod. pri čerpacej
stanici na Elektrárenskej ul. a o 23.30 hod. na par‑
kovisku pri ZOO na Sadovej ul. porušenie zákona
o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorého sa dopus‑
tili H. F., S. M., B. A., B. M., P. Š., P. R., F. A., K. D.,
P. X. D., B. M. a R. M. Menovaní nemohli preukázať
žiadnu činnosť, ktorá by ich oprávňovala zdržia‑
vať sa na verejnom priestranstve počas zákazu
vychádzania. Osoby odoslané do miesta bydliska.
Priestupky ukončené v kompetencii MsP.
Na základe telefonického oznamu od občana hliad‑
ka MsP riešila 21. 2. 2021 o 22.30 hod. na Štúro‑
vom nábreží zistené priestupky, ktorých sa dopus‑
tili P. M., T. P., F. P. a P. J. Menovaní porušili zákaz
vychádzania počas vyhlásenia núdzového stavu na
území SR. Osoby boli odoslané do miesta ich byd‑
liska, priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP
riešila 25. 2. 2021 o 3.30 hod. na Komenského ul.
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého
sa dopustil Š. M. Menovaný rušil nočný pokoj nad‑
merným hlukom počas hádky s partnerkou v byte
a búchaním dverami. Náprava bola zjednaná na
mieste, priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
Na území mesta Sp. Nová Ves boli 28. 2. 2021
v čase medzi 9.00 – 20.00 hod. zistené priestupky,
ktorých sa dopustili M. Š., S. M., P. M., J. S., P. G.
a Ž. A. Menovaní porušili zákaz vychádzania počas
vyhlásenia Núdzového stavu na území SR. Osoby
boli odoslané do miesta ich bydliska, priestupky
boli vyriešené v kompetencii MsP.

Lúčov slnka, pokoj, lásku
a na čele žiadnu vrásku,
v týchto pár dňoch sviatkov jari,
čo sa blížia v kalendári
praje redakcia
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ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci schválili poskytnutie finančných príspevkov organizáciám tretieho sektora a cirkevným organizáciám na rok 2021 v celkovej
výške 6 000 €. Novým riaditeľom ZOO je Karol Dzurik. Mesto poskytne vitamínové doplnky dôchodcom, ktorí prejavia o ne záujem.
Podmienkou je dosiahnutý vek 70 rokov a trvalý pobyt v Sp. Novej Vsi.
Poslanci sa stretli 25. februára na 17. zasadnutí mest‑
ského zastupiteľstva. Prerokovávať mali pomerne
rozsiahly program. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej
situácii však hneď v úvode schválili jeho skrátenie len
na tri najdôležitejšie body. Zvyšné materiály preroko‑
vali na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa po prvýkrát
v histórii mesta uskutočnilo v online priestore, a to
18. marca.

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU
Mesto Sp. Nová Ves sa uchádza o dotáciu z Minis‑
terstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na spracovanie územnoplánovacej dokumentá‑
cie. Náklady na jej spracovanie sú v celkovej sume
81 600 €. Dotáciu je možné získať v príslušnom
rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených
nákladov. Povinnou prílohou k žiadosti je uznesenie
mestského zastupiteľstva. Poslanci vzali na vedomie
uvedenú informáciu a zároveň súhlasili s tým, že
proces obstarávania a schvaľovania zmien a dopln‑
kov Územného plánu mesta Spišská Nová Ves potr‑
vá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU
ZŠ LIPOVÁ
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo predloženie
žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Stavebné
a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová v rámci
vyhlásenej výzvy Environmentálnym fondom. Pred‑
metom projektu je navrhované celoplošné zateplenie
objektu, výmena strešného plášťa vrátane realizácie
nových hydroizolačných a tepelnoizolačných vrstiev
a výmena exteriérových výplní otvorov v celkovej
sume 849 495,74 €, pričom z uvedenej čiastky dotá‑
cia predstavuje 400-tis. €.
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POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ
V SOCIÁLNEJ OBLASTI
Na základe podaných žiadostí poslanci schválili po‑
skytnutie dotácií, a to 3 000 € pre Spišskú katolíc‑
ku charitu pre ADOS a mobilný hospic na nákup
ochranných a zdravotných pomôcok a materiálu za
účelom zlepšenia a pomoci starým, chorým a zomie‑
rajúcim občanom mesta.
Ďalších 3 000 € poputuje OZ Robinson na zriade‑
nie multifunkčnej miestnosti pre rozšírenie možností
aktivít a špeciálneho vzdelávania, realizáciu terapií,
tvorivých dielní pre deti s viacnásobným zdravotným
znevýhodnením a ich rodičov.

NOVÉ DODATKY K VZN –
ZMENA CENY OBEDA
Z DOMOVA DÔCHODCOV
Z hygienických dôvodov v súvislosti s pandémiou Co‑
vid-19 bolo nutné pristúpiť k baleniu obedov poskyto‑
vaných domovom dôchodcov do jednorazového obalu.
Preto bolo potrebné určiť výšku úhrady za obed zaba‑
lený v takomto obale. V zmysle schváleného Dodatku
č. 2 VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych slu‑
žieb bol do ceny obeda zahrnutý poplatok vo výške
0,30 € za jednorazový obal. Po novom tak cena za
racionálnu stravu bude vo výške 2,70 € a za diabetic‑
kú diétu v sume 3,05 €.
Poslancom bol predložený návrh Dodatku č. 3 k VZN
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplat‑
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa‑
dy na území mesta Sp. Nová Ves. Jeho cieľom bolo
umožniť občanom cenovo dostupnejšiu formu trva‑
lého parkovania vozidla na sídliskách v cene 0,04 €/
m²/deň. Návrh dodtatku MsZ neschválilo.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
ZA ROK 2020

MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ
IHRISKO PRI ZŠ LIPOVÁ

Poslanci ďalej vzali na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. Vyko‑
naných bolo spolu 10 následných kontrol, pričom
5 z nich bolo ukončených bez kontrolných zistení.
Na útvare hlavného kontrolóra sú okrem inej činnos‑
ti vedené aj sťažnosti a petície, ktoré boli zároveň
predmetom následnej finančnej kontroly. V minulom
roku bolo mestu adresovaných na prešetrenie 6 sťaž‑
ností. Z nich 3 boli vybavené ako neopodstatnené.
Išlo o sťažnosť na šírenie hluku od susedov, postup
pri riešení žiadosti o odkúpenie pozemku a nečinnosť
MsÚ pri odstránení protipovodňového valu. Čiastočne
opodstatnená sťažnosť sa týkala postupu riaditeľa
školy. Ďalšie 2 sťažnosti boli odložené z dôvodu ne‑
podpísania sťažovateľom a v druhom prípade vo veci
konal iný orgán verejnej správy.
Minuloročné petície adresované mestu sa týkali po‑
žiadavky zavedenia jednosmernej premávky na Ul.
J. Fándlyho a Obrancov mieru a úpravy komuniká‑
cie na Nitrianskej ul. a vybudovania cyklochodníka
v tejto časti. Riešenie petícií nájdete na webe mesta
www.spisskanovaves.eu v sekcii: Občan/Ako vybaviť/
Sťažnosti a petície.

Poslanci tiež schválili predloženie žiadosti o dotáciu na
projekt Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová
13, Spišská Nová Ves v rámci výzvy Fondu na pod‑
poru športu z programu Výstavba, rekonštrukcia a mo‑
dernizácia športovej infraštruktúry. Cieľom projektu je
výstavba nového ihriska, ktoré by bolo k dispozícii
i verejnosti mimo vyučovacích hodín. Celkové opráv‑
nené výdavky na realizáciu projektu boli vyčíslené na
210-tis. €, pričom spolufinancovanie mesta by bolo
v zmysle výzvy vo výške 50 %, čo predstavuje sumu
105-tis. €.

DOTÁCIE CENTRÁM
VOĽNÉHO ČASU
V zmysle platného VZN č. 5/2020 o určení výšky do‑
tácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
a na základe predložených žiadostí, mestské zastupi‑
teľstvo schválilo pridelenie dotácií pre rok 2021 pre:
• CVČ pri ZŠ Povýšenia sv. kríža, Smižany – 1 190 €
• CVČ pri ZŠ Komenského ul., Smižany – 4 130 €
• CVČ pri Gymnáziu Javorová, SNV – 3 850 €.
Uvedené dotácie sú prideľované na základe počtu detí

zapísaných v CVČ vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom v meste Sp. Nová Ves, pričom výška dotácie
na jedno dieťa a rok je 70 €.

NOVÝ RIADITEĽ ZOO
Doterajšia riaditeľka zoologickej záhrady Jana Dzu‑
riková požiadala k 31. 3. 2021 o ukončenie svojho
pracovného pomeru. Poslanci schválili vymenovanie
do uvoľnenej funkcie Karola Dzurika.

ZMENA ČLENA MSV Č. 1
Novým členom MsV č. 1 sa stal Slavomír Slivka. Ten
nahradí Martina Bartka, ktorý požiadal o ukončenie
funkcie.

ČLENSTVO MESTA
V ZÁUJMOVÝCH
ZDRUŽENIACH
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie
o činnostiach 11 záujmových združení, ktorých je
mesto Sp. Nová Ves členom. Zároveň schválilo člen‑
stvo mesta v Združení miest a obcí Slovenska.

VYKONANÉ BEZPEČNOSTNÉ
A HYGIENICKÉ
PROTICOVIDOVÉ OPATRENIA
Poslanci tiež vzali na vedomie informácie o vykona‑
ných bezpečnostných a hygienických opatreniach na
zabránenie šírenia ochorenia Covid-19. Zároveň sú‑
hlasili s nákupom výživových doplnkov s obsahom
vitamínu C, vitamínu D3 a zinku pre seniorov, ktorí
o ne prejavia záujem. Podmienkou je dosiahnutie
veku najmenej 70 rokov v roku 2021 a trvalý pobyt
v meste Sp. Nová Ves. Bližšie informácie nájdete na
str. 8.

REKONŠTRUKCIA
ŠPORTOVÍSK
Na rokovací stôl sa dostala tiež informácia o realizácii
prác na investičných akciách: Rekonštrukcia krytej
plavárne a letného kúpaliska a Prestrešenie malej
ľadovej plochy zimného štadióna. Na tieto aktivity
mesto získalo dotáciu od Úradu vlády SR vo výške
1,5 mil. € (900-tis. € na kúpalisko, 600-tis. € na zimný
štadión) a 100 000 € od Slovenského olympijského
a športového výboru (zimný štadión). Nakoľko však
uvedené zdroje na realizáciu výstavby spomínaných
akcií nepostačujú, poslanci schválili realizáciu nevy‑
hnutného rozsahu prác z vlastných zdrojov mesta.
Bližšie informácie nájdete na str. 12.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV
K NEHNUTEĽNOSTIAM
Mestské zastupiteľstvo, okrem iného, schválilo budú‑
ci predaj časti pozemku do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja za účelom výstavby športo‑
vej haly pre SOŠ ekonomickú – Stojan 1. Zároveň
APRÍL 2021
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bol schválený predaj pozemkov nachádza‑
júcich sa pod kaplnkami v blízkosti MŠ na
Gaštanovej ul. a v Šulerlochu Rímskokatolíc‑
kej cirkvi za kúpnu cenu 113 €. Mesto ďa‑
lej odpredalo svoj 41-percentný obchodný
podiel v spoločnosti SVT, s. r. o., za cenu
stanovenú znaleckým posudkom vo výške
30 205 € druhému vlastníkovi uvedenej spo‑
ločnosti.
Poslanecký zbor taktiež schválil výpožičky
nebytových priestorov pre:
• MEPOS SNV, s. r. o., - 4 kancelárie v bu‑
dove mestského úradu na Štefánikovom
nám.;
• Banícky spolok Spiš - v objekte Multicen‑
tra na Nábreží Hornádu;
• Mestskú organizáciu Jednoty dôchod‑
cov na Slovensku – na Levočskej ul.;
• OZ Robinson – v suteréne detskej
polikliniky.
V prípade 3 žiadostí bol schválený predaj
pozemkov z dôvodu osobitného zrete‑
ľa. Jednalo sa o pozemky nachádzajúce sa
v Prednej Hute a v obci Hnilčík, ktoré žia‑
datelia využívajú ako prístup k svojim nehnu‑
teľnostiam. Ďalej išlo o pozemok na Mlynskej
ul. funkčne spojeným s priľahlými nehnuteľ‑
nosťami vo vlastníctve žiadateľa.
Poslanci tiež schválili predaj pozemkov
mesta formou obchodnej verejnej súťaže.
V jednom prípade ide o pozemok nachádza‑
júci sa na Javorovej ul. s nasledujúcimi vy‑
nútenými investíciami. V druhom prípade sa
jedná o pozemok tvoriaci súčasť dvora niek
dajšej materskej školy na Ul. S. Tomášika.
Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslan‑
cov bolo ďalej schválené odkúpenie časti
lesnej investičnej cesty Fleisher nachádza‑
júcej sa na pozemkoch mesta v časti Novo‑
veská Huta od Lesov SR.

DOMOV SENIOROV
PREDNÁ HUTA
Poslanci vzali na vedomie informatívnu sprá‑
vu k možnostiam využitia Domova seniorov
Predná Huta pre účely Liečebne dlhodobo
chorých. Budova sa začala stavať v roku
1962 za účelom záložnej nemocnice v prí‑
pade vojnového stavu. Do užívania bola odo‑
vzdaná v roku 1967. Predmetom prebieha‑
júcej rekonštrukcie je prestavba objektu pre
domov seniorov. Vlastníkom objektu a pri‑
ľahlých plôch a nádvorí je košická spoloč‑
nosť ELTRA. Tá nehnuteľnosti ponúkla mestu
za cenu 2 160 000 €, pričom znalcom urče‑

Domov seniorov Predná Huta

www.spisskanovaves.eu

ná cena ukončenej stavby z augusta 2018
je 8 807 402 €, cena rozostavanej stavby je
4 830 000 €. Primátor mesta navrhol hľadať
externé zdroje a získať objekt aj s pozemkami
do majetku mesta za účelom možnosti zriade‑
nia Liečebne pre dlhodobo chorých. Odhado‑
vané náklady na dokončenie rekonštruk‑
cie objektu boli vyčíslené na 3 542 400 €.
Nakoľko ide o finančne náročný projekt,
poslanci nepodporili uvedený návrh.
„Myslím, že trvať na kúpe a prestavbe tohto
veľkého objektu nie je v súčasnosti vhodné.
Hodnota celej investície sa blíži k 6 mil. €,
pričom nepoznáme existujúce skyté závady,
keďže budova sa začala stavať v 60-tych rokoch min. storočia. Preto sa odhad nákladov
javí až príliš optimistický. Mesto v súčasnosti
‚tlačí‘ pred sebou dva veľké dlhy za rekonštrukcie osvetlenia a ciest. Navyše, celá myšlienka nespadá do kompetencií mesta, ale do
kompetencií zdravotníctva štátu, prípadne
kraja. Mesto v súčasnosti plne napĺňa starostlivosť o seniorov,“ uviedol predseda Spoloč‑
ného klubu Ladislav Ruttkay.

INTERPELÁCIE
V rámci interpelácií vystúpil poslanec Adnan
Akram, ktorý požiadal o dôslednú prípravu
projektových dokumentácií na obnovu vnút‑
roblokových priestorov sídlisk s dôrazom na
ekologické riešenia zelene. Svoju požiadavku
odôvodnil pripravovanými výzvami a potrebou
prípravy mesta na čerpanie európskych pro‑
striedkov.
Pani poslankyňa Iveta Fulková apelovala, aby
mesto dôrazne oslovilo kompetentné orgány
a žiadalo o umožnenie očkovania príslušníkov
mestskej polície, nakoľko sa domnieva, že
patria do kritickej infraštruktúry.
Riaditeľ dopravného závodu Sp. Nová Ves
a poslanec MsZ Ľubomír Pastiran apeloval
v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou
komunikácií na Duklianskej ulici na včasné
informovanie verejnosti a zároveň požiadal
vedenie mesta a poslancov KSK, aby spoločne
apelovali na vedenie vyššieho územného cel‑
ku a žiadali v rámci uvedenej rekonštrukcie
o výmenu všetkých obrubníkov priliehajúcich
ku komunikácii.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla‑
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete
na www.spisskanovaves.eu – modrá sek‑
cia SNV – Samospráva – MsZ.
Edita Gondová

OCHRANA LESOV
PRED POŽIARMI
Blíži sa jarné obdobie, počas ktorého nám za posledné roky čoraz
viac znepríjemňujú život požiare suchých porastov v prírodnom
prostredí a narastá nám aj počet lesných požiarov. Tieto sú spôso‑
bené najmä ľudským faktorom, a to nedbalosťou, neopatrnosťou
a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvo‑
reného ohňa (napr. pri zakladaní ohňa, fajčení, vypaľovaní trávna‑
tých porastov v blízkosti lesa a pod.). Preto je nevyhnutné zvyšo‑
vať úroveň ochrany lesov pred požiarmi oboznamovaním občanov
s jednotlivými opatreniami na úseku ochrany lesov pred požiarmi
a najčastejšími príčinami vzniku lesných požiarov. Najčastejšie sú
požiarmi postihnuté lesné porasty. Likvidácia takýchto požiarov
je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá
na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiaľ, niekedy dochádza
pri nich aj k zraneniu osôb, alebo aj k ich úmrtiu. Obnovenie takto
zničeného lesného porastu je záležitosťou niekoľkých rokov, ba
dokonca až desiatky rokov a popritom je nevyhnuté na to vynalo‑
žiť značné finančné prostriedky.
Podľa štatistických výkazov v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica
došlo v roku 2020 celkovo k 35 lesným požiarom s priamou
škodou 21 355 €. Uchránené hodnoty boli vo výške 412 400 €.
Z hľadiska príčiny vzniku požiaru najviac požiarov bolo spôso‑
bených manipuláciou s otvoreným ohňom (18 požiarov) a vypa‑
ľovaním suchej trávy (17 požiarov). Pri týchto požiaroch nebola
zranená ani usmrtená žiadna osoba. Z hľadiska druhu porastu
najviac požiarov bolo spôsobených v lesnom poraste zmieša‑
nom, a to 33 požiarov. Ak by sme to analyzovali podľa mesiacov,
najčastejšie došlo k požiarom v mesiacoch apríl (20 požia‑
rov), február (7 požiarov), marec a máj (po 4 požiare).
Žiadame všetkých občanov, ako aj právnické osoby a fyzické
osoby - podnikateľov o dodržiavanie nasledovných povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiar‑
mi v znení neskorších predpisov:
• je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov
a stromov,
• je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
• je zakázané fajčiť, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Ďalej upozorňujeme na to, že:
• oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na
ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu,
• každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať
nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť
požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť hasičskej jednotke
osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
• je potrebné pri vstupe do lesa rešpektovať vyznačené zákazy
alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
• je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry
by mohli mať za následok vznik požiaru,
• v prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať
hasičskú jednotku na telefónnych číslach 112, 150, alebo je
potrebné ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už
v obci alebo u správcu lesa.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spiš‑
skej Novej Vsi ďalej upozorňuje občanov, že v prípade zistenia
porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, môžu orgány vykonávajúce štát‑
ny požiarny dozor v súvislosti s ochranou prírodného prostre‑
dia uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky
100 €, v priestupkovom konaní až do výšky 331 € a práv‑
nickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom
konaní do výšky 16 596 €.
mjr. Ing. Jozef Bigoš
OR HaZZ Spišská Nová Ves
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ŠPORTOVISKÁ DOFINANCUJEME A ZABEZPEČÍME
ICH PRE PLNOHODNOTNÉ VYUŽÍVANIE
Od minulého roka mesto začalo s modernizáciou špor‑
tovej infraštruktúry. Začali sa práce na prekrytí malej
ľadovej plochy pri zimnom štadióne, na kúpalisku sa
rekonštruuje bazénová technológia, výmena techno‑
logických rozvodov výmenníkovej stanice, ústredného
kúrenia a výmena vzduchotechnického zariadenia kry‑
tej plavárne.
Na uvedené aktivity mesto obdŕžalo dotáciu od Úradu
vlády SR vo výške 1 500 000 €, 100 000 € poskytol
Slovenský olympijský a športový výbor. Z toho 700tis. € je určených na prekrytie malej ľadovej plochy
a 900-tis. € na rekonštrukciu technológií kúpaliska
a plavárne.
Nakoľko získané zdroje na revitalizáciu uvede‑
ných športovísk nepostačujú, potrebné bude
dofinancovanie z prostriedkov mesta. Poslanci
MsZ sa mali možnosť oboznámiť so stavom
športovísk priamo na mieste v piatok 5. marca.
Následne na zasadnutí poslaneckého zboru
MsZ 18. 3. 2021 schválili realizáciu nevyhnut‑
ného rozsahu prác na uvedených investičných
akciách z vlastných zdrojov a prednostovi MsÚ
uložili výdavky na realizáciu prác zohľadniť
v rámci 1. zmeny rozpočtu pre rok 2021.
Projekt Prekrytie malej ľadovej plochy si
vyžaduje celkové dofinancovanie vo výške
121 943 €. Je nutné vymeniť staré mantine‑
ly za nové, vybudovať garáž pre novú rolbu,

a taktiež realizovať novú trubkovnicu chladenia malej
plochy spolu so železobétonovou doskou.
„V roku 2020 sa nám podarilo získať od Slovenského
zväzu ľadového hokeja dotáciu vo výške 150 000 €.
Účelom dotácie bolo zakúpenie novej rolby. Keďže
v blízkej budúcnosti nám pribudne druhá plnohodnotná ľadová plocha, a spolu s hlavnou plochou budú
k dispozícii 8 - 9 mesiacov v roku, je preto potrebné,
aby sme mali k dispozícii dve funkčné rolby. Existujúca garáž nám priestorovo nestačí pre dve rolby, preto
žiadame o finančné prostriedky na vybudovanie novej garáže rozšírením starej na zimnom štadióne. Je
to jediná možnosť jej umiestnenia, nakoľko v tých

miestach bude upravený celkový nábeh a sklon vjazdu
pre rolbu do novej haly. Taktiež výmena starých mantinelov za nové je nevyhnutná, keďže staré boli v kategórii hobby mantinelov, bez skiel, iba s ochrannými
sieťami. Nové mantinely budú profesionálne so sklami
po celom obvode a budú konštrukčne podstatne pevnejšie, ako boli tie staré. Zároveň je potrebné vybudovať novú trubkovnicu chladenia malej plochy spolu so
železobetónovou doskou. Existujúca je po uskutočnení
sondy a trhových skúšok v zlom stave. Jej funkčnosť
v novej hale by nebola zaistená,“ argumentuje riaditeľ
STEZ Vladimír Hovaňák.
Dofinancovanie z prostriedkov mesta je nutné na za‑
bezpečenie kompletnej rekonštrukcie techno‑
lógie výmenníkovej stanice, ústredného kúre‑
nia a výmenu vzduchotechnického zariadenia
krytej plavárne. „Touto rekonštrukciou sa znížia prevádzkové náklady a na druhej strane sa
zvýši komfort návštevníkov v podobe teplejšej
vody v neplaveckých bazénoch a vhodnejšou
klímou na krytej plavárni,“ doplnil riaditeľ
STEZ.
Rozdiel medzi rozpočtovanými celkovými ná‑
kladmi na stavbu a zostávajúcimi externými
finančnými prostriedkami predstavuje sumu
684 894 €. Financovanie mesta bude rozlože‑
né na roky 2021 a 2022.
Tomáš Repčiak

BILANCIA MESTSKEJ POLÍCIE
Pandémia nového koronavírusu sa výrazne dotýka života každého z nás a ovplyvnila aj činnosť mestskej polície. V čom bol teda rok 2020
z hľadiska jej činnosti iný oproti tomu predošlému?
Činnosť mestskej polície bola v roku 2020 zameraná
najmä na plnenie úloh podľa vydaných opatrení pri
riešení mimoriadnej pandemickej situácie. Hliadky
zabezpečovali dodržiavanie a kontrolu proticovidových
opatrení v objektoch a lokalitách s väčším pohybom
osôb, ako napr. MsÚ, pošta, testovacie miesta a i.
Príslušníci MsP v minulom roku vykonali celkovo
4 698 zákrokov, čo je o 1 797 menej ako v roku
2019. Z uvedeného počtu evidovaných zákrokov naj‑
častejšie museli policajti zakročiť pri 3 303 porušení
zákonov, čo predstavuje 70,30 %. Vlastnou činnos‑
ťou zistili 2 456 priestupkov. Z nich bolo v blokovom
konaní prejednaných 1 071 s celkovou sumou za
pokuty vo výške 10 590 €. V rámci priestupkov naj‑
častejšie išlo o porušenie VZN č. 7/2015 o zákaze po‑
dávania a požívania alkoholických nápojov, a to v 922
prípadoch. V deviatich z nich MsP zistila a oznámila
konzumáciu alkoholických nápojov mladistvými a ma‑
loletými osobami.
Pri monitorovaní bezpečnosti v meste pomáha prís‑
lušníkom kamerový systém, ktorý sníma centrum
mesta, historické objekty, prístupové ulice, železničnú
stanicu a tiež rizikové miesta na všetkých sídliskách.
V súčasnosti ho tvorí 43 kamier. S Ich využitím po‑
lícia riešila spolu 1 268 priestupkov. Najčastejšie
išlo o priestupky na úseku verejného poriadku (v počte
625) a rôzne dopravné priestupky (v počte 551).
V roku 2020 nastúpil od 1. júna do funkcie náčelníka
Marcel Garčár, ktorý zaviedol niektoré organizačné
zmeny. „Denne boli vydávané písomné pokyny priamo
príslušníkom hliadkovej činnosti k plneniu služobných
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úloh. Dôvodom bolo zabezpečenie zníženia osobných
kontaktov medzi príslušníkmi a zmenami,“ vysvetlil
M. Garčár.
Kvalitu spolupráce s občanmi zabezpečuje MsP pra‑
videlnou účasťou príslušníkov, tzv. gestorov na
všetkých zasadnutiach mestských výborov. „Predkladaná je na nich aktuálna i priebežná informácia
o bezpečnostnej situácii v územnej časti mesta. Spätne sú posudzované predkladané návrhy občanov na
verejný poriadok. Zároveň je denne zabezpečená elektronická výmena udalostí medzi obvodným oddelením
policajného zboru a mestskou políciou,“ doplnil ďalej
M. Garčár.
Z týchto výstupov a poznatkov je následne príkazom
náčelníka MsP operatívne riešená pešia hliadková čin‑
nosť v problémových lokalitách a v kritických časoch.
Pod činnosti mestskej polície spadá tiež správa
parkovísk a dobrovoľná občianska stráž, ktorá
monitoruje dodržiavanie verejného poriadku v naj‑
väčšej z troch rómskych osád na území mesta a v jej
okolí. Od minulého roka bola spod správy mestskej
polície vyčlenená Stanica pre odchyt túlavých zvierat
a mestský útulok a tiež správa trhoviska.
V tomto roku v priebehu prvých mesiacov prebehla re‑
novácia a profylaktika služobných zbraní prísluš‑
níkov MsP. Nový náčelník mestskej polície M. Garčár
chce v tomto roku zrealizovať hneď niekoľko plánov.
„Hlavným cieľom je predložiť mestskému zastupiteľstvu dôležité dokumenty na schválenie, a to Organizačný a prevádzkový poriadok MsP spoločne s Výzbrojovým a výstrojným poriadkom. Súčasťou bude aj

návrh, dôvodová správa a môj koncept rozvoja. Dúfam,
že sa nám ho v tejto ťažkej dobe podarí s vedením
mesta presadiť,“ priblížil M. Garčár.
Zároveň tiež informoval o plánovanom zapojení sa do
projektu Ministerstva vnútra SR v priebehu mesiaca
máj s cieľom navýšiť počty rómskych hliadok pri
efektívnom zabezpečovaní verejného poriadku v róm‑
skych osadách, pri obchodných centrách, školských
zariadeniach a pri vydávaní sociálnych dávok. „V priebehu roka chceme tiež dovybaviť príslušníkov MsP
výstrojnými súčiastkami a zakúpiť služobné vozidlo
s certifikovaným výstražným a signalizačným zariadením. Po schválení organizačnej štruktúry by sme tiež
chceli navýšiť počty príslušníkov MsP. Nakoľko došlo
k množstvu zmien a hlavne sa zvýšili kompetencie pre
obecné a mestské polície, plánujeme vykonať aj niekoľko odborných školení a zvýšiť tak právne vedomie
u všetkých našich príslušníkov,“ doplnil ďalej M. Gar‑
čár a zároveň dodal: „Žijeme v ťažkej dobe. Chcem
preto zdôrazniť, aby občania rešpektovali vydané nariadenia a brali ohľad jeden na druhého. Vykonávame
zákroky v menších počtoch a chceme veci riešiť s občanmi citlivo rozumnou dohodou tak, aby sme nemuseli pristupovať k razantným opatreniam.“
Okrem plánovaných zmien si v tomto roku v máji pri‑
pomenieme 30. výročie založenia Mestskej polície
v Spišskej Novej Vsi. Zriadená bola mestským zastu‑
piteľstvom s účinnosťou od 1. 5. 1991 ešte podľa § 19
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Prvým
náčelníkom bol vtedy vymenovaný Eduard Oswald.
Edita Gondová
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UPOZORNENIE PRE SENIOROV
NA FALOŠNÝCH SČÍTACÍCH KOMISÁROV A OSOBY
POŽADUJÚCE ÚHRADU ZA OČKOVANIE ALEBO TESTOVANIE!
Policajný zbor Slovenskej republiky zaznamenal opakovanú trestnú činnosť páchanú na senioroch. Okresné riaditeľstvo PZ SR požiadalo redakciu Informátora
o zverejnenie upozornenia: „Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo osobne kontaktujú a ponúkajú
pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Rovnako je potrebné zvýšiť pozornosť v prípade, ak ich niekto telefonicky kontaktuje v súvislosti
so zaplatením za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, prípadne ak niekto požaduje zaplatenie poplatkov za testovanie na ochorenie Covid-19.“
V žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov. V prípade, že potrebujete pomoc pri sčítaní, požiadajte svojich príbuzných alebo známych, ktorých
dobre poznáte. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa v tomto období nenavštevuje. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, okamžite
kontaktujte políciu. Ide o podvod.
Asistované sčítanie (sčítanie za pomoci asistenta sčítania) bude po zlepšení pandemickej situácie najneskôr do 31. októbra 2021. Presnú dobu, kedy sa
bude realizovať asistované sčítanie, určí predseda Štatistického úradu na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva.
V prípade, že vás niekto cudzí v týchto veciach kontaktoval, či už osobne alebo telefonicky, je potrebné bezprostredne nereagovať. Následne je dôležité kontaktovať
svojich blízkych, a ak vznikne podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovať policajný zbor na t. č. 158.

ŽUPNÉ VEĽKOKAPACITNÉ CENTRUM
POKRAČUJE V OČKOVANÍ
Košický samosprávny kraj zriadil na základe poverenia Ministerstva zdravotníc‑
tva SR veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Strednej odbornej ško‑
ly informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach. Očkovať sa začalo
27. februára 2021 vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Spočiatku bola vakcinácia
dostupná pre učiteľov, neskôr pre profesie z kritickej infraštruktúry a ľudí nad 60 ro‑
kov. Veľkokapacitné očkovacie centrum bolo doposiaľ v prevádzke každý týždeň od
soboty do utorka, teda 4 dni. Snahou Košického samosprávneho kraja je rozšíriť
kapacity tohto centra tak, aby bolo postupne v prevádzke viac dní.
„Kým počas pilotných štyroch očkovacích dní sme v našom krajskom očkovacom
centre zaočkovali 4 475 východniarov, počas prvého marcového víkendu a ďalších
dvoch dní sme zrýchlili tempo a prvou dávkou vakcíny AstraZeneca bolo zaočkovaných 7 003 obyvateľov. Vnímame veľký záujem východniarov o očkovanie,
čo nás veľmi teší. Kapacity krajského očkovacieho centra by sme preto chceli
rozširovať, bude to však závisieť od počtu dodaných vakcín z Ministerstva zdravotníctva SR. Košický samosprávny kraj je pripravený očkovať aj niekoľkonásobne
väčšie počty ľudí,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka.

www.spisskanovaves.eu

Aj uvedené očkovacie centrum zaznamenalo problémy pri registrácii v rámci systé‑
mu, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). V pondelok
8. 3. popoludní bol rovnaký čas na očkovanie pridelený niekoľkým ľuďom naraz.
Problém župa nahlásila správcovi systému, teda NCZI.
Aby bolo očkovanie plynulé, otvorených bolo 8 registračných a 7 očkovacích kójí,
vakcináciu zabezpečovalo každý deň približne 20 zdravotníkov a 10 administratív‑
nych pracovníkov.
„Obyvateľom, ktorí prichádzajú na očkovanie, odporúčame, aby prišli v presne stanovenom čase, ktorý im bol pridelený po registrácii. Nie je nutné, aby chodili nalačno
a v prípade, že im zvykne byť nevoľno, pokojne môžu prísť aj s doprovodom. Pripomíname, aby si nezabudli občiansky preukaz a preukaz poistenca,“ uviedol lekár
samosprávneho kraja René Hako.
Prihlasovanie na očkovanie je možné podľa aktuálnej stratégie očkovania MZ SR.
V súčasnosti sa na očkovanie v tomto očkovacom centre môžu prihlasovať obyva‑
telia nad 60 rokov. Očkovanie je dobrovoľné, registrácia je možná cez registračný
formulár zverejnený na www.korona.gov.sk.
JUDr. Anna Terezková

4/2021
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ČO ROBIŤ V PRÍPADE OCHORENIA COVID-19
ČO SI KÚPIŤ NA DOMA
Z LEKÁRNE:
• Oxymeter na meranie hladinu kyslíka v krvi
(saturácia)
Merať na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji.
Pozor, môže vykazovať zlé meranie pri dlhých
nechtoch, pri laku na nechty a slabých baterkách.
• Tlakomer - vždy si urobte 3 merania
a z 2. a 3. urobte priemer.
• Teplomer
• Vitamíny - denné dávky po konzultácii s lekárom
Po jedle:
vitamín C - 2 g u infikovaného (rozdelené do
2 - 3 dávok), ako prevencia 1 g (rozdelené do 2
dávok) vitamín D - 1 000 IU,
Zinok 15 - 25 mg - 1x denne

DOMÁCA LIEČBA, LIEKY
DOSTUPNÉ Z LEKÁRNE:
• V maximálnej miere dodržujte karanténu.
• Psychika je dôležitá (treba sa upokojiť).
• Pri bolesti hrdla podávať kvapky/tabletky na bolesť
hrdla.
• Pri miernom kašli kvapky alebo sirup na vykašliavanie.
• Pri nádche sprej do nosa, pri teplote Paralen/Acyl‑
pyrin a iné…
• Pozor, dôležité je piť veľmi veľa tekutín a konzumo‑
vať ľahkú stravu.
• Potrebné sú vitamíny a podpora imunity
• Všetky voľne dostupné lieky vždy len po konzultácii
s lekárnikom alebo lekárom.

•
•
•
•

Zhoršujúce sa dýchanie
Keď začnete menej prijímať stravu a tekutiny
Keď začnete menej močiť
Keď vám nezaberajú lieky z lekárne

KEDY VOLAŤ 112:
• Keď máte pri bežných aktivitách nedostatok vzdu‑
chu (telefonovanie, cesta na WC)
• Pri tlaku na hrudi
• Keď vykašliavate krv, máte modré pery, ste bledý
• Keď oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92 %
(ráno hneď po prebudení môže byť saturácia nižšia,
preto merať s časovým odstupom a po rozdýchaní)

ČO ROBIŤ PO LIEČBE:
• Pri ukončení karantény - PN treba lekárovi povedať
všetky pretrvávajúce príznaky (kašeľ, slabosť, a pod.)
• Vždy podľa priebehu (ťažký, stredný) choroby a po
dohode s lekárom sa určí rekonvalescencia
U rizikových (najmä príznakových) pacientov
(viaceré ochorenia súčasne, obezita, sklon k zvý‑

šenej zrážanlivosti krvi a ďalšie) je vhodné po
konzultácii s ošetrujúcim lekárom urobiť rozbor
krvi (parametre zrážania a iné).

DÔLEŽITÉ ZÁSADY
Vždy si píšte poznámky o zdravotnom stave pre lekára
a RZP:
• teplota (2x denne)
• saturácia (2 - 3x denne) – meranie oxymetrom
• tlak a pulz (2x denne)
Majte pripravený zoznam liekov, ktoré užívate (aj voľ‑
nopredajných).

DUŠEVNÁ POHODA
• Nebáť sa rozprávať o problémoch s rodinou
• Stále vetranie a dýchanie čerstvého vzduchu cez
okno, na balkóne
• V rámci rodiny stála kontrola starších, komunikácia
a pomoc
Pripravené v spolupráci
s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou
odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo

KEDY URČITE
KONTAKTOVAŤ LEKÁRA:
• Teplota nad 38 °C trvá viac ako 3 dni
• Pri bolesti na hrudníku pri kašli

AKO SA SPOJIŤ SO SVOJÍM LEKÁROM
Košický samosprávny kraj ponúka návod, ako sa môžu občania Košického samosprávneho kraja skontaktovať so svojím lekárom:
1. Skontrolujte, či váš lekár v daný deň a v danú hodinu ordinuje. Aktuálne ordi‑
načné hodiny všetkých ambulancií v kraji nájdete na webe e-vuc.sk.
2. Ak lekár neordinuje (môže byť PN, v karanténe, na dovolenke a pod.), na webe
e-vuc.sk je uvedený zastupujúci lekár.
3. Ak sa nedovoláte na prvýkrát, skúste to neskôr, prípadne vo viacerých časoch.
4. Ak je na stránke e-vuc.sk uvedený e-mail do ambulancie, môžete lekára kon‑
taktovať aj e-mailom.
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5. Ak sa opakovane nedovoláte svojmu lekárovi a váš zdravotný problém si to
vyžaduje, navštívte ambulantnú pohotovostnú službu (od 16.00 do 22.00 h
v pracovných dňoch a od 7.00 do 22.00 h v dňoch pracovného pokoja).
Telefonická linka na prípadné nahlásenie nedostupnosti všeobecných leká‑
rov: 055/72 68 155, e-mailová adresa na prípadné nahlásenie nedostupnosti
všeobecných lekárov: nedostupnylekar@vucke.sk.
Anna Terezková

AMBULANTNÁ
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
PRE DETI A DORAST

AMBULANTNÁ
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
PRE DOSPELÝCH

Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia SNV
J. Jánskeho 1, SNV
vchod z átria nemocnice pri hlavnom vchode
Tel.: +421 53 419 91 15
Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty
Pracovné dni: 16.00 - 22.00 h
Víkendy a sviatky: 7.00 - 22.00 h

NLSPP SNV, s. r. o.
Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier - oproti kinu, SNV
Tel.: +421 53 459 74 08
Pracovné dni: 16.00 - 22.00 h
Víkendy a sviatky: 7.00 do 22.00 h

Po 22.00 h je potrebné sa prihlásiť na:
Recepcii Urgentného príjmu
Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia SNV
J. Jánskeho 1, SNV
Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom
podlaží blokov B a C so vstupom z príjazdovej
vnútroareálovej komunikácie.
Tel.: +421 53 419 91 10

URGENTNÝ PRÍJEM
NON-STOP
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DONÁŠKA NÁKUPOV A LIEKOV PRE ĽUDÍ V KARANTÉNE
Na základe nových opatrení vlády od 8. marca už nemôžu pozitívne testované osoby nakupovať či vychádzať z domu. Mesto Spišská Nová
Ves v spolupráci s COOP Tempo Supermarket, Centrom voľného času, MEPOS SNV a Lekárňou Slávka – Poliklinika pri Hornáde ponúkajú
bezplatné služby:

NÁKUP POTRAVÍN, HYGIENICKÝCH
POTRIEB, OVOCIA A ZELENINY
1. Cez eshop na www.ejednota.sk, kde sa zaregistrujete, vyberiete si nákupné
položky, zaplatíte cez internet banking a do POZNÁMKY napíšete KARANTÉNA.
Oznámite na telefónnom čísle 0905 581 113 svoju adresu a telefónne číslo a nákup
vám dovezú na vašu adresu.
2. Na: cvcsnv.lubicasefcikova@gmail.com napíšete nákupné položky, prostred‑
níctvom mailu alebo sms (ak uvediete číslo telefónu) vám oznámia sumu za nákup,
zaplatíte buď cez internet banking alebo hotovosťou len v nevyhnutnom prípade pri
preberaní nákupu. Na telefónne číslo 0905 581 113 uvediete svoju adresu a telefón‑
ne číslo a nákup vám bude doručený na vami uvedenú adresu.
V prípade platby hotovosťou vložte peniaze - presnú sumu do priesvitného vrecúš‑
ka, ktoré zaviažete tak, aby bol zrejmý jeho obsah. Doručovateľ nebude vydávať
peniaze!
Objednávky realizované v pondelok až štvrtok vám donesú v piatok dopolud‑
nia. V prípade nutnosti je možná dohoda na čísle 0905 581 113.

Informácia o doručení nákupu vám bude doručená cca 10 min. pred príchodom.
Táto služba je bezplatná, nie je nárokovateľná a je určená len osobám, resp.
rodinám, ktoré sa z dôvodu karantény ocitnú v zložitej situácii.

NÁKUP A DONÁŠKA LIEKOV
Zavoláte do lekárne na t. č. 0948 606 136, kde nahlásite rodné
číslo – v prípade predpísaného elektronického receptu alebo si vy‑
žiadate lieky a vitamíny bez lekárskeho predpisu. Nahlásite svoje meno, bydlisko
a čísl. mob. telefónu.
Následne dostanete sms o výške platby, číslo dokladu a číslo účtu, na ktorý
pošlete úhradu.
Lieky vám budú doručené nasledujúci pracovný deň po preverení vašej úhrady.
Cca 10 min. pred donáškou liekov budete telefonicky informovaní.
Služba je dostupná v pondelok – piatok.
Spolu to zvládneme.

ODBORNÍCI ZISŤOVALI VPLYV
PANDÉMIE NA NAŠE DETI
V priebehu februára t. r. tunajšie Centrum pedago‑
gicko-psychologického poradenstva a prevencie
(ďalej len CPPPaP SNV) realizovalo v spolupráci so
školskými psychológmi prieskum zameraný na prob‑
lematiku zvládania učenia a aktuálneho prežívania
doby poznačenej pandémiou Covid-19. Respondentmi
boli študenti SŠ (566), žiaci 8. a 9. roč. ZŠ (113) a 7 10-roční žiaci 1. stupňa ZŠ (151). Na výsledky priesku‑
mu sme sa opýtali Gabriely Leskovjanskej, vedúcej
oddelenia poradenstva osobnostného a vzdelávacieho
vývinu, psychoterapie a špeciálno-pedagogického po‑
radenstva a psychologičky CPPPaP SNV.
Pani Leskovjanská, ako teda prežívajú obdobie
spojené s celosvetovou pandémiou naše deti?
U väčšiny oslovených sa ako najsilnejší prejav v preží‑
vaní za posledný rok objavoval strach o blízkych ľudí,
členov rodiny a strach o svoje vlastné zdravie. Deti do
10 rokov sa výrazne viac ako pred pandémiou prizná‑
vali k častejším psychosomatickým ťažkostiam typu
bolesti hlavy, brucha, nechutenstvo, nespavosť. Starší
žiaci a stredoškoláci silnejšie pociťovali smútok, pocity
samoty, hnev a dlhodobý stres z toho, kedy sa koneč‑
ne začne normálne žiť. Študenti tiež priznávali nechuť
vstávať ráno z postele, problémy so spánkom, zvýšenú
túžbu po návykových látkach.
Prekvapilo vás niečo pri vyhodnocovaní tohto
prieskumu?
Varovným signálom je objavenie sa a uvádzanie se‑
bapoškodzovacích a suicidálnych myšlienok u takmer
9 % stredoškolákov a 6 % žiakov 8. a 9. roč. ZŠ. Naše
výsledky kopírujú zvýšený výskyt tejto témy zazname‑
naný aj na krízových linkách Slovenska práve v čase
trvania pandémie. Suicidálne myšlienky našťastie
automaticky neznamenajú i rozhodnutie ukončiť život,
sú však signálom, ktorému treba venovať pozornosť,
môžu byť volaním mladých ľudí o pomoc (Pozn. re‑
dakcie: Suicídium je vedomé a úmyselné ukončenie
vlastného života).
www.spisskanovaves.eu

Až 75 % detí do 10 rokov uvádza zvýšené prežívanie
strachov a úzkostí. Takmer polovica rodičov si však
nevšimla u detí žiadne zmeny v prežívaní. To znamená,
že už v rodinách nezachytíme a nepostrehneme oba‑
vy a strach u minimálne 20 % detí, nevenujeme im
pozornosť.
Ako tomu máme rozumieť, rodičia nevnímajú po‑
city svojich detí?
Tento rozkol je možné interpretovať okrem obyčajné‑
ho prehliadnutia aj tak, že tým, že o pandémii v rodi‑
nách menej hovoríme, nadobúdame ako rodičia zda‑
nie, že deti ňou netrpia, resp. sa majú relatívne dobre.
Neodráža to vždy skutočnú realitu. Možno sa ako ro‑
dičia cítime neistí a menej kompetentní, nevieme, čo
povedať alebo urobiť, ak dieťa prizná, že má strach,
smúti alebo sa hnevá – a preto s deťmi tieto témy
radšej neotvárame. Dobrou správou na druhej strane
je, že postupom času sa psychická pohoda menších
detí do 10. roku života stabilizuje a cítia viac istoty
v rodinnom prostredí.
Pociťujú to takto aj študenti stredných škôl?
Naopak, stredoškoláci uvádzajú, že s postupujúcim
časom sa ich psychická pohoda zhoršuje, pretože
pandémia trvá dlho a nevidia z nej východisko.
Čo deťom a študentom pomáha zlepšiť ich pocity?
Najsilnejšie kotvy, záchranné a podporné prvky počas
posledného roka boli pre stredoškolákov hudba a ka‑
maráti. Nasleduje príroda, chat, internet, videohry a ro‑
dina… Naopak, u detí do 10 rokov je na prvom mieste
rodina, nasledujú prechádzky v prírode, starí rodičia.
Pomáha im aj televízia a spoločenské hry.
So vznikom pandémie sa mnohí pedagógovia
a deti museli vyrovnať s mnohými úskaliami spo‑
jenými s dištančnom formou vzdelávania. Zisťovali
ste v prieskume nejaké súvislosti s touto na Slo‑
vensku novou formou vzdelávania?

Áno, zistili sme, že
40 % stredoškolá‑
kov si v niektorých
predmetoch počas
dištančného vzde‑
lávania dokázalo
zlepšiť prospech. No napriek tomu práve túto vekovú
skupinu škola čoraz menej baví, viac ako polovica stre‑
doškolákov stráca o každodenné vzdelávanie záujem,
chýba im motivácia, zhoršuje sa koncentrácia… Naj‑
ťažšie sa dištančnou formou osvojuje učivo matematiky,
chémie, fyziky, cudzích jazykov a odborných predmetov
stredných odborných škôl. Pri nepochopení učiva i na‑
priek pandémii stále platí, že najlepšie výsledky prináša
výklad a doučovanie konkrétnym učiteľom.
Čo deťom najviac v tejto dobe chýba, po čom túžia?
Najsilnejšou potrebou mladších žiakov je zdravie ich aj
ich rodinných príslušníkov. Starší jednoznačne túžia po
obnovení bezprostredných sociálnych kontaktov.
Čo by ste ako psychológ chceli na záver dodať,
resp. odporúčať rodičom, prípadne pedagógom?
Vzhľadom k tomu, že sociálna izolácia a pandemická
situácia pretrvávajú, prosíme rodičov i vyučujúcich,
aby si všímali zmeny v správaní detí a mladých ľudí.
V prípade neistoty a zachytení nápadných zmien kon‑
taktovali odborníkov nášho centra či už štandardnou
telefonickou cestou na tel. č.: 053/446 17 40, mobil
0911 010 223 alebo na novovzniknutej mailovej adrese
i anonymne: majakpomoci.cpppapsnv@gmail.com.
Kontaktovať nás, samozrejme, môžu aj žiaci a študen‑
ti. Radi poskytneme poradenstvo im, ako aj ich rodi‑
čom a učiteľom škôl. Krízové intervencie poskytujeme
prezenčne na Letnej ul. 66 v Sp. N. Vsi, kde sídli naše
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Ďakujeme za rozhovor.
Spracovala A. Jančíková
4/2021
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KSK POSKYTNE NA INOVATÍVNE PROJEKTY
KULTÚRNYCH ZARIADENÍ 150 000 €
Košický samosprávny kraj (KSK) vyčlenil v tomto roku na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach 150 000 €, čo je o 34 000 €
viac ako bolo alokovaných vlani.
Cieľom internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2021
vyhlásenej vo februári t. r. je prostredníctvom inova‑
tívnych nápadov podporiť opätovné zvýšenie dopytu
po kultúrnych službách. Kraj chce spolupracovať aj
so strednými školami v jeho zriaďovateľskej pôsob‑
nosti so zámerom vytvárania udržateľných kultúr‑
no-vzdelávacích produktov.
Finančná podpora na jeden projekt sa môže pohybo‑
vať od 20 000 do 75 000 €. Kultúrne organizácie mohli
o finančnú podporu žiadať do 15. marca. Medzi priority
výzvy patrí v tomto roku zlepšenie kvality kultúrnych
služieb a produktov s dôrazom na regionálnu autenti‑
citu a špecifiká, podpora interaktívnych prvkov a akti‑

vít vo virtuálnom priestore, realizácia popularizačných
a vzdelávacích aktivít, spájanie sa s inými aktérmi či
podpora medzisektorovej a územnej spolupráce.
V minulom roku sa do výzvy zapojilo 14 kultúrnych
organizácií. Kraj poskytol štyrom najúspešnejším žia‑
dateľom celkovo vyše 116 000 €. „Pandémia nového
koronavírusu zasiahla najmä oblasť kultúry a turizmu.
Košický samosprávny kraj sa preto v tomto roku rozhodol posunúť hranicu maximálnej výšky žiadaných finančných prostriedkov z 30 000 na 75 000 €. Verím, že
kultúrne zariadenia pre svojich návštevníkov pripravia
opäť atraktívnu ponuku nových aktivít,“ uviedol pred‑
seda KSK Rastislav Trnka.

V minulom roku bolo jedným z úspešných predkla‑
dateľov projektu tunajšie Múzeum Spiša, kultúrne
zariadenie KSK. „Vďaka finančnej podpore KSK, ako
aj projektu z Fondu na podporu umenia múzeum rozšírilo expozíciu História Spiša o časť fotoateliér Gusztáv Matz & spol. Prezentácia formou virtuálnej rea
lity návštevníka prenesie priamo do deja, ako aktéra
‚Príbehu jedného ateliéru‘, kde je hlavnou postavou
Anna Matzová, dvorná fotografka cisára Františka
Jozefa, ktorá roky úspešne viedla slávny fotoateliér
v Spišskej Novej Vsi. Výnimočná je i samotná výtvarná inštalácia, autentické zbierkové predmety i časť
s originálnym reštaurovaným plátnom, pred ktorým sa
môžu návštevníci odfotiť,“ uviedla
riaditeľka Múzea Spiša Zuzana
Krempaská.
Medzi kultúrne organizácie v zria‑
ďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v našom
meste okrem spomínaného Mú‑
zea Spiša patrí aj Galéria umelcov
Spiša, Spišské divadlo a nedávno
vzniknuté Spišské kultúrne cen‑
trum a knižnica. Župa je taktiež
zriaďovateľom všetkých stred‑
ných škôl a gymnázií v našom
meste s výnimkou Cirkevného
gymnázia Š. Mišíka.
Zdroj: https://web.vucke.sk
Andrea Jančíková

LITERÁTI OSLÁVIA JUBILEUM ZBORNÍKOM
Spišský literárny klub oslavuje 40 rokov svojej
existencie. Vznikol 11. apríla 1981 pri vtedajšom
Okresnom osvetovom stredisku ako Literárny klub
mladých autorov, dnes Spišský literárny klub. Na
svojom zakladajúcom stretnutí mal 10 zakladajúcich
členov, veľmi skoro sa však rozrástol o ďalších. Piati
najúspešnejší už v roku 1982 publikovali svoje práce
v 1. zborníku klubu s názvom Na prahu. V roku 1983
zorganizoval klub okresnú literárnu súťaž.
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Od začiatku existencie klubu je jeho hlavou Ján Petrík,
v súčasnosti redaktor Slovenskej knižnice pre nevidia‑
cich v Levoči: „Štyridsať rokov je obdobie, ktoré zvádza k bilancovaniu. Nevyhnem sa mu ani ja. Klub združoval počas tejto doby stovky ľudí z celého Slovenska,
ľudí, ktorí píšu, ale aj úprimných nadšencov literatúry. Sme najdlhšie pôsobiacim klubom na Slovensku
a vďaka tomu, že sme si vždy o našej tvorbe hovorili
pravdu z očí do očí, sú naši členovia úspešní na literárnych súťažiach, ako spisovatelia alebo
tvorcovia pre
televíziu a rozhlas.
Našich
členov nájdete
na čele tlačovej
agentúry (Vlado
Puchala), sú dušou televíznych
seriálov
ako
Gabika Alexová
alebo očarujú
detských čitateľov na celom
svete ako Peter Karpinský.
V deväťdesiatych rokoch sa

o Spišskej Novej Vsi hovorilo ako o hlavnom meste
mladej slovenskej literatúry. Ani dnes sme nestvrdli
na svojich ovenčených stoličkách, prichádzajú k nám
noví mladí členovia, ktorí sa v klube vypracujú a žnú
literárne úspechy.“
Ján Petrík spoločne s inými úspešnými odchovancami
Spišského literárneho klubu je známy aj ako porotca
významných literárnych súťaží a pripomína, že pravi‑
delne, v päťročnom intervale, vydáva klub svoj zborník.
Nebude tomu inak ani v čase pandémie: „S pomocou
mesta chceme vydať prehľadný zborník, v ktorom sa
predstaví väčšina súčasných členov klubu. Tým pomáhame aj v našom občianskom združení Fama art, ktoré
vydáva poéziu a prózu, prevažne s pomocou Fondu na
podporu umenia. Dúfam, že mraky nad literárnou Novejšou čoskoro pominú a my sa budeme môcť stretnúť
na pravidelných dvojmesačných stretnutiach.“
O tom, kedy sa konajú, aj o mnohých ďalších zaují‑
mavostiach, sa zvedavci môžu dozvedieť na stránkach
klubu www.spislitklub.sk. Tu uverejňujú autori z ce‑
lého Slovenska svoju tvorbu, predstavili úspešnú sériu
stretnutí Hokerlik, ale môžu sa pochváliť aj Plaketou
predsedu KSK, ktorú získali koncom novembra roku
2016. „Vždy medzi sebou radi privítame nových členov, ktorí majú radi literatúru a vedia sa o nej otvorene
rozprávať. Spišská Nová Ves je výnimočná v mnohých
ohľadoch, medzi ktoré patrí aj literárny klub,“ dodáva
J. Petrík.
Tomáš Repčiak
APRÍL 2021

ZA ÚSPECHOM KAŽDÉHO PROJEKTU JE
PREMYSLENÁ A DÔKLADNÁ PRÍPRAVA
Spišské divadlo | Poznáme ho ako pedagóga tanečného odboru ZUŠ-ky v Spišskej Novej Vsi, oddaného folkloristu, kreatívneho producenta
a manažéra takých medzinárodných projektov, ako sú BIG Names a Mirror Family. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu drevársku
a neskôr Vysokú školu múzických umení v Bratislave a do povedomia celého Slovenska sa dostal ako tvorca festivalu Živé sochy. Radovan
Michalov je novým riaditeľom Spišského divadla a my sme mu položili niekoľko otázok.
Ste novým riaditeľom významnej kultúrnej inšti‑
túcie. Čo pre vás znamená Spišské divadlo a ako
vidíte jeho miesto na kultúrnej mape Slovenska?
Spišské divadlo je významná kultúrna inštitúcia, pred
čím mám rešpekt a vážnosť, musíme k nej pristupo‑
vať rozvážne a profesionálne. Vzťah k Spišskej Novej
Vsi by som vyjadril vetou - divadlo mesto potrebuje
a mesto potrebuje divadlo. Našťastie, divadlo nie je až
také veľké, aby sa nedalo formovať, práve toto mi dáva
viac sebavedomia a odvahy na moje tak trochu odváž‑
nejšie plány do budúcnosti. Môj projekt riadenia som
nazval S divadlom na KRAJ sveta alebo divadelné
dosky, ktoré budú znamenať svet a pevne verím, že
Spišské divadlo bude mať výrazné miesto nielen na
mape Slovenska, ale aj na mape sveta. Ale nechcem
predbiehať, pretože zatiaľ sa len oboznamujem s pro‑
stredím, spoznávam kolegov a povinnosti riaditeľa.
Nechcem nič podceniť ani urýchliť, pretože divadlo
je doslova živý organizmus, ktorý potrebuje špeciálnu
pozornosť a dávku trpezlivosti pri riadení.

ňať tým správnym smerom. Za úspechom každého
projektu je dobre premyslená a dôkladná príprava. Sa‑
mozrejme, aj osobné skúsenosti a profesionálna pra‑
covná skupina odborníkov a všetkých zamestnancov
divadla. Na nich je to postavené a súhra toho všetkého
je predpoklad dobrého výsledku. No, a v neposled‑
nom rade sú to financie, ktoré v mnohých prípadoch
chýbajú a tým pádom aj dobré nápady ostávajú len
v zásuvke, preto mojou veľkou snahou bude nájsť
spôsoby a nástroje, ako získať pre divadlo viac finanč‑
ných zdrojov. Náš zriaďovateľ - Košický samosprávny
kraj - je naklonený novým víziám, ktoré dopomôžu
k napredovaniu a budovaniu dobrého mena a značky
Spišského divadla.
Najvďačnejším publikom našich divadelníkov
ostávajú dlhodobo deti. Spišské divadlo vyrastá na
tradícii divadla pre deti a mládež. Budete aj v tom‑
to smere rozvíjať i naďalej činnosť nášho divadla
a kedy vás budú môcť deti uvidieť?

Obyvatelia mesta vás
poznajú ako dušu fes‑
tivalu Živé sochy, ktorý
zaujal nielen Slovákov
a s touto myšlienkou
ste zožali úspech po
celom svete. Máte po‑
dobné nápady odložené
aj pre Spišské divadlo?
Medzinárodný
festival
živé sochy na Spiši zabo‑
doval, bol zaradený medzi
top podujatia Košického
kraja a krásne zapadol
medzi ostatne populárne
kultúrne podujatia v kra‑
ji. Mojou ambíciou je
vložiť dušu aj do divadla,
priniesť novú energiu
a svieži vietor do plachiet,
ktoré budú divadlo pohá‑
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Najvďačnejším a najúprimnejším divákom stále budú
deti, o tom niet pochýb, a preto by som sa rád zameral
na projekty pre deti a mládež, a to bohatším reper‑
toárom, ale aj zaradením divadelných aktivít, ktoré
by sme realizovali hlavne počas letných školských
prázdnin. Tu bude nevyhnutná spolupráca s mestom,
na ktorú sa už teraz teším, pretože z minulosti mám
len tie najlepšie skúsenosti s celkovou komunikáciou
pri organizovaní festivalu Živé sochy. Zatiaľ sa vidíme
v on-line priestore a všetkým čitateľom Ička prajem
silné zdravie a skorý návrat do normálneho života, aby
sme ho mohli obohacovať napríklad aj divadelným
umením zo Spišského divadla.
Ste Spišskonovovešťan, ako vás toto mesto ume‑
lecky formovalo a aký máte k nemu vzťah?
Môj vzťah k umeniu sa zrodil v Spišskej Novej Vsi,
hlavne vo folklórnom súbore Čačina, pod vedením ta‑
kých úžasných ľudí, ako boli Jozef Bútela a Ján Maťaš.
Po revolúcii boli folklórne súbory na výslní a ja som
sa mohol stretnúť so spe‑
vákmi, hudobníkmi a ta‑
nečníkmi z celého Spiša.
Na projekte BIG Names
som spolupracoval s ľuď‑
mi z nášho mesta, výrobu
rekvizít a kostýmov som
zveril do rúk výtvarníka
Jaroslava Čecha a Evy
Jurekovej, desiatky ďal‑
ších realizovali výrobu
a vystupovali ako živé
sochy. Spišskú Novú Ves
milujem a viem, že ľudia,
ktorí v nej žijú a tvoria, sú
talentovaní a keď chcú,
dokážu veľa. Presne na
to sa spolieham aj v po‑
zícii riaditeľa Spišského
divadla.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak

V RÓMSKEJ OSADE VILČURŇA BOL ZAZNAMENANÝ
ZVÝŠENÝ VÝSKYT POZITÍVNYCH PRÍPADOV NA COVID-19
Výsledky testovania v posledných februárových dňoch
na území mesta ukázali zvýšený počet pozitívnych ob‑
čanov z ulíc Potočná a Lesná – rómska osada Vilčurňa.
Na základe toho Krízový štáb mesta Spišská Nová Ves
rozhodol o zabezpečení testovania priamo v uvedenej
lokalite. Počas testovania 2. marca bol zistený 7 %
výskyt pozitívnych prípadov (16 z 234 testovaných).
Príslušníci mestskej polície začali s monitorovaním
a regulovaním pohybu obyvateľov z tejto osady.
Komunitní pracovníci mesta taktiež zvýšili osvetu
medzi obyvateľmi v tejto lokalite v spolupráci s asis‑
tentkou osvety zdravia z organizácie Zdravé regióny.
www.spisskanovaves.eu

„Naši pracovníci trpezlivo upozorňujú na potrebu dodržiavania karantény všetkými členmi rodiny, v ktorých
sa vyskytol pozitívny výsledok na ochorenie Covid-19.
Títo obyvatelia si často neuvedomujú, že karanténu
musia dodržiavať i tí, ktorí majú negatívny výsledok
z testovania,“ uviedla vedúca sociálneho oddelenia
mestského úradu Júlia Jančurová.
Mesto v nasledujúcich dňoch zamestnalo ďalších
18-tich pracovníkov, ktorí dohliadali na dodržiavanie
karantény priamo v osade.
Ďalšie testovanie obyvateľov sa tu uskutočnilo 6. mar‑
ca, z 311 testovaných obyvateľov bolo 13 pozitívnych.

V karanténe ostalo 21 rodín. „Čo sa týka výsledkov,
miera pozitivity bola pod úrovňou 4 percent. Opatrenia
s ktorými sme začali, priniesli prvé výsledky,“ doplnil
zástupca primátora Dávid Demečko.
Výsledky z testovania 12. 3. ukázali 3 % pozitivitu,
z 232 testovaných bolo 7 pozitívnych.
„Podľa nám dostupných informácií je najmenej 43 obyvateľov pozitívnych, v karanténe je 184 obyvateľov z 29 rodín,“ zhodnotila situáciu v polovici marca J. Jančurová.
Mesto pripravilo ďalšie testovanie aj pred vyplácaním
sociálnych dávok 18. 3. 2021, testovanie ukázalo
3 %-tnú pozitivitu.
A. Jančíková
4/2021
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

FAŠIANGY
V ZŠ NA UL. Z. NEJEDLÉHO
Fašiangy sa od dávnej minulosti spájali s vese‑
losťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi
a prekáračkami. Sú považované za najveselšie
obdobie roka. Keďže žiaci ZŠ na Ul. Z. Nejedlého
sa v tejto „čudnej“ dobe nemohli zabávať na spo‑
ločnom karnevale ako po iné roky, urobili pre nich
oslavu fašiangov v triedach. V piatok 12. 2. 2021
si deti doniesli masky a rôzne kostýmy a počas
vyučovania sa v nich predstavili svojim spolu‑
žiakom. Deti si vypočuli veľmi zaujímavú a po‑
učnú reláciu o histórii a význame fašiangov. Pani
učiteľky si pre ne pripravili rôzne prezentácie
a pracovné listy s fašiangovou tematikou. Malým
občerstvením a veselou hudbou si spestrili tento
vyučovací deň.
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
PRI ZŠ ING. O. KOŽUCHA 11
Voľný čas je odmena za vykonanú prácu. To, ako
ho deti trávia, nie je ani nám v škole ľahostaj‑
né. Ak by sme im ponechali prílišnú voľnosť, ich
prsty ustrnú na tlačidlách telefónov či počíta‑
čov… To sa však v našom Školskom klube detí
pri ZŠ Ing. O. Kožucha nestáva. Naša činnosť je
pestrá, pre deti zaujímavá a podnetná. Pravidelne
s deťmi tvoríme, súťažíme, organizujeme rôzno‑
rodé väčšie i menšie akcie, ktorých sa deti rady
zúčastňujú. Na spestrenie popoludnia pohybom
využívame detské kolobežky či nové gymnas‑
tické náradie. Ako jedna z mála základných škôl
máme zábavno-pohybové zariadenie Funtronic,
na ktorom sa deti dokážu vyblázniť do sýtosti,
zašportovať, ale aj precvičiť učivo, čo sa naučili
v škole. Počas svojej činnosti využívame v škole
herňu pre deti, k dispozícii máme stolnoteniso‑
vé stoly, telocvičňu, detské preliezkové ihrisko,
školskú záhradu i multifunkčné ihrisko. Do po‑
zornosti dávame fotogalériu na stránke školy,
ktorá odráža náš pestrý život. Cez prázdniny po
prvýkrát v našej réžii pribudne aj letný tábor pre
žiakov školy. Sme tu pre vás denne v čase od
6.30 - 7.30 a od 11.30 - 16.30 h.
NET@FIT 2021 MÁ VÍŤAZA
Z NÁŠHO MESTA
Hoci život na školách prešiel do dištančnej podo‑
by, niektoré súťaže na úrovni Slovenska naďalej
prebiehajú. Patrí k nim aj súťaž NET@FIIT 2021,
ktorú organizuje Fakulta informatiky a informač‑
ných technológií STU v Bratislave. Súťaž je zame‑
raná na navrhovanie počítačových sietí a kon‑
figuráciu sieťových zariadení. Zúčastňujú sa
na nej najlepší študenti stredných škôl z celého
Slovenska, ktorí študujú a venujú sa tejto proble‑
matike. Krásny úspech dosiahol Jozef Džubák,
študent 4. ročníka študijného odboru informačné
a sieťové technológie na Strednej priemyselnej
škole technickej v Spišskej Novej Vsi, ktorý
v konkurencii 50 súťažiacich získal 1. miesto.
ÚSPEŠNÝ ŠTUDENT SOŠ
EKONOMICKEJ V SPRACOVANÍ
INFORMÁCIÍ NA PC
V mesiaci február 2021 sa konalo krajské kolo
súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní in‑
formácií na počítači. Strednú odbornú školu
ekonomickú reprezentoval Kristián Hauswirth,
žiak III. ročníka odboru ekonomické lýceum.
Súťaž sa konala dištančne a Kristián svojím cie‑
ľavedomým prístupom a trénovaním dosiahol ten
najlepší výsledok nielen v Košickom kraji, ale
aj v rámci Slovenska. Kristiánovi blahoželáme
a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
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ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom detí narodených od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015, že zápis do prvého ročníka na školský rok 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľ‑
skej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sa uskutoční v pracovných dňoch 1. 4. až 9. 4. 2021 prostredníc‑
tvom elektronickej prihlášky - prihlášky budú zverejnené na webových stránkach základných škôl.
Je nevyhnutné, aby prihlášku vyplnil aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému v minulom školskom roku
riaditeľ ZŠ vydal rozhodnutie o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže prísť
do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch 8. 4. a 9. 4. 2021 v čase od 8.00 do 16.00 h.
Naďalej platí § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) „Žiak plní povinnú školskú dochádzku v zák‑
ladnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca
pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Bližšie informácie k organizácii zápisu nájdete na webových stránkach jednotlivých základných škôl.
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlho‑
dobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území
Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie
o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. posch., č. d. 219, PaedDr. Viera Oltznauerová
alebo elektronicky na adresu viera.oltznauerova@mestosnv.sk, t. č. 053/415 22 38.

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča
Milí rodičia prváčikov!
Ak máte dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a obávate sa, ako zvládne základnú školu,
príďte k nám v termíne od 19. 4. do 23. 4. 2021.
Poskytujeme vzdelávanie a výchovu v týchto organizačných zložkách:

• ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzdelávania je takmer zhodný so
vzdelávacím programom pre žiakov na bežných ZŠ. Vyučovacie metódy sú však prispôsobené žiakom
nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom s poruchou binokulárneho videnia (tupozrakosť, škuľavosť).

• ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – je určená pre
žiakov s poruchami reči alebo poruchami učenia. Žiaci postupujú podľa vzdelávacích programov pre
bežné základné školy, ktoré sú prispôsobené ich špeciálnym potrebám.

• ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – je pre žiakov s mentálnym a zrakovým

postihnutím. Žiakov vzdelávame podľa stupňa mentálneho postihnutia (variant A, B alebo C) s prihliadnu‑
tím na ich zrakové alebo ďalšie postihnutie.

Naše benefity:
• každý učiteľ je špeciálny pedagóg
• individuálny prístup vychádzajúci z možností žiaka s možnosťou úpravy učebného plánu
• poskytovanie bezplatných terapií: EEG-biofeedback, rehabilitácia a masáže, kyslíková terapia, terapia
svetlom, JIAS – rozvoj sluchovej analýzy, INPP – zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti, senzorická
integrácia - terapia vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému
• poskytujeme služby tyflopédov, logopédov, školskej psychologičky, zdravotnej sestry, sociálnej pracovníčky
• jedáleň, internát, školský klub a centrum špeciálnopedagogického poradenstva
• predmety Sociálne zručnosti a Pracovné vyučovanie
• množstvo odborných učební, telocvičňa, posilňovne a školský dvor s multifunkčným ihriskom, oddycho‑
vou zónou, zariadením pre outdoorové aktivity a bylinkovou záhradou
• organizovanie školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, exkurzií a besied
• inovatívne a zážitkové formy vyučovania s využívaním modernej techniky
• pestrá paleta záujmových krúžkov.
Odporúčame, aby ste sa na zápis dohodli vopred telefonicky 053/45 12 395, 45 14 795 alebo e-mailom
skola@nevidiaci.sk, www.skola.nevidiaci.sk.
PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy

SPRÁVA CINTORÍNOV upovedomuje nájomcov hrobových miest, ktorým končí doba uhradeného náj‑
mu za hrobové miesto, že poplatok za ďalší nájom môžu uhradiť v kancelárii Správy cintorínov,
Slovenská 1, SNV počas pracovných dní v čase 7.30 - 11.30 a 12.00 - 15.30 h.
Nájomcovia hrobových miest si taktiež môžu prevziať platné nájomné zmluvy.
Občania sa môžu informovať i na tel. číslach: 053/41 52 914, 053/41 52 917 alebo na e-mailových adre‑
sách: livia.klacikova@mestosnv.sk, jana.cehlarikova@mestosnv.sk a marek.marchyn@mestosnv.sk.

APRÍL 2021

KULTÚRA, OZNAM

PRÍRODOVEDNÉ ZBIERKY
POSLEDNÉHO DESAŤROČIA
Majestátne kamzíky, roztomilé svište,
minerály či motýle. Spoznajte zbierky,
ktoré v poslednom desaťročí obohatili
naše múzeum. Akvizíciu podporil FPU.

APRÍL 2021

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.

PODUJATIA V ONLINE PROSTREDÍ
na www.muzeumspisa.com
VEĽKONOČNÝ KONCERT
5. 4. 2021 o 18.00 hod,
youtube kanál – Múzeum Spiša
Spríjemnite si tohoročné veľkonočné
sviatky krátkym zostrihom z minuloročných
koncertov, ktorý prinesieme k Roku
kresťanskej kultúry na Veľkonočný pondelok.

TESO
Mladý, priateľský a ener‑
gický psík, ktorý miluje
spoločnosť človeka.
Rýchlo sa učí a ocení
každú aktivitu, s ostat‑
nými psíkmi sa znáša
bez problémov. Ideálny
spoločník pre aktívnych
ľudí.

O PRÍRODE V PIVNIČKE 28
Vydajte sa s nami na prechádzku
jarnou prírodou.
Termín: 14. 4. 2021
FERNÃO DE MAGALHÃES 500
V roku 2021 si pripomíname 250. výročie
úmrtia. Aj tí najmenší sa zábavno-náučnou
formou dozviete, kto bol tento dávny
moreplavec. Vyhotovíme si loďku
a precestujeme s ňou celý svet.
V prípade uvoľnenia opatrení prijatých
v súvislosti s pandémiou Covid 19
ponúkame prehliadky výstav

TO NAJ Z PRÍRODY SPIŠA
Objavte prírodu Spiša
vďaka zaujímavostiam zo sveta
rastlín, živočíchov a paleontológie.

FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY
Čo má spoločné babôčka smradľavá
so železitým kremeňom alebo vidlochvost
ovocný s opálom? Tieto a iné vzťahy živej
a neživej prírody vám priblíži výstava
vďaka výnimočným zbierkam z celého sveta.
VLK DRAVÝ (CANIS LUPUS)
A JEHO POTOMKOVIA
Obávaná šelma alebo vzácny živočích?
Výstava vám predstaví mýtmi opradeného
vlka dravého ako druh s nezastupiteľným
miestom v našej prírode.

VIKY
Prítulná, milá, priateľská
fenka, ktorá miluje hlad‑
kanie a škrabkanie.
Voči iným psíkom je
spočiatku ostražitá.
Potrebuje dostatok kon‑
taktu so svojou rodinou,
samota jej nerobí dobre,
na oplátku bude vaším
verným a oddaným
členom rodiny.
BUBO
Aktívny a šikovný psík,
ktorý je napriek svojmu
menšiemu vzrastu veľmi
dobrý strážca a jeho
zmyslom nič neunikne.
K cudzím ľuďom je
spočiatku nedôverčivý
a ostražitý. Psích kama‑
rátov si vyberá sám.

APRÍL
Aktuálne informácie
po uvoľnení opatrení
nájdete na našej webstránke
Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany
www.spisskanovaves.eu

RIKY
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.

LABÍK
Veľmi milý psík, ktorý je
spočiatku pre svoje zlé
skúsenosti s ľuďmi nedô‑
verčivý, ale ako náhle
zistí, že mu nič nehrozí
stáva sa z neho verný
a priateľský psík.
Je aktívny, miluje pohyb
a ľudskú spoločnosť.

Ďalšie psíky na str. 20

www.mestskyutuloksnv.sk

4/2021
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KULTÚRA, OZNAM

TARA
Rozkošné šteniatko
narodené 20. 2. 2021,
predpoklad menšieho
až stredného vzrastu.
K adopcii bude až po
kompletných veterinár‑
nych úkonoch
a čipovaní.
TORI
Rozkošné šteniatko
narodené 20. 2. 2021,
predpoklad menšieho
až stredného vzrastu.
K adopcii bude až po
kompletných veterinár‑
nych úkonoch
a čipovaní.
MAČIČKA DIDI
A KOCÚRIKY
ĽUBIK, SILVER
A DANKO
sú po veterinárnom
ošetrení pripravené
na adopciu.

Milí naši priaznivci,
sympatizanti a milovníci
zvierat,
ako ste už možno postrehli,
máme v našom útulku aj mačičky,
ktoré sme však začali brať len
nedávno a začíname im zariaďovať
a prispôsobovať priestory.
Prosíme vás, ak máte doma
škrabadlá, tunely, domčeky,
búdky, poličky, skrinky, stolík,
áčkový rebrík i niečo, čo už
nepotrebujete, ale nám to poslúži
prispôsobiť im prostredie, budeme
vám veľmi vďační za darovanie.
Tiež radi prijmeme koterce,
ak ich už neplánujete využiť.
Ďakujeme.
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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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 na antigénové testovanie.
O znovuotvorení budeme informovať.

APRÍL 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

Multikiná Ster Century Cinemas až do odvolania
nepremietajú snv.stercentury.sk
DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO

ŽIVOT VO VOLOVSKÝCH VRCHOCH II
Online prezentácia najväčšej časti Slovenského rudohoria krajinného celku
Volovské vrchy v rámci ekologického vzdelávania.
CINEAMA
Regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby.
Sprístupnená online od 21. 4. 2021.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI
Monika Utnik-Strugała: Po zotmení alebo Čo sa deje v noci
Dozviete sa, ako počas spánku funguje naše telo aj naša myseľ a komu sa
hovorí nočná sova. Viete, že existujú aj miesta, kde slnko vôbec nevyjde?
Krásne ilustrovaná knižka vás prevedie nočným svetom a prezradí vám,
čo sa deje okolo vás, kým sladko spíte.
Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok
Vyber sa na čarovnú cestu svetom slovenských ľudových rozprávok
v spoločnosti známych aj menej známych hrdinov. Zbierka 55 rozprávok,
v ktorých pravda víťazí nad lžou a láska nad nenávisťou.
Dávid Marcin: PÉ ER DÉ
Všetci dospelí sa zbláznili a poletujú po uliciach, akoby im čosi pridali do
vody. Sedemnásťročný Dávid stratil kľúče a nemá peniaze… Príbeh o trochu
bláznivom dni, keď v Bratislave všetky cesty viedli na námestie SNP.
PRE DOSPELÝCH – beletria

KONTRA

Virginie Grimaldi: Parfum šťastia najkrajšie vonia v daždi
Oddychová kniha, v ktorej zažijete radosť, smútok, lásku, utrpenie,
ale aj dávku humoru.

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

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

Eoin Dempsey: Biela ruža, Čierny les
Príbeh z obdobia 2. sv. vojny o budovaní dôvery, boji proti režimu,
láske a odhodlaní žiť.
Elena Ferrante: Klamársky život dospelých
Príbeh mladého dievčaťa, stretávajúceho sa s dvojtvárnosťou, falšou, krízou
hodnôt a spletitosťou rodinných vzťahov.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

ONLINE ZÁZNAMY PREDSTAVENÍ
11. 4. (nedeľa) o 16.00 h
MONIKA GERBOCOVÁ
(NA MOTÍVY ROZPRÁVKY BRATOV GRIMMOVCOV):

online, 70 min.

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.
16. 4. (piatok) o 18.00 h
GYÖRGY SPIRÓ:

online, premiéra

Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.
online, 90 min.

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
30. 4. (piatok) o 18.00 h
J. B. P. MOLIĒRE:

online, 70 min.

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI

Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.
Zmena programu vyhradená! Predpredaj a rezervácie vstupeniek online:
www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71,
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk
www.spisskanovaves.eu

Marek Perzyński: Piráti svetových morí
Autor fascinujúcim spôsobom prevedie čitateľa históriou a odkryje zaujímavé
súvislosti, ktorými piráti ovplyvnili chod svetových dejín.
Kathrin Hartmann: Zelené klamstvo
Hartmannová, odborníčka na „greenwashing“, opisuje zavádzanie zákazníkov
a ukazuje, ako sa môžeme proti tejto lži brániť.

KNIŽNICA - POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY

BÚRAČKA

20. 4. (utorok) o 10.00 h
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK:

Steven R. Gundry: Skryté tajomstvo dlhovekosti
Vedeli ste, že tie najbežnejšie choroby v starobe nie sú ani tak dôsledkom
samotného veku, ako skôr vášho životného štýlu?

PRE DETI
Nick Eliopulos: Minecraft
Vitajte v hre! Skupinka mladých hráčov Minecraftu má tajomstvo,
ktoré ich môže preniesť do nebezpečného sveta virtuálnej reality.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Kathryn Hughes: Posledný sľub
Keď bola Tara ešte len dievčaťom, odišla z domu jej matka.
Po mnohých rokoch dostane list, ktorý prevráti jej doterajší život naruby.
Zuzana Kuglerová-Kozičová: Rimanka a kvádsky kráľ
Krásny a vzrušujúci historický príbeh lásky, ktorý sa odohral v druhej polovici
štvrtého storočia na území Slovenska v období rímsko-kvádskych vojen.

4/2021
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OZNAMY, INZERCIA

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
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).

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
alebo POŽIADAVKA

O VYŠETRENIE
na internetovej stránke
www.old.korona.gov.sk,

VEĽKONOČNÉ SVIATKY
2. 4.: 8.00 - 18.00

Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11

T.: 053/441 01 92

3. 4.: 8.00 - 18.00

Lekáreň BENU, Medza 15

T.: 053/417 68 84

4. 4.: 8.00 - 18.00

Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70

T.: 053/446 82 25

5. 4.: 8.00 - 18.00

Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47

T.: 053/429 86 93

OSTATNÉ DNI
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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

kde sa môžete zaregistrovať

VODA A KÚRENIE

na očkovanie proti COVID-19

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

v prípade voľných kapacít,

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ

alebo požiadať o vyšetrenie

BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845

PCR testom.

Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com

Kontaktujte nás na t. č.:

PLYNOVÉ ZARIADENIA:

053/41 52 135, 41 52 134

nepárne týždne - 0905 534 800

alebo 41 52 133.
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ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

párne týždne - 0905 241 080

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, e‑mail: tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003
VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

APRÍL 2021

ŠPORT

ZLATÝ PEDÁL 2021
26. 2. 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších cyk‑
listov Zlatý pedál za rok 2020. Vzhľadom k momentálnej
pandemickej situácii prebiehalo vyhlasovanie online pre‑
nosom. Nora Jenčušová získala ocenenie Zlatý pedál
2020 v kategórii Dráhová cyklistika, a to hlavne zís‑
kaním titulu Majsterky Európy z pretekov v talianskej
Fiorenzuole d’Arde.
Nora bola vyhodnotená aj za svoje celoročné výsledky
ako Talent roka 2020.
Srdečne blahoželáme!

NOVOVEŠŤANKA
NA SVETOVOM POHÁRI
Medzi najväčšie športové udalosti roka 2021 sa zaradili preteky
v lyžovaní v Jasnej. U tisícov Slovákov zavládol obrovský smútok,
keď sa nemohli ako diváci zúčastniť tohto podujatia. Novovešťanka
Táňa Marušinská sa týchto pretekov aktívne zúčastnila.
„Na web stránke Svetového pohára, v časti ‚Pridaj sa k nám‘, bola uverejnená prihláška na rôzne dobrovoľnícke pracovné pozície, napr. sťahovač trate, gatekeeper,
strážca trate, atď. Na základe vyplnenej prihlášky boli uchádzači postupne kontaktovaní zamestnancom Jasnej. Bolo nás cca 30 dobrovoľníkov. Nastúpila som
do Jasnej na pozíciu strážcu trate dva týždne pred pretekmi. Následne sme boli
pravidelne testovaní a dodržiavali sme svoju ‚bublinu‘,“ opisuje cestu na Svetový
pohár tretiačka z Hotelovej akadémie.
„Boli sme ubytovaní v Tatralandii, kde bolo zabezpečené stravovanie a každý deň
sme dochádzali autobusmi do Jasnej. Tam mal každý pridelené svoje pracovné
stanovište. Začínali sme vždy skoro ráno a počas pretekárskeho víkendu to bolo
o 5.30 hod. Ja ako strážca trate som dohliadala na pretekársku trať na Priehybe.
Vďaka veľmi peknému počasiu sa tam pohybovalo veľmi veľa turistov a skialpinistov. Keďže trať bola v tom čase už vypreparovaná, nesmel nikto vstúpiť na jej
povrch. Strážila sa aj tréningová trať, ktorú využili pretekárky na svoje tréningy. Prvé
pretekárky na tejto trati boli Slovinky a Petra Vlhová.“
Aké sú zážitky a skúsenosti z pretekov a tréningov?
„Vidieť tréningy týchto lyžiarok spolu so svojimi trénermi je veľmi zaujímavé. Tréningy prebiehajú v pohodovej atmosfére. Všetky pretekárky sú veľmi milé, kamarátske
a ochotné fotiť sa, zakývať alebo prejaviť záujem o fanúšika. Samozrejme, pri dodržiavaní všetkých proticovidových opatrení. Úžasné je vidieť ich prehliadku trate pred
pretekmi. Každá má svoj rituál a spôsob, ako si zapamätať trať čo najlepšie. Byť pri
tom všetkom priamo na trati je nezabudnuteľné.“
Táňa je veľkou fanúšičkou lyžovania a preteky v Jasnej neboli jediné, na ktorých sa
zúčastnila. „Veľkou fanúšičkou zjazdového lyžovania som asi od roku 2016. Stretnúť
tieto pretekárky bolo vždy mojou veľkou túžbou. Prvé preteky, ktoré som videla ,live‘,
boli pred dvoma rokmi v nemeckom Garmisch-Partenkirchen. Boli to preteky
v Super-G a zjazde. Tam
som stretla pretekárky ako
Ester Ledecká, Sofia Goggia,
Lara Gut, Ilka Štuhec. Minulý
rok to bol slalom a obrovský
slalom v slovinskej Kranjskej
Gore. Tam vládli prevažne
slovenskí fanúšikovia. Stretla
som Annu Swenn-Larsson,
Petru Vlhovú, Martu Bassino,
Alice Robinson. Tesne pred
odchodom sa nám podarilo
stretnúť aj našu bývalú lyžiarku a spolukomentátorku
RTVS Veroniku Velez-Zuzulovú.“
Táňa Marušinská (vpravo) s Wendy Holdenerovou
Jozef Petruška
www.spisskanovaves.eu

NAJPRV FINAL FOUR
POTOM PLAY OFF
Extraligový basketbal a prvoligový hokej sú dva kolektívne športy,
ktoré sa v meste Spišská Nová Ves hrajú aj počas prijatých
protiepidemických opatrení. V oboch súťažiach je vyvrcholením
sezóny vyraďovacia časť.
V tretí aprílový deň končí majstrovským zápasom v Prievidzi pre basketbalistov
Spišskej Novej Vsi základná časť súťažného ročníka 2020/2021. Po tomto súboji
spoznajú meno súpera v play off.
Od začiatku sezóny sa Spišskí rytieri pohybujú na čele tabuľky. Na prelome mesiacov
február a marec ich zastihla menšia kríza, z ktorej sa postupne dostali. Naštartovalo
to domáce víťazstvo nad Prievidzou 78 : 74 a po výbornom výkone o týždeň zdolali
doma Inter Bratislava 84 : 68.
„Prvý dôležitý súboj bol doma s Prievidzou, darilo sa nám aj v Leviciach
a postúpili sme do Final Four. Proti
Interu Bratislava sme mali to správne nasadenie, hráči boli sústredení
a, hlavne, to bol kolektívny výkon.
Hostia sa dokázali dotiahnuť na
rozdiel troch bodov, ale znova zopakujem, že kolektívnym poňatím hry
sme zápas vyhrali. Podstata zlepšenia je v tréningu. Máme problémy
so zranenými hráčmi, a tak sme sa
snažili na tréningoch improvizovať.
V tomto nasadenom trende by sme
chceli pokračovať aj v zápasoch Final Four,“ povedal po víťazstve nad
Interom Bratislava a návrate na
druhú priečku v tabuľke tréner Spiš‑
ských rytierov Teo Hojč.
Jozef Petruška

MLADÝ TÍM ZVLÁDOL
SEZÓNU NA VÝBORNÚ
Basketbalistky ŠKBD majú za sebou základnú časť a nadstavbu
pred play–off sezóny 2020/2021.
Družstvo odohralo svoj posledný zápas v nadstavbovej časti ženskej extraligy proti
BAMP Poprad, kde nám víťazstvo ušlo v posledných minútach. O súperovi v prvom
kole play off ešte nie je rozhodnuté. Bude to jeden z dvojice Ružomberok, Piešťany.
Oba tímy majú majstrovské ambície, preto sa na zápasy veľmi tešíme.
O zhodnotenie doterajších výkonov našich basketbalistiek sme požiadali tréne‑
ra Antónia da Cruz: „Veľmi pozitívne hodnotím celý priebeh sezóny po všetkých
stránkach, t. j. technickej, taktickej, fyzickej a mentálnej. Náš mladý tím, ešte len
v juniorskom veku, zvládol na výbornú pre neho náročnú sezónu. Dievčatá mentálne
ustáli súboj so skúsenejšími a zrelejšími súperkami a bojovali vždy do
poslednej sekundy každého zápasu.
Táto vlastnosť bude prínosom aj do
ich ďalšieho života, či už hráčskeho
alebo súkromného. S pribúdajúcimi náročnými zápasmi sa naučili
zlepšovať po technickej aj taktickej
stránke, aby mohli lepšie čeliť tlaku
súpera. Z hľadiska veku ešte krehké hráčky boli schopné konkurovať
v kontaktom súboji ženám pri rýchlej a dynamickej hre a po fyzickej
stránke preukázali dostatočnú odolnosť, čo potvrdzuje aj fakt, že sme
počas sezóny nezaznamenali vážne
zranenia.“
red.
4/2021
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RELAX, OZNAM
FORIŠOVINY

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. apríla na adresu redakcie s heslom
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… NÁŠ ŽIVOT JE KNIHOU, KTORÚ TVORÍME SAMI. PÍŠME BESTSELLERY...
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APRÍLOVÍ 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.
Ing. Ján Kotras
Ing. Július Komora
Viera Sekelová
Katarína Vašková
Vojtech Šoltés
Jozef Lesnický
Gizela Slivková
Irena Kukoľová
František Schlosser
Vladimír Bonk
Alžbeta Topoliová
Mariana Letanovská
František Bocan
Ján Mihok
Jozefína Slivková
Mária Dzurňáková
Mária Zakuciová
Antónia Loyová
Anna Rumanová
Terézia Rogovská
Ľudmila Staňová
Štefan Gonda
JUDr. Blažej Baláž
Anna Lucáková
Jolana Bandžuchová
Zuzana Barlogová
Eva Škovranová
Juraj Griger
MUDr. Vladimír Beer
Marta Magalová
Elena Klingová
Kveta Bobková
Irma Zeleňáková
Ján Jakubišin
Štefan Boroš
Jiří Moudrý
Ľudovít Dojčanský
Mária Faithová
František Broško
Anna Jelínková
Marta Duračinská
Justína Novotná
Mária Goldbergerová
Jolana Gazdurová
Mária Drdáková
Ing. Marián Kalafut
MUDr. Štefan Falis
Alžbeta Pačnárová
Veronika Konárska
Juraj Hudran
Ján Hölcz
Ladislav Klešč
Terézia Filipová
Marián Petrek
Helena Kuchtová
Anna Jannová
Rudolf Jurčák
Alžbeta Kovalová
Demeter Ištvánik
Jozef Pilc
Anna Mihoková
Anna Kotrasová
Ing. Ľubomír Kapalla
Juraj Ochmír
Adalbert Jendrál
František Rychtarčík
Františka Selnekovičová
Štefan Kupčík
Anna Klembarová
Františka Onderová
Mária Kilianová
Ladislav Šmelko
Štefan Baffi
Ema Lešková
Branimir Meštrov
Ľudmila Plačková
Mária Kováčová
Milan Tancoš
Katarína Bubeníková
Rudolf Ogurčák
Pavol Špener
Rudolf Rusiňák
Dušan Kozár
Eva Vovková
Michal Kapalko
Ivan Rimčuk
Tomáš Varga
Rudolf Scherffel
Jozefína Kožíková
Rudolf Komiňák
Helena Ringošová
Marta Vašáková
Monika Sopková
Anna Lapšanská

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
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, pria‑
teľom a známym, že nás 12. 1. 2021 vo veku 80 rokov navždy
opustil môj drahý manžel, náš otec, dedko, pradedko, svokor,
švagor, kamarát a známy Štefan MANIAČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Anna, dcéry Iveta, Soňa a Monika s rodinami
Odišla si tíško zanechávajúc všetkých, ktorých si mala rada.
Navždy zostaneš v našich srdciach.
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su‑
sedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary, rozlúčku
a tichú spomienku, ktorú ste venovali našej milovanej mamičke,
svokre, babke, prababke, sestre, krstnej mame, tete a príbuznej
Angele SÝKOROVEJ, rod. Vranovej, ktorá nás opustila 7. 2. 2021
vo veku 84 rokov.
Zároveň ďakujeme za starostlivosť zdrav. personálu OVL NsP
v SNV, za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura a Rím.kat. farskému úradu v SNV.
S láskou a úctou syn Peter s manželkou, dcéry Henrieta a Silvia
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Nič z toho dobrého a krásneho, čo si vykonal, sa nestratí. Všetko
zostane.
12. 2. 2021 nás vo veku 70 rokov navždy opustil milovaný
manžel, starostlivý tatík a dedko, brat a príbuzný Ing. Ľuboslav
BLAHUT, CSc.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, susedom, pria‑
teľom a známym, ktorí ho s nami odprevadili na poslednej ces‑
te, i tým, ktorí si ho uctili modlitbou alebo tichou spomienkou na
diaľku.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farské‑
mu úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

www.spisskanovaves.eu

Odišiel si… ale všetko krásne, čo si nám dal, ostáva v nás a my
vieme, že iba spíš svoj večný sen, aby si sa každé ráno prebudil
v našich srdciach.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli
18. 2. 2021 rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho drahé‑
ho a milovaného otca, dedka, brata, švagra, uja, príbuzného a zná‑
meho Andreja PAMPURIKA.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme PhDr. J. Volnému, PhD. a Pohreb‑
nej službe S. Badziková.
Úprimné poďakovanie patrí aj celému zdravotnému personálu chi‑
rurgického a interného oddelenia NsP v SNV za všetku starostli‑
vosť a ľudský prístup, najmä v posledných chvíľach života.
S úctou, vďakou a láskou smútiaca rodina.
Vyhasli oči plné lásky našej drahej mamičky, nevyhasnú však nikdy na ňu v srdciach naše spomienky.
So smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že nás 19. februára 2021
vo veku 90 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, babička,
prababička, sestra, svokra, teta a známa Justína HORNOVÁ.
Úprimne ďakujeme za všetky prejavy sústrasti príbuzným, priate‑
ľom a známym.
S úctou a vďakou dcéra Janka s rodinou, synovia Vojtech s rodi‑
nou, Peter, vnúčatá Martina, Ján, Rastislav, Monika, Michal a prav‑
núčatá.
Nikdy nestratíš niekoho, koho máš vo svojom srdci.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 21. 2. 2021 navždy
opustila naša drahá Terézia POLOMSKÁ vo veku 70 rokov.
S úctou a vďakou v srdci smútiaca rodina.

4/2021

25

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť 24. 2. 2021 s mojím partnerom, otcom, dedkom
a svokrom Jánom SOĽÁKOM.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej
službe R. Findura.
S vďakou smútiaca rodina.
Pracoval vždy do úmoru, kľudu si nedoprial. Srdce jeho zlaté bolo,
každému len blaho prial. Za všetko dobré, čo vykonal, tichý spánok
doprajme mu.
So smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že nás 26. 2. 2021
náhle opustil náš ocko, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, ujo,
priateľ a známy Jozef TOPORCER vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Odišiel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska a spomienky na ňu nás navždy budú hriať.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 1. 3. 2021 vo veku
85 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, babička, sestra,
krstná mama, švagriná, teta, príbuzná a známa Jolana HUSOVÁ.
Úprimne ďakujeme za všetky prejavy sústrasti príbuzným, priate‑
ľom a známym.
Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie evanjelickému zborovému
farárovi J. Matisovi.
S úctou a vďakou v srdci smútiaca rodina.
Pane, nepýtame sa, prečo si nám ho vzal, ale ďakujeme Ti za to,
že si nám ho dal…
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným a zná‑
mym, že nás 1. 3. 2021 vo veku 88 rokov navždy opustil môj
drahý, milovaný manžel, ocko, starý ocko, prastarý ocko, svokor,
brat, švagor a ujo Ladislav STOLIČNÝ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho na poslednej ceste odprevadili
a prejavili úprimnú sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková,
PZ Harichovce, Mgr. J. Kučinskému a ThDr. Š. Boržíkovi, PhD.
smútiaca rodina
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, pria‑
teľom a známym, že nás 6. 3. 2021 vo veku nedožitých 67 rokov
navždy opustila moja milovaná manželka, naša mamka, sestra,
švagriná a teta Janka GUDZANOVÁ, rod. Šmelková.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili a prejavili úprimnú
sústrasť na jej poslednej ceste.
Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie MUDr. K. Obertovej s kolektívom
sestričiek za starostlivosť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková.
S vďakou a úctou manžel Juraj, synovia Marián a Juraj, dcéra
Janka s priateľom Tomim a ostatná smútiaca rodina.
Odišiel, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.
5. 3. 2021 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho milovaného
manžela Jozefa KOVÁČA.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína manželka Irena a ostatná smútiaca
rodina.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú v našich srdciach.
14. 3. 2021 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, dedko, pradedko, svokor, brat RSDr. Ján ŠIMON.
S úctou a láskou spomína manželka a ostatná rodina.
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25. 3. 2021 uplynuli štyri roky od ukončenia pozemskej púte našej
milovanej MUDr. Alžbety HANUŠČINOVEJ.
Venujte jej, prosíme, spomienku a modlitbu.
S láskou a vďakou manžel Štefan, syn Štefan a dcéra Gabriela
s rodinami.
Skromná si bola vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
26. 3. 2021 uplynulo 7 rokov, odkedy nás navždy opustila moja
mamka, babka, prababka Ľudmila KORHEĽOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéra Lidka s rodinou.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
31. 3. 2021 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko Ján ILKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka,
Zdenka a syn Slavomír s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Sú slová, ktoré Vám už nikdy nepovieme, sú
chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
Hoci uplynulo už mnoho rokov, neprejde deň, aby
sme si nespomenuli na vás, drahí rodičia Ján
TOMAŠČÍK a Irena TOMAŠČÍKOVÁ, ktorí by ste
v týchto dňoch oslávili 100 a 93 rokov.
deti Jozef, Darina a Mária s rodinami
Ťažko je žiť bez Vás…
V tomto roku si pripomenieme 5. výročie, keď
nás navždy opustil môj drahý manžel, otec,
starý otec, svokor, brat Jaroslav FIBIŠ a 18 ro‑
kov, kedy od nás navždy odišla milovaná dcéra,
mamka, sestra, švagriná, neter RNDr. Marcela
ELIÁŠOVÁ, rod. Fibišová.
Ak ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou milujúca rodina.
Odišli, no všetko krásne, čo nám dali, ostáva
v nás.
V týchto dňoch sme si pripomenuli 27. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Andrej HANČÁK a zároveň uplynie už 7 rokov
od odchodu do večnosti Jolany HANČÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou si spomínajú synovia Jozef,
Ondrej, Ivan a dcéra Ľubica s rodinami.
Odpočinutie večné daj im, Pane…
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Ostanú spomienky a v srdci veľký žiaľ.
3. 4. 2021 si pripomenieme 6. rok, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, náš otec a starý otec Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka a dcéra, vnučka
s rodinami.
Osem rokov tu už nie si s nami, si už za inými dverami. Hádam
šťastná si práve tam, ja v srdci Ťa stále mám.
4. 4. 2021 uplynie dlhých 8 rokov, čo nás opustila moja manželka,
naša mamka a babka Viera ŠOLTÍSOVÁ.
Spomíname s úctou.
manžel Miroslav, dcéry Viera, Daniela, Lenka a syn Miroslav
s rodinami
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SPOMIENKY
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky
v srdciach ostávajú…
5. 4. 2021 uplynú 4 roky, kedy nás navždy opustil milovaný otec,
manžel, brat, švagor, svokor Ján REPASKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali
a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatní príbuzní.
Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto
Vás mal rád. Odišli ste, my ostali sme v žiali, no
vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi
mali. Ku hrobu Vášmu my však chodíme a pri
plamienku sviečok na Vás spomíname.
8. 4. 2021 si pripomenieme 12. výročie, kedy nás
opustila milovaná mamka Anna HOVANČÍKOVÁ
a 5. 4. 2021 si pripomenieme 20 rokov, odkedy
nás opustil milovaný otec Imrich HOVANČÍK.
S láskou spomína syn Pavol s rodinou.
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už
niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
8. 4. 2021 uplynie 14 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef
a Stanislav s rodinami.
Nie je pravda, že čas hojí rany. Len tú bolesť zatláča tak hlboko do
duší a srdca, že ju na povrchu nie je až tak vidieť.
11. 4. 2021 si pripomenieme 9. výročie od chvíle, kedy dotĺklo
srdce nášho otca, starého otca, syna, brata, švagra a príbuzného
JUDr. Tibora BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Očiam si odišiel, v srdciach si zostal.
13. 4. 2021 si pripomenieme 8. výročie, kedy nás navždy opustil
môj manžel, otec a dedko Peter GANOVSKÝ.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname.
manželka a deti s rodinami
V tmavej noci, keď začínal deň, odišiel si snívať svoj večný sen.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe
každý deň. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie.
13. 4. 2021 si pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy opustil
môj drahý manžel, náš tatík a dedko Gabriel GÁLOŠ.
S láskou spomínajú manželka Eva, dcéra Silvia a syn Gabriel
s rodinou a ostatná rodina.
Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy
s nami.
14. 4. 2021 uplynie 10 rokov, kedy nás navždy opustil môj milova‑
ný manžel, náš drahý otec a dedko Vojtech MAJOR.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy
nezabudne.
S úctou a láskou spomína celá milujúca rodina.

Rana v srdci veľmi bolí. Ťažko je na Teba zabudnúť a ľudia, čo Ťa
mali radi, budú ešte dlho spomínať. Ďakujem Ti, že som mohla byť
súčasťou Tvojho života.
14. 4. 2021 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho milovaného
manžela Mgr. Petra HÖNISCHA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka Juliana.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
18. 4. 2021 si pripomenieme 1. výročie od úmrtia p. Gerharda
TREBUNU.
S láskou a úctou spomínajú manželka Gerlinda, synovia Miroslav
a Tibor s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku
sviečky s láskou spomínať.
18. 4. 2021 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, svokra, babička a prababička Gabriela VAŽANOVÁ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Odišli, už nie sú medzi nami, no v našich
srdciach žijú spomienkami.
19. 4. 2021 si pripomenieme nedožité 85. naro‑
deniny nášho ocka, dedka Antona KRISTIANA
a 26. 4. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša mamka, babka Mária
KRISTIANOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami…
So smútkom v srdci si 22. 4. 2021 pripomenieme 10. smutné
výročie, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko,
svokor Štefan ŠTIFFEL.
S láskou a úctou spomínajú manželka Katarína, dcéra Silvia a syn
Štefan s rodinami.
Nemôžeme Ťa už držať za ruku, ocko. A tak si Ťa budeme navždy
držať v srdci… Veľmi nám chýbaš.
24. 4. 2021 uplynie 8 rokov, odkedy nás tragicky opustil náš ocko,
milovaný manžel, brat, švagor, zať, ujo, kolega a kamarát Mirko
VALKOŠÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Ladislava s rodinou, dcéra Romanka
s rodinou, dcérka Vaneska, manželka Kajka a svokrovci.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
25. 4. 2021 uplynie 5 rokov, čo ma navždy opustil manžel Dušan
BAĎO.
Ďakujem za spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali radi.
S úctou a láskou manželka Mária.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach ostávajú.
27. 4. 2021 si pripomenieme 1. výročie od smrti môjho manžela,
otca a dedka Ing. Mariána BRNU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

14. 4. 2021 si pripomíname 20. výročie úmrtia našej milovanej
manželky, mamky a babky Marty DUGASOVEJ.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
manžel Jozef, syn Jozef s manželkou, vnúčatá Peter a Adriana
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Subjekt

Adresa MOM

Prevádzkové hodiny odberov

Poznámky

Červený kríž

Letné kúpalisko
Za Hornádom 14, SNV

Pondelok - sobota: 9.00 - 12.30, 14.00 - 17.30

Objednávky: www.korona.gov.sk

MEDICENTER PRO, s. r. o.

Za nákupným strediskom
Lipová 20, SNV

Pondelok - nedeľa: 8.30 - 16.30

Objednávky: www.korona.gov.sk

MHM Company, s. r. o.

Za nákupným strediskom
Lipová 20, SNV

Pondelok - nedeľa: 8.30 - 16.30

Objednávky: www.korona.gov.sk

MEPOS SNV, s. r. o.

Multicentrum
Nábrežie Hornádu 3456/14, SNV

Pondelok - piatok: 9.30 - 17.30
Sobota - nedeľa: 8.00 - 16.00

Aj bez objednávok
Objednávky: www.korona.gov.sk

Miamar - Med, s. r. o.

Pri OC Madaras
Mlynská 39, SNV

Pondelok - nedeľa: 10.00 - 18.00

Objednávky: www.korona.gov.sk

Michaella, s. r. o.

Pri futbalovom štadióne
Ing. O. Kožucha 12 - interiér, SNV

Pondelok - sobota: 8.30 - 17.00

Objednávky: www.korona.gov.sk

RÚVZ Spišská Nová Ves

RÚVZ
A. Mickiewicza 6, SNV

Pondelok, streda, piatok: 12.30 - 15.00

Objednávky: www.korona.gov.sk

Svet zdravia, a. s.
Nemocnica Spišská Nová Ves

NsP
Jána Janského 1, SNV

Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00

Objednávky: www.korona.gov.sk

Váš Lekár, s. r. o.

Budova CVČ (zo zadu)
Levočská 14, SNV

Utorok - nedeľa: 8.00 - 16.00

Objednávky: www.korona.gov.sk

STEFFI, s. r. o.

Budova CVČ (zo zadu)
Levočská 14, SNV

Pondelok - piatok: 14.00 - 21.30
Sobota: 8.00 - 15.30

BEZ objednávok

Ing. Andrea Mišendová
M-SportLIFE

Za ČSOB (vchod zozadu)
Letná 48/41, SNV

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

BEZ objednávok

Mgr. Erik Smik - SKYWARDS

Areál bývalých kasární
Námestie Iglovia 3, SNV

Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00 (posledný odber 15.30)

BEZ objednávok

CARDIO D & R

Krčméryho ul. 2339/1
(sídl. Mier), SNV

Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00 (posledný odber 15.30)

Objednávky: www.korona.gov.sk

ANIMUS CARE, s. r. o.

J. Fabiniho 521/15, SNV

Pondelok - sobota: 8.00 - 16.00 (posledný odber 15.30)

BEZ objednávok
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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 slnečný stavebný pozemok o rozlohe
1 094 m² v SNV, časť Pod Tepličkou. Pozemok je pod
lesom s výhľadom na dolinu, k pozemku vedie asfalto‑
vá cesta. Cena 42 000 €. T.: 0911 325 580.
 Ponúkam do prenájmu záhradu o celkovej výme‑
re cca 250 m². Lokalita - Hurbanova ul. (pod Kozím
vŕškom). Volať po 17.00 h. T.: 0903 870 305.
 Predám prívesný vozík Sport Jacht. Ložná plocha
2 x 1 m. Cena po obhliadke dohodou. T.: 0949 117 344.

KÚPIM / HĽADÁM
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej,
resp. Dubovej ulice. T.: 0910 488 878.
 Prihlási sa pani bez záväzkov na pomoc v záhrad‑
ke a pri upratovaní domácnosti? T.: 053/442 73 72 *
sms - 0904 650 875.
 Kto ostrihá kry na záhradke? T.: 053/442 73 72 *
sms - 0904 650 875.

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 Co‑
vid-19. Poradíme bezplatne! NONSTOP. Doktor PC.
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZ
NANIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk
* slavka.snv@gmail.com
 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.
 RENOVUJEM kúpeľne, byt. jadrá a rodinné
domy * POKLADÁM plávajúce podlahy, obkladám,
omietam * PREVÁDZAM VÝMENU vaní, sprchova‑
cích kútov a WC * NACENENIE ZDARMA. E-mail:
www.murardaniel.wbl.sk * T.: 0904 185 527.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
FB.Rekonstrukcie eu, sro * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založe‑
nie s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v s. r. o.
* predaj READY MADE s. r. o. * zápis dopravcov do
OR * založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situácii
všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti osob‑
ného stretnutia. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk,
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou),
SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce
a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
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 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
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na
FB - Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.
 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.
 KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky
a kuny * LIAHNE na vajíčka, odchovne pre kuriatka
* KRMÍTKA A NAPÁJAČKY * VÝSTAVNÉ KLIETKY
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, NOTEBOOKOV
A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a hardvéro‑
vé opravy * výmena LCD * čistenie notebookov *
inštalácie Windows za rozumnú cenu. NOVINKA
obnovenie dát. T.: 0949 547 412 * info@kubsoft.sk
www.kubsoft.sk
 FELICITÁ – pánske a detské HOLIČSTVO * OPRA‑
VA DÁŽDNIKOV * ZIPSOV A ŽALÚZIÍ. Zimná 65, SNV
(oproti veľkému kostolu) * ut – pi 8.00 – 13.30 h.
T.: 0911 981 549.
 PREROBÍME A UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE.
Rekonštruujeme domy, byty a ostatné interiéry
a exteriéry. Kompletné prerábky bytových ja‑
dier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieť‑
kovanie, omietky, maľby. T.: 0907 421 043 *
e-mail: martinschlesinger2@gmail.com
 ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa vypí‑
nač, kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som
tu pre vás. Seriózne a pohotovo. MONTÁŽ A SERVIS
DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430
* elektro.vodar@gmail.com *
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DO‑
MÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomní‑
kov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie
+ zdarma určenie vlhkosti muriva a iné. Viac:
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem.
T.: 0904 865 262.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS - čis‑
tenie kobercov * sedacích súprav * umytie okien
a * iné práce, ktoré vám pomôžu ušetriť čas,
zdravie a nervy. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508,
0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk

 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murár‑
ske práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy,
atď. T.: 0904 443 543.

ŠPECIALISTA
PRE BANKOPOISTENIE
Zaujíma Vás svet financií
a hľadáte novú kariéru?
Máte radi prácu s ľuďmi?
Chcete si ovplyvňovať časť Vášho
príjmu vlastnou aktivitou?
Staňte sa súčasťou tímu na jednej
z našich pobočiek.

Martina Birošiková * 0948 101 553

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

POMOC JE TU!
0904 318 235

NEJDE internet?

DO

KT
OR

PC

NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS

0904 318 235

WWW.FIXNET.EU

APRÍL 2021

INZERCIA

KEDY KUPOVAŤ KLÍMU?
nečakajte na leto,
neznesiteľné teplo a horúce počasie. Najmä
v dnešnej dobe globálneho otepľovania,
keď priemerné teploty vzduchu systematicky
rastú. Leto už netrvá iba dva mesiace.
Preto je na mieste sa vhodne a s časovým
predstihom na ne pripraviť kúpou modernej
klimatizácie Myslíte preto na jej kúpu
a montáž už na jar a vyhnite sa
nechcenému a najmä zbytočnému
stresu. V tých najhorúcejších
mesiacoch majú naši dodávatelia
a montážnici klimatizácií
samozrejme najviac práce, preto budete
čakať dlhšie, než ste pôvodne plánovali.

atizácie:
Výhody klim

solidcorp.sk

icko_a5.indd 1

www.spisskanovaves.eu

enie chladí
• jedno zariad
je
aj vykuru
cky účinné
• sú energeti
u
a tiché
plnok interiér
• moderný doé prostredie
• šetrí životny a dizajnové
• rôzne farb
varianty
pre alergikov
• vhodné aj ká regulácia
• automatic vzduchu
• dezinfekcia interiéru
• odvlhčenie
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ZÍSKAJTE
VOZIDLÁ ŠKODA

BEZ

ČAKANIA
S BONUSOM AŽ DO

2 600 €

*

50 %

0%

K FINANCOVANIU ROČNÉ HAVARIJNÉ

Skladové vozidlá nájdete online na

auto-ihned.sk

POISTENIE ZADARMO
* Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, KAROQ a KODIAQ: 4,8 – 7,3 l/100 km, 116 – 185 g/km.
Uvedené informácie a fotograe majú len informatívno-ilustračný charakter. Pri nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s. r. o. s produktom ŠKODA 1/3, ŠKODA ¼ a ŠKODA NaRovinu 1,99 % je ročné havarijné poistenie zdarma.
Uvedený cenový bonus sa vzťahuje na model KODIAQ. Všetky podrobnosti o�nancovaní, ponuke akciových skladových
vozidiel, konečných cenách poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

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

