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INZERCIA

PONÚKAME AJ

SPROSTREDKOVANIE
NÁJMOV BYTOV A DOMOV

A NÁSLEDNÚ STAROSTLIVOSŤ

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

8

00
2
u
k

ro
Od
www.lagunareality.sk

KARPATSKÝ ŠINDEĽ
ALPSKÝ ŠINDEĽ
Vhodný na:

chaty ●
altánky ●
pergoly ●
chalupy ●

LETO NA KONCI
SVETA
59 Eur
ubytovanie na 1 noc osoba/polpenzia

108 Eur
ubytovanie na 2 noci osoba/polpenzia
156 Eur
ubytovanie na 3 noci osoba/polpenzia
201 Eur
ubytovanie na 4 noci osoba/polpenzia
V CENE SÚ ZAHRNUTÉ: UBYTOVANIE, POLPENZIA, WELLNES, MINIGOLF
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Buďte odlišný
a 100% prírodný!

0905 469 934

www.sindlenamieru.sk

WOOD HEAT, s.r.o.

Letecká 37, SNV
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SPRAVODAJSTVO

DOPRAVNÁ SITUÁCIA A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
NA DUKLIANSKEJ
Primátor Pavol Bečarik využil 8. mája prítomnosť župana KSK Rastislava Trnku
v našom meste a informoval ho o obavách obyvateľov v súvislosti s prácami na
rekonštrukcii Duklianskej ulice. R. Trnka skonštatoval, že harmonogram prác
prebieha podľa plánu a cesta bude odovzdaná v avizovaných termínoch. „Keďže
som aj poslancom zastupiteľstva KSK, tak ma zaujímalo, či nebude doprava
v našom meste v letných mesiacoch zabrzdená. Požiadal som o posilnenie počtu pracovníkov zo strany dodávateľa. Som rád, že predseda samosprávneho
kraja potvrdil, že práce budú realizované v stanovených termínoch a verím,
že sa kvalita dopravy v meste v dohľadnom čase zlepší,“ zhodnotil stretnutie
P. Bečarik.
V nasledujúcich dňoch riešilo vedenie mesta situáciu na veľkej križovatke.
„Spoločne s odborníkmi sme hľadali možnosti zlepšenia jej priepustnosti, keďže tu dochádza k vytváraniu kolón na ceste od podjazdu. Podarilo sa nám zvýšiť
interval z 20 sekúnd na 32 sekúnd od podjazdu. Následne sa upravujú aj ďalšie
cesty. Dopravnú situáciu budeme monitorovať a naďalej riešiť,“ uviedol primá‑
tor mesta Pavol Bečarik, ktorý nie je spokojný s kvalitou prác na prvej etape
rekonštrukcie a referoval predsedovi KSK R. Trnkovi aj sťažnosti obyvateľov na
kvalitu povrchu a nevhodne opravené kanálové vpusty.
Tomáš Repčiak

ROKOVANIE SO ŠTÁTNYM
TAJOMNÍKOM UKÁZALO MOŽNOSTI
RIEŠENIA PRIVÁDZAČA
So zámerom vyriešiť dopravné otázniky Spišskej
Novej Vsi a jej okolia sa 6. mája tohto roku stretlo
na radnici vedenie mesta s poslankyňou NR SR Má‑
riou Šofranko a štátnym tajomníkom Ministerstva
dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom. Na
slávnostnom prijatí a rokovaniach nechýbali ani ďal‑
ší zainteresovaní hostia - podpredseda Najvyššieho
kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy, poslanec
KSK Rastislav Javorský a okresný predseda Sme
rodina Ľuboš Šuca.
Na pracovnom rokovaní zúčastnení diskutovali
o možnostiach riešenia kritickej cestnej infraštruk‑
túry nielen v meste, ale aj v širšom regióne. Veľmi
intenzívnu dopravu v centre metropoly Spiša môže
pomôcť odľahčiť, okrem iného, plánovaný diaľničný
privádzač pri Levoči naviazaný na obchvat obce Ha‑
richovce a vyústením za mestom Spišská Nová Ves.
„Predovšetkým nás zaujímalo, v akom štádiu je
príprava privádzača z diaľnice v Levoči, lebo sa
to akoby vytratilo z priorít vlády. Do agendy ministerstva dopravy patria aj rôzne iné formy pomoci, chceme počuť o možnostiach do budúcna,“

www.spisskanovaves.eu

prezentoval pred stretnutím primátor SNV Pavol
Bečarik.
Rokovanie vyjasnilo možnosti riešenia aj ich ča‑
sový rámec: „Lepšie a rýchlejšie dopravné prepojenia, ale aj oprava a údržba ciest I. aj II. triedy
a cyklodoprava – to boli témy, o ktorých sme spolu
s pánom primátorom Bečarikom diskutovali. Hlavne išlo o privádzač z diaľnice D1. Tu sme si zladili
termíny, povedali si, kedy by mohlo prebehnúť majetkové vysporiadanie, verejné obstarávanie a výstavba,“ uviedol po rokovaniach Jaroslav Kmeť.
Pol kilometrový úsek privádzača by tak mohol byť
zrealizovaný do roku 2023. Napriek tomu, že cesty
II. triedy nepatria do kompetencie ministerstva
dopravy a výstavby, to deklarovalo ochotu pomôcť
kraju a obci pri výstavbe cestného obchvatu. „Poprosil som pána primátora, aby zvolal rokovanie
s účasťou župana, ministerstva dopravy, poslancov
z regiónu, aby sme pomohli vyššiemu územnému
celku a samospráve nájsť riešenie, ktoré posunie
veci dopredu,“ dodal J. Kmeť.
Tomáš Repčiak

ZMENY A DOPLNKY
ÚZEMNÉHO PLÁNU
Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku, zadalo spracovanie strategického
dokumentu – Zmeny a doplnky 6/2021 Územného plánu
Spišská Nová Ves (ďalej len ZaD). Tie budú riešiť zása‑
dy a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania jednotlivých riešených lokalít so zreteľom na
životné prostredie, ekologickú stabilitu územia, kultúrno
‑historické hodnoty, územný rozvoj a tvorbu krajiny.
Nový dokument bude nadväzovať na pôvodný územný
plán z roku 2000, ako aj na jednotlivé zmeny a doplnky,
ktorých mesto doposiaľ obstarávalo celkom 5. Cieľom
obstarania ZaD je získať nástroj územného plánovania
pre mesto Spišská Nová Ves, ktorý bude v súlade s plat‑
nou legislatívou, bude zodpovedať aktuálnym potrebám
mesta z pohľadu územnej prípravy pre jeho rozvoj, ako aj
potrebám jeho občanov, ktorí žiadali o zmenu.
Vo februári 2021 bola uzatvorená zmluva na spracovanie
zmien a doplnkov s víťazom súťaže – Arka – architektonic‑
ká kancelária. Uzavretiu zmluvy predchádzal výber spra‑
covateľa, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom verejného
obstarávania. Žiadosti, ktoré sú predmetom obstarávania,
boli schválené mestským zastupiteľstvom 6. 5. 2021.
Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie je
naplánované na obdobie júl - august 2021. Verejnosť bude
v zmysle ustanovení § 22 ods. 1 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne‑
skorších predpisov (stavebný zákon) o prerokovaní návrhu
informovaná formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
mesta a na internetovej stránke mesta.
Oddelenie územného plánovania zároveň eviduje novo
podané žiadosti (od roku 2021) a návrhy na zmeny
územnoplánovacej dokumentácie od fyzických alebo
právnických osôb. Tieto žiadosti budú predmetom už
nového preskúmania a vyhodnotenia. Mesto Spišská
Nová Ves pristúpi k obstaraniu novej územnopláno‑
vacej dokumentácie v prípade, ak sa zmenia územno
‑technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady,
na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organi‑
zácie územia.
Ing. arch. Katarína Mihaličová
ved. referátu územného plánovania MsÚ
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Na Slovensku začala 16. 4. rybárska sezóna.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zvä‑
zu v Sp. Novej Vsi ponúka vášnivým rybárom až
14 lovných revírov.
Mesto Sp. Nová Ves si pripomenulo Svetový deň
hemofílie. Pri tejto príležitosti sa počas noci
16. a 17. 4. rozsvietila budova radnice na červeno.
Po takmer šiestich mesiacoch premáva od 19. 4.
prímestská autobusová doprava v Košickom
kraji v riadnom školskom režime. V autobusoch
aj naďalej platí povinné nosenie respirátorov. Do‑
pravcovia tiež odporúčajú, aby cestujúci upred‑
nostňovali platbu dopravnou kartou.
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situá‑
ciu sa od 19. 4. po takmer polroku do tried vrátilo
762 žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl
v Sp. Novej Vsi. Prvý týždeň bol pre nich adaptačný
a strávili ho najmä s triednymi učiteľmi. Zároveň sa
upustilo od známkovania a učitelia počas prvých
dní zisťovali úroveň vedomostí žiakov. Do škôl sa
vrátili aj žiaci končiacich ročníkov stredných
škôl. Z celkového počtu 5 922 žiakov Košického
kraja, túto možnosť využilo iba 57 %. Jedným
z dôvodov ich nízkeho počtu na prezenčnom vyu‑
čovaní bolo najmä to, že mnohí do škôl dochádzajú
z iných miest a nemohli využiť ubytovanie na škol‑
ských internátoch. Ich prevádzka bola obnovená až
o týždeň neskôr.
Nákaza afrického moru ošípaných je na území
Slovenskej republiky už v osemnástich okresoch.
Zaznamenaný bol aj v okrese Sp. Nová Ves. Re‑
gionálna veterinárna a potravinová správa v snahe
spomaliť alebo zastaviť jeho šírenie vydala roz‑
siahly manuál. Pomôcť môže aj verejnosť hlavne
pri nájdení uhynutého jedinca, ktorého sa netreba
v žiadnom prípade dotýkať a nález okamžite hlá‑
siť užívateľovi poľovného revíru alebo polícii. Na‑
hlasovateľ navyše dostane aj motivačnú finančnú
odmenu.
Košický samosprávny kraj otvoril od 19. 4.
niektoré kultúrne zariadenia vo svojej zriaďova‑
teľskej pôsobnosti, a to múzeá, galérie, kultúrne
centrá a knižnice.
Od 20. 4. pre návštevníkov otvorili stredné a dolné
nádvorie Spišského hradu, avšak bez múzejných
expozícií, tie boli verejnosti sprístupnené neskôr.
Aktuálne na hrade prebiehajú rekonštrukčné prá‑
ce. O prípadných ďalších obmedzeniach bude Spiš‑
ské múzeum verejnosť včas informovať.
Mladí enviroreportéri z celého Slovenska prihlásili
viac ako 60 článkov, fotografií a videí do národného
kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostre‑
die. Najviac reportáží venovali problematike odpa‑
du a životu počas pandémie. Hodnotenie projek‑
tov zameraných na riešenie lokálnych problémov
vrcholí každoročne na Deň Zeme. Veľmi úspešná
bola v súťaži aj už skúsená reportérka Ľudmila
Slivová zo Sp. Novej Vsi. Uvedená súťaž je certi‑
fikovaným vzdelávacím programom medzinárodnej
Nadácie pre environmentálne vzdelávanie. Určená
je pre mladých ľudí vo veku od 11 do 25 rokov.
Víťazné práce z národného kola postupujú do me‑
dzinárodnej súťaže, kde slovenskí reportéri získali
v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Sloven‑
sko patrilo k najúspešnejším krajinám.
Zo záverečného účtu Košického samosprávne‑
ho kraja, ktorý 26. 4. schválili poslanci, vyplýva,
že výpadok daňových príjmov oproti schválenému
rozpočtu v roku 2020 dosiahol v dôsledku pan‑
démie 3,5 mil. €. Podľa predsedu KSK Rastislava
Trnku nakoniec ekonomická situácia nebola taká
dramatická, ako sa pôvodne odhadovalo. Celkovo
rozpočtové hospodárenie KSK po viacerých úpra‑
vách rozpočtu skončilo za minulý rok s prebytkom
34,9 mil. €, z toho zhruba 3,5 mil. € ide do rezerv‑
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NOVÝ VÝŤAH V DOMOVE
DÔCHODCOV SKVALITNÍ ŽIVOT
KLIENTOV
Výťah bude umiestnený pri hlavnej budove domova,
pričom bude využívaný klientmi pre komfortný presun
v rámci podlaží objektu, rovnako aj pre výstup do pri‑
ľahlej záhrady situovanej bezprostredne pri objekte.
Vybudovanie výťahovej šachty, asanácia schodiska
i balkónových konštrukcií, realizácia samotného vý‑
ťahu, to všetko si vyžiada mesiace prác. Tie sa začnú
realizovať v júni tohto roku a predpoklad ich ukonče‑
nia je v septembri 2021. Náklady na realizáciu stavby
sú na úrovni 170-tisíc €. Rozmery a kvalita nového
zariadenia musia vyhovovať potrebám sociálneho
zariadenia.
„Veľkosť nového výťahu vyplýva predovšetkým
z potreby transportu imobilných klientov, ktorí sú
prijímateľmi sociálnych služieb v domove dôchodcov. Zároveň musí byť v súlade s bezpečnostnými
predpismi, ktoré určujú, aký veľký má byť výťah pri
celkovom počte ubytovaných a imobilných klientov,“ uviedol riaditeľ Domova dôchodcov v Spišskej
Novej Vsi Štefan Šiška.
Veľkou pomocou bude nový výťah v čase vydávania
stravy v tunajšej jedálni. V rovnakom čase sa využí‑

vajú existujúce výťahy na rozvoz stravy pre imobilných
klientov a zároveň musia doviezť seniorov na prvé po‑
schodie, k jedálni.
„Náš personál bude môcť zabezpečovať rýchlejšie
všetky služby, navyše získame bezbariérový prístup
do záhrady domova dôchodcov. To súvisí s vybudovaním novej komunikačnej cesty do existujúcej budovy
a s pripravovanou výstavbou zariadenia v areáli dvora
domova dôchodcov,“ dodáva Š. Šiška.
Tomáš Repčiak

JUBILEÁ ŠTEFÁNIKOVEJ
SPOLOČNOSTI
V Múzeu Spiša sa 29. apríla 2021 konalo pracovné
stretnutie predsedníctva Spoločnosti Milana Rasti‑
slava Štefánika na Slovensku (SMRŠ), ktorá v duchu
humanizmu a demokracie šíri odkaz generála Štefá‑
nika a sprostredkuváva nové informácie a vedomosti
o jeho živote a diele. Stretnutie so zástupcami mes‑
ta a vedením spišskonovoveského klubu inicioval jej
súčasný predseda Peter Novotňák. Slávnostne bola
uvedená do života pamätnica k 30. výročiu Spoločnos‑
ti pod názvom Od Bradla k Bradlu, ktorej prvé výtlač‑
ky boli darované prítomným.
Keďže spišskonovoveský klub si v tomto roku pripo‑
mína 10. výročie vzniku, vedenie Spoločnosti vyjadri‑
lo vďaku za doterajšiu činnosť a ocenilo predstaviteľov
mesta i klubu za šírenie štefánikovskej tradície.
Predseda SMRŠ v svojom príhovore zdôraznil, že
„spišskonovoveský klub patrí k veľmi atívnym klubom
na Slovensku,“ ocenil, že členka klubu SMRŠ Jolana
Prochotská bola iniciátorkou celoslovenskej akcie Sto
ruží pre Štefánika a vďaka predsedníčke Ružene
Kormošovej a ďalším členom spišskonovoveského
klubu sa na Spiši v spolupráci so samospráva‑
mi miest Spišská Nová Ves, Gelnica, Kežmarok,
Krompachy, Levoča, Poprad, Spišská Belá, Spišské
Podhradie a Spišské Vlachy podarilo vysadiť 28 par‑
kových ruží Generál Štefánik a slávnostne k nim
odhaliť tabule. Na pracovnom stretnutí uviedli do
života aj knihu Milan Rastislav Štefánik – Z poe
tického pera autorských spomienok a posúdili
a odsúhlasili celoslovenskú putovnú výstavu o Šte‑
fánikovi pre základné a stredné školy.
V popoludňajších hodinách primátor mesta Pavol
Bečarik so svojimi zástupcami Jozefom Gondom
a Dávidom Demečkom a prednostom MsÚ Jozefom

Naščákom spolu so zástupcami predsedníctva Spoloč‑
nosti a klubu položili vence pri Pamätníku gen. M. R.
Štefánika pri príležitosti 102. výročia jeho úmrtia.
Pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves sa
13. mája 2021 konalo v aule Gymnázia na Školskej
ulici v Spišskej Novej Vsi slávnostné otvorenie novej
putovnej výstavy Milan Rastislav Štefánik – Stopy
života. Výstava pozostáva z 9 banerov a pútavou for‑
mou približuje rôzne stránky Štefánikovho života. Jej
autorkou je Ružena Kormošová a odborným konzul‑
tantom Pavol Kanis. Výstava sa organizuje s finančnou
podporou predsedu vlády Slovenskej republiky. Spiš‑
skonovoveské gymnázium pod vedením riaditeľa Jozefa
Kačengu sa zhostilo čestnej úlohy byť pilotnou stred‑
nou školou na Slovensku, kde bola výstava otvorená
a sprístupnená žiakom. Pilotnou základnou školou bude
ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej, ktorej ministerstvo
školstva udelilo čestný názov ako prvej na Spiši.
PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

JÚN 2021

POČAS DŇA ZEME VYZBIERALI
DOBROVOĽNÍCI TONY ODPADU
Jarné upratovanie nečakalo toho roku iba na domác‑
nosti, ale aj na verejný priestor v Spišskej Novej Vsi.
Dobrovoľnícka akcia Deň Zeme – upracme si mesto
zvolala všetkých obyvateľov ochotných prispieť svojou
troškou k čistejšej mestskej zeleni, nábrežiu Hornádu
a uliciam sídlisk. Oddelenie komunálneho servisu MsÚ
zabezpečilo v sobotu 24. apríla osem výdajných miest,
kde si dobrovoľníci mohli vyzdvihnúť pracovné pomôc‑
ky a vrecia.
„Čistenie prebiehalo na všetkých sídliskách, ale aj
vo Ferčekovciach a v Novoveskej Hute. V spolupráci
s Lesmi mesta boli čistené aj zalesnené územia smerom na Grajnár, členovia Slovenského rybárskeho

zväzu Spišská Nová Ves vyčistili tok Hornádu i potok
Holubnica,“ hovorí vedúci oddelenia komunálneho
servisu Peter Hamrák. Podľa neho vyzbieralo celkovo
300 dobrovoľníkov 22,75 ton odpadu, do akcie sa za‑
pojilo viacero občianskych združení a firiem. „Osobitne
by som chcel vyzdvihnúť účasť mamičiek s deťmi zo
Zariadenia núdzového bývania v Dome Charitas sv.
Jozefa na sídlisku Mier, ktoré vyzbierali v lokalite nad
Vyšnou Haťou dvadsať vriec odpadu. Sú dobrým príkladom, že aj v ťažkej životnej situácii môžeme byť
nápomocní svojmu okoliu,“ skonštatoval P. Hamrák.
Výzvu prijali i terénne pracovníčky sociálneho oddelenia
MsÚ, ktoré sa spolu s obyvateľmi Podskaly zapojili tak‑
tiež do upratovania. Ďalšiu bri‑
gádu plánujú v osade Vilčurňa.
Príkladnými brigádnikmi boli
v poslednú aprílovú sobotu naši
lesáci, ktorí vyzbierali dvesto
vriec odpadu, nechýbali pneu‑
matiky, tisíce plastových fliaš
alebo použité plienky. Medzi
zvláštne nálezy patrili aj staršie
detské lyže s viazaním a bábi‑
ky. Akcia ukázala, že sa vieme
spojiť pri realizácii dobrej myš‑
lienky. „Dúfame, že sa nás pri
ďalšej podobnej akcii stretne
ešte viac a naše mesto bude
o to krajšie,“ uviedol na záver
iniciátor myšlienky primátor
mesta Pavol Bečarik.
Tomáš Repčiak

HLINICU VYČISTILI OD NÁPLAV
Obyvatelia sídliska Za Hornádom upozornili mesto na
množstvo odpadu, ktoré sa nakopilo na úseku potoka
Hlinica za tunajším supermarketom Fresh. Kompetent‑
ní reagovali vyčistením časti tohto vodného toku, ktorý
ústí pri hoteli Preveza do Hornádu.
„Na upozornenie občanov zo sídliska Za Hornádom
sme vyčistili približne dvesto metrov potoka Hlinica, v ktorom bola po minuloročných novembrových
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dažďoch náplava múľu, konárov a komunálneho odpadu. Zabezpečili sme vyčistenie toku, odpad mohol
upchať tunel, cez ktorý následne preteká a vlieva sa
pri hoteli Preveza do Hornádu. To mohlo byť nebezpečné pre bytovky v tejto časti mesta. V súčasnosti
musí odpad preschnúť a následne ho zlikvidujeme,
obdobné situácie budeme flexibilne riešiť na území
celej Spišskej Novej Vsi,“ skonštatoval viceprimátor
Dávid Demečko.
Čistenie realizovalo mesto
pomocou bagra, náklady
na vyčistenie činili 550 €.
Ďalšie náklady pokryjú
nakládku odpadu a jeho
dovoz. V budúcnosti mesto
uvažuje aj o osadení mre‑
že, ktorá by chránila časť
potoka prechádzajúceho
tunelom popod komuni‑
káciu v blízkosti športovej
haly. „Všetko budeme
konzultovať s vodohospodármi, riešenie musí vyhovovať všetkým a chrániť
najmä ľudí, ktorí v tejto
časti mesta žijú,“ dodal
D. Demečko.
Tomáš Repčiak

ného fondu. Zároveň zastupiteľstvo KSK schválilo
1. zmenu rozpočtu, ktorá zahŕňa zvýšenie bežných
výdavkov o 3,7 mil. €. Časť finančných prostried‑
kov (928-tis. €) pôjde na zriadenie a prevádzku
veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach.
Tieto výdavky ba mali byť v budúcnosti refundova‑
né Ministerstvom zdravotníctva SR. Ďalšie peniaze
budú vynaložené na opravy ciest I. a II. triedy, reali‑
záciu dočasnej obchádzky a dočasného mostného
provizória za obcou Stretava či prevádzku zariadení
sociálnych služieb.
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Košický samosprávny kraj sa uchádza o získa‑
nie financií z výzvy Operačného programu Kvalita
životného prostredia s enviroprojektom na ochra‑
nu a obnovu biodiverzity v lesných ekosystémoch
na Gemeri a na Spiši. V lesoch v okolí Dobšinej,
Betliara a Gelnice by tak mali vzniknúť napríklad
opatrenia, ktoré zabraňujú odtoku vody z územia,
ako sú infiltračné priekopy alebo prehradenia, ob‑
novili by sa mokrade a zvýšili zásoby podzemnej
vody. Celkový rozpočet bol vyčíslený na 6 mil. €,
pričom spolufinancovanie vo výške 300-tis. €
26. 4. odsúhlasilo krajské zastupiteľstvo.
V Dome opatrovateľskej služby v Sp. Novej
Vsi v apríli zaznamenali nové pozitívne prípady
ochorenia Covid-19. Mesto preto s cieľom zasta‑
viť šírenie nákazy v objekte sprísnilo opatrenia.
Zároveň prostredníctvom mestského sociálneho
podniku MEPOS zabezpečilo dezinfekciu priestorov
a germicídne žiariče.
Počet pacientov s ochorením Covid-19 začal po‑
stupne klesať aj v spišskonovoveskej nemocnici
Svet zdravia. K 29. 4. tu bolo hospitalizovaných
12 pacientov a nikto nepotreboval podporu umelej
pľúcnej ventilácie. Týždeň predtým tu bolo v prie‑
mere 26 pozitívnych pacientov denne. Zároveň tu
k uvedenému dňu zaočkovali prvou dávkou vakcíny
Pfizer/BioNtech 6 902 ľudí a obidve dávky už do‑
stalo 5 981 ľudí.
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa mohli aj
v tunajšom domove dôchodcov opäť začať slúžiť
sv. omše. Jednu z prvých odslúžili za dlhoročných
spolupracovníkov a tiež obyvateľov tohto zariadenia.
Pred začiatkom letnej turistickej sezóny sa kaž‑
doročne naše mesto zvyklo propagovať na rôznych
veľtrhoch cestovného ruchu. Tie sa však tento rok
kvôli pandémii presunuli do online priestoru. Tohto‑
ročná ponuka letných podujatí ostáva nezmenená.
Od 1. 5. boli sprístupnené výstupy do kostolnej
veže za dodržania hygienických opatrení. Or‑
ganizácia veľkých kultúrnych akcií závisí od
aktuálnej epidemiologickej situácie a platných
opatrení. V rámci kultúrneho leta sa občania môžu
tešiť na novo zavedené koncerty z kostolnej veže,
letné kino a víkendové divadelné predstavenia
pre deti, divadelné predstavenie Divadla Kon‑
tra, koncerty organizované OZ Človek a umenie.
Okresný úrad v Sp. Novej Vsi odobril zámer výstav‑
by obytného súboru pod názvom Zelené údolie
v lokalite Blaumont, ktorý chce realizovať spoloč‑
nosť Iglovia centrum, s. r. o. Investor chce zastavať
celkovo 5 417 m2, kde plánuje vybudovať 7 byto‑
vých domov s 256 bytmi pre asi 640 obyvate‑
ľov. Súčasťou obytnej zóny bude 340 parkovacích
miest, zelené plochy a občianska vybavenosť. Malo
by ísť o cenovo dostupné bývanie a začiatok vý‑
stavby je plánovaný na november 2021. Celkové
náklady by mali dosiahnuť približne 4,5 mil. €.
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Spojená škola na Fabiniho ul. otvorí od septembra
pre deti s narušenou komunikačnou schopnos‑
ťou materskú školu, prípravný ročník a tiež
1. ročník. K zriadeniu takýchto tried pristúpila
škola na základe požiadaviek rodičov a odporúča‑
ní klinických logopédov. Maximálny počet žiakov
v 1 triede je 8, čo je veľká výhoda, keďže deťom
je tak venovaná individuálna starostlivosť. Škola
disponuje kvalitným materiálno‑technickým vyba‑
vením aj vďaka projektu Polyfunkčných učební, na
ktorý získala 137-tis. €.
Na Slovensku prestane používať vajcia z kliet‑
kového chovu prvá pekáreň. Ako uviedlo zdru‑
ženie Humánny pokrok, ktoré sa angažuje v boji
proti klietkovému chovu, Pekáreň Paciga zo Sp.
Novej Vsi sa svojím záväzkom pridá k veľkej časti
obchodných reťazcov. Niektoré krajiny ako Česko
a Rakúsko podľa združenia chov v klietkach už po‑
stavili mimo zákona.
V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení sa
začali otvárať aj športoviská. V Sp. Novej Vsi tak
bola opäť sprístupnená športová hala, futbalový
štadión, tenisové kurty a kolkáreň za dodržania
aktuálne platných opatrení.

MESTO MÁ VAKCINAČNÉ
CENTRUM
Košický samosprávny kraj, zastúpený županom Ras‑
tislavom Trnkom, otvoril v Spišskej Novej Vsi 8. mája
tretie vakcinačné centrum na území Košického kraja.
Na jeho otvorení nechýbali ani zástupcovia mesta.
Osem registračných miest a päť kójí v budove špor‑
tovej haly Hotelovej akadémie na Markušovskej ces‑
te prilákalo už 3 000 ľudí (a tisíc náhradníkov). Nové
centrum očkuje vakcínou Moderna a počas prvého
víkendu s jej pomocou získalo imunitu pred Covid-19
až 1 500 Spišiakov.
V centre sa môžu zaočkovať aj osoby, ktoré sem prídu
ako sprievod seniora (len prvá dávka vakcíny pre oso‑
by staršie ako 18 rokov). Podmienkou je, že sa musia
obaja zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk
a senior nad 70 rokov musí pri registrácii uviesť, že

príde so sprievodom a vyplniť rodné číslo sprevádzajú‑
cej osoby. Ak je senior už zaregistrovaný, môže upra‑
viť svoju registráciu a pridať si sprievod. Záujemcovia
o náhradníkov sa môžu nahlásiť na stránke: https://
www.ockovanieksk.sk.
„Vítam otvorenie tohto vakcinačného centra. Dúfam,
že spoločne s krajom doladíme jeho chod a prevádzku.
Chcem upozorniť občanov, aby boli opatrní pri zvýšenom pohybe premávky v danej lokalite, a aby sa snažili
prichádzať v čase, ktorý im bol na očkovanie určený,
aby neblokovali ostatných čakajúcich. Verím, že aj túto
etapu boja s chorobou zvládneme a čoskoro sa budeme môcť stretnúť na pekných podujatiach v našom
krásnom meste,“ uviedol P. Bečarik.
Tomáš Repčiak

Záchranári Horskej záchrannej služby absolvo‑
vali v teréne nácvik so psími pomocníkmi a dron‑
mi. Mladých psov trénujú, aby si postupne zvykali
na výšku a hlavne na transportné prostriedky, ktoré
ich budú potom čakať pri práci. V rámci výcviku
absolvovali chlapi so štvornohými partnermi zostup
pomocou lanovej techniky na exponovanom úseku
skalnatého terénu. Pri vyhľadávaní stratených ľudí
im však pomáhajú aj dobrovoľníci a najnovšie dro‑
ny. Ak zachytia niečo podozrivé, okamžite psovod
obdrží súradnice. Horský špecializovaný modul sa
zameriava tiež na vyhľadávanie osôb v ruinách zrú‑
tených budov. Minulý rok záchranári dokonca získali
medzinárodný certifikát, vďaka ktorému môžu po‑
máhať pri živelných pohromách kdekoľvek vo svete.
Denník N zorganizoval pre žiakov základných
a stredných škôl súťaž s názvom Správa z izolá‑
cie. Zapojilo sa do nej 789 študentov vo veku od
6 do 21 rokov. Medzi najlepšie texty súťaže patril
ten od 18-ročnej študentky z Gymnázia na Javoro‑
vej ul. v Sp. Novej Vsi Ľuboslavy Švajkovej.
V Slovenskom raji sa v ťažko dostupnom teréne
nachádza zhruba 20 fotopascí, pomocou kto‑
rých ochranári monitorujú divo žijúcu zver. To im
následne umožňuje vyhodnotiť početnosť populá‑
cie jednotlivých vzácnych druhov živočíchov. Zá‑
roveň tak môžu zistiť, kde táto zver migruje, kde
sa pohybuje či vyvádza mladé, alebo aké teritórium
zaberá. Zachytili aj pohyb nezvyčajne sfarbeného
medveďa, ktorému dali meno Panda rajská. Na
chrbte, hrudníku a v podpaží je biely, zvyšné časti
sú už hnedej farby. Ochranári si nespomínajú, že by
niekedy takto sfarbeného medveďa videli. Pozorujú
ho v 3 lokalitách v Slovenskom raji.
Stanica pre odchyt túlavých zvierat a útulok
rozšírili svoje kapacity o priestor, ktorý kedysi
využívali psovodi štátnej polície. Rozdelí sa tak
na 2 časti. Jedna časť bude slúžiť pre potreby ka‑
ranténnej stanice, kde budú umiestnené zvieratá
v karanténe a v druhej budú umiestňované zdravé
jedince. Získajú tak väčší výbeh a v lete prirodzený
tieň, keďže sa tu nachádzajú aj stromy.
V priestoroch OC Madaras sprístupnili 3. 5. vý‑
stavu, ktorá mapuje históriu tohto objektu od po‑
loženia základného kameňa textilnej továrne až po
dnešné obchodné centrum.
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SPIŠSKONOVOVEŠŤAN
MENOVANÝ ZA PROFESORA
Prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputo‑
vou bol 29. apríla 2021 doc. PaedDr. Vladimír Klein,
PhD., vymenovaný za profesora v odbore pedagogika.
Vladimír Klein sa celý profesijný život venuje výchove
a vzdelávaniu mladej generácie. Po ukončení štúdia na
Pedagogickej fakulte v Prešove
pracoval ako riaditeľ Osobitnej
školy v Letanovciach. Násled‑
ne pôsobil v štátnej správe ako
riaditeľ Školskej správy a vedú‑
ci odboru školstva v Spišskej
Novej Vsi. Od roku 2002 do
2010 bol docentom na Univer‑
zite Konštantína Filozofa v Nitre
a v súčasnosti je riaditeľom
Inštitútu Juraja Páleša Levoča
na Pedagogickej fakulte Kato‑
líckej univerzity. Pôsobil aj na
Vysokej škole v Poľsku v meste
Koszalin a na Pedagogickej uni‑
verzite v Charkove na Ukrajine.
Je autorom 15 vedeckých mo‑
nografií, 6 učebníc a viac ako
100 ďalších vedeckých prác

publikovaných doma aj v zahraničí. Predmetom jeho
vedeckého záujmu je inkluzívne vzdelávanie, ktoré
presadzuje prostredníctvom vedeckých aj národných
edukačných projektov.
Zdroj: Kancelária prezidenta SR
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ZA TEPLO SME V MINULOM ROKU
PLATILI MENEJ
Predstavenstvo a. s. Emkobel sa 11. mája na svojom za‑
sadnutí zaoberalo prípravou valného zhromaždenia, ako
aj výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2020.
Emkobel v roku 2020 predal 73 849,5 MWh tepla, z toho
tepla na ústredné kúrenie 50 427,8 MWh a 23 421,7
MWh tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Cena za
vykurovanie a dodávku teplej vody vyšla na 1 byt/
rok cca 512 €. Akciová spoločnosť vrátila svojím
zmluvným odberateľom za rok 2020 finančné pro‑
striedky z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla
2020 vo výške 199 394 €. Bolo to z dôvodu dosiahnu‑
tej nižšej ceny vyrobeného tepla oproti cene variabilnej
zložky ceny schválenej regulátorom – URSO SR. Pred‑
stavenstvo skonštatovalo, že domácnosti a organizácie,
ktoré odoberajú teplo od Emkobelu, zaplatili
v roku 2020 za teplo o 411-tis. € menej ako
v predchádzajúcom roku.
Emkobel zaplatil mestu Spišská Nová Ves
zmluvne dohodnuté nájomné za prenaja‑
té tepelné zariadenia vo výške 560 000 €,
z toho 166 534 € vo výške plánovaných
účtovných odpisov prenajatého dlho‑
dobého hmotného a nehmotného majetku
a 393 466 € vo výške nájomného v dvanás‑
tich mesačných splátkach. Mesto prein‑
vestovalo z tejto sumy 129 271 € na rekon‑
štrukciu rozvodov ÚK a TV – II. etapa, časť 3
v okruhu kotolne PKT 1 na Tarči a 35 745 €
na modernizáciu technologického zariadenia

kotolní Mier 4 a mestský úrad na výmenu horákov na
kotloch.
Z finančných zdrojov určených na údržbu plynových
kotolní sa dodávateľsky zrealizovala montáž regu‑
látorov tlakovej diferencie na odberných miestach
okruhu kotolne Mier 3. Zrealizovali sa aj väčšie opravy
rozvodov teplej vody okruhu kotolne E. M. Šoltésovej
a množstvo ďalších lokálnych opráv na jednotlivých
odberných miestach, ako aj na primárnych a sekun‑
dárnych rozvodoch a tepelných zdrojoch.
V tejto súvislosti upozorňujeme na harmonogram
odstávok tepelných zariadení, ktorý bol uverejnený
v májovom Ičku.
Marián Bubeník

Centrum voľného času bolo od 15. 10. zatvore‑
né a jeho pracovníci tento čas využili na výpomoc
v školských kluboch detí na školách, ďalej na za‑
bezpečenie nákupov a donášku potravín a liekov
pre seniorov, zdravotníkov aj ľudí v karanténe. Ke‑
ďže sa však epidemiologická situácia na Slovensku
pomaly zlepšuje a podľa COVID automatu bol okres
Sp. Nová Ves od 10. 5. v ružovej farbe, mohlo aj
Centrum voľného času opätovne obnoviť svoju
činnosť. Poskytovanie spomínaných služieb tak
bolo ukončené.

Košický a Prešovský samosprávny kraj pripravujú od leta ďalšie novinky v Integrovanom
dopravnom systéme. Zavedené budú výhodné prestupné a predplatné lístky, ktoré zatrak‑
tívnia cestovanie autobusovou dopravou. Zároveň dôjde k zjednodušeniu štruktúry zliav.
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Múzeum Spiša si 7. 5. pripomenulo 70. výročie
svojho založenia. Pri tejto príležitosti pre návštev‑
níkov výnimočne predĺžili otváracie hodiny do 19.00
hod. za symbolické vstupné 0,70 €. Prehliadnuť si
mohli celé múzeum a navyše každý siedmy náv‑
števník dostal darček. Pre v poradí 70. návštevníka
pripravili najnovšiu publikáciu Vlastivedný zborník
Spiš 10. Zároveň doplnili interaktívne prehliadky
o 7 úloh. Za ich správne vyriešenie bolo možné
získať súpravu pohľadníc venovaných fotoateliéru
Matz & spol. Od Košického samosprávneho kraja
zároveň múzeum získalo 70-tis. € na dokončenie
historickej expozície.
Pri Pamätníku oslobodenia sa 7. 5. konala pietna
spomienková slávnosť pri príležitosti 76. výročia
víťazstva nad fašizmom.

NOVINKY V PRÍMESTSKEJ
AUTOBUSOVEJ DOPRAVE
Tarifa prímestskej autobusovej dopravy sa už čoskoro
zmení z kilometrovej na zónovú. Táto zmena prinesie
výrazné rozšírenie ponuky cestovných lístkov (najmä
prestupných a predplatných), keďže cestovné sa
bude určovať podľa počtu tarifných zón na trase.
Cestujúci si tak budú môcť po novom kúpiť mesač‑
né, štvrťročné, polročné alebo ročné lístky v rámci
konkrétnych zón alebo celého východného Slovenska
až do uplynutia jeho časovej platnosti. Uvedená zmena
prinesie výrazne lacnejšie cestovanie oproti kupovaniu
jednorazových lístkov.
K dispozícii budú aj jednodňové celosieťové líst‑
ky, ktoré umožnia neobmedzené cestovanie počas
dňa v rámci oboch krajov. „Pôjde o ďalšie zlepšenie
súčasného stavu, kedy majú cestujúci v ponuke iba
jednorazové neprestupné lístky a musia si zakupovať
lístok na každom spoji a pri každom nástupe. Výhodou
je zároveň skrátenie času vybavovania cestujúcich pri
nástupe do autobusu,“ informoval predseda Košické‑
ho samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Zónová tarifa bude zároveň základom pre budúcu in‑
tegráciu železničnej dopravy a MHD do spoločného
tarifného systému. Konečným cieľom je, aby jeden
cestovný lístok platil bez obmedzení v autobusovej,
železničnej aj mestskej hromadnej doprave.
Nosičom predplatných a prestupných lístkov bude

Každoročne si 5. 5. pripomíname Svetový deň
hygieny rúk. V súčasnosti v čase pandémie práve
čistote rúk venujeme zvýšenú pozornosť. Pri tejto
príležitosti navštívila žiakov v ZŠ na Hutníckej ul.
epidemiologička Františka Kaiserová spolu s ria‑
diteľkou zo spišskonovoveskej nemocnice Svet
zdravia Renátou Šulákovou, aby im ukázali ako si
správne dezinfikovať ruky.
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výhradne dopravná karta. Pôjde o klasickú plastovú
kartu, ďalšou významnou novinkou však bude zave‑
denie virtuálnych dopravných kariet. Za svoj lístok
zaplatí cestujúci jednoduchým priložením mobilného
telefónu s NFC technológiou k čítaciemu zariadeniu,
rovnako si overí aj platnosť svojho mesačníka. Pô‑
vodné karty ostanú aj naďalej platné vrátane študent‑
ských ISIC kariet.
Dôjde tiež k zjednoteniu a percentuálnemu navý‑
šeniu zľavy pre všetky kategórie cestujúcich (deti,
žiaci, študenti, ZŤP…) zo súčasných 40 – 45 % na
50 %. Úplnou novinkou bude zľava 50 % pre senio‑
rov od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné ces‑
tovné.
Výška ceny jednorazového lístka bude závisieť aj od
spôsobu platby. V prípade iných foriem platieb než
z dopravnej karty dôjde k určitému nárastu cestovné‑
ho. Zámerom je motivovať cestujúcich k prechodu do
vernostného systému. V ponuke zostane aj víken‑
dové cestovné pre rodiny s deťmi vo výške 1 € pre
každého člena rodiny.
Cieľom avizovaných noviniek je zvýhodnenie pravidel‑
ných cestujúcich a popularizácia verejnej dopravy me‑
dzi mladými ľuďmi. Všetky potrebné informácie budú
priebežne zverejňované na www.idsvychod.sk.
Edita Gondová

Horská záchranná služba rozmiestnila 12. 5. na
najnavštevovanejších lokalitách Slovenského
raja 5 automatických externých defibrilátorov.
Nachádzajú sa na Podlesku, Čingove, Kláštorisku,
v Dedinkách a na planine Geravy. Ide o východisko‑
vé turistické body, kde sa ľudia zvyknú zhromažďo‑
vať po túre v roklinách.
V Galérii netradičných umení na Letnej ul. sprístup‑
nili od 12. 5. diela sochára Petra Kuraja. Ten svoje
drevené a kovové plastiky vyrába z recyklovaných
materiálov. O jeho diela prejavila záujem aj reno‑
movaná aukčná sieň. Výstavu si môžete pozrieť do
konca júna.
Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa konala 15. 5.
a záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR
Zuzana Čaputová. Pri tejto príležitostí pripravilo
Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša bohatý
program, ktorý prebiehal naživo aj v online priestore.
Spoločnosť Kovozber zo Sp. Novej Vsi pôsobí na
trhu už viac ako 30 rokov. Zaoberá sa environmen‑
tálnou činnosťou pre firmy a prevádzkuje zberné
dvory na rôzne druhy odpadov okrem nebezpeč‑
ných. Je to jediná firma na Slovensku, ktorá má
technológiu na spracovanie čelných skiel z vozi‑
diel, fotovoltaických článkov a slnečných kolek‑
torov. Spoločnosť pripravuje do budúcna aj linky
na výrobu nanoskla, spracovanie stavebných
odpadov a elektrotechnického odpadu. Od 1. 7.
by mala byť spustená nová technológia na lik‑
vidáciu a spracovanie katalyzátorov. Ako uvie‑
dol riaditeľ spoločnosti Ľubor Pavlík, firma žiadne
katalyzátory jednotlivo nevykupuje, keďže každý
je zaregistrovaný a je na ňom vyrazené číslo. Ka‑
talyzátory sa skôr skupujú zo zahraničia alebo ich
dodávajú špecializované firmy.
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Na sídl. Mier došlo 20. 3. k dopravnej nehode, pri
ktorej zišiel vodič z cesty a bez brzdných stôp čel‑
ne vrazil do bytovky. Policajti mu namerali tesne
nad pol promile alkoholu v dychu a pri opakovanej
skúške sa táto hodnota vyšplhala nad 1 promile.
Polícia už má aj výsledky toxikologických testov, pri
ktorých bola v krvi vodiča zistená prítomnosť me‑
tamfetamínu, amfetamínu a látky THC. Obsahujú
ich pervitín a marihuana, preto si policajti k vyšet‑
rovaniu pribrali aj súdneho znalca. Ten má posúdiť,
či mohlo užitie týchto látok ovplyvniť jeho schop‑
nosť bezpečne viesť vozidlo. Pri nehode bola škoda
na zničenej časti bytovky vyčíslená na 2 000 €,
ktorú bude vodič musieť uhradiť.
Povereným policajtom OO PZ SNV bolo 2. 4. 2021
začaté trestné stíhanie vo veci prečinu poško‑
dzovanie cudzej veci. Doposiaľ neznámy páchateľ
2. 4. 2021 v dobe od 14.00 do 18.00 hod. postrie‑
kal v meste čiernou a striebornou farbou v spreji
rôznymi obrazcami a písmenami fasádu bočnej
steny bytového domu. Spôsobil tak celkovú ško‑
du vo výške 600 €. Na mieste boli zaistené vecné
stopy.
Vyšetrovateľom policajného zboru bolo 11. 4. 2021
začaté trestné stíhanie vo veci zločinu krádež. Ne‑
zistený páchateľ 11. 4. 2021 okolo 14.30 hod. pri
vchodových dverách do bytového domu zazvonil na
zvonček poškodenej, ktorej uviedol, že jej syn mu
dlhuje 50 €. Poškodená ho na to vpustila do bytu,
pričom páchateľ využil jej vyšší vek a pod fiktívnou
zámienkou udelenej pokuty vo výške 50 € jej syno‑
vi, ktorú mal údajne za neho zaplatiť, žiadal od nej
túto sumu vrátiť. Poškodená mu zo skrinky vo svojej
izbe spomedzi vecí vybrala z peňaženky s úspora‑
mi sumu 50 € a peňaženku s ostatnou finančnou
hotovosťou položila na skrinku. Následne za bližšie
nezistených okolností páchateľ využil nepozornosť
poškodenej a z obsahu peňaženky odcudzil aj
ostatnú finančnú hotovosť vo výške 2 100 € a po
krátkej chvíli z bytu odišiel. Poškodenej spôsobil
celkovú škodu vo výške 2 150 €.
Povereným policajtom OO PZ SNV bolo 15. 4. 2021
začaté trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.
Doposiaľ nezistený páchateľ 15. 4. 2021 v dobe
od 8.30 do 11.22 hod. v neobývanom objekte na
Rázusovej ul. vstúpil do areálu, a tam nezisteným
spôsobom odcudzil 5 neuzamknutých visiacich
plechových dverí a 2 uzamknuté visiace dvojkrídlo‑
vé plechové brány. Po odstránení prvej uzamknutej
dvojkrídlovej brány nezisteným spôsobom odcudzil
z miestnosti záložný generátor na výrobu elektric‑
kej energie. Spôsobil tak celkovú škodu najmenej
2 100 €.
Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP riešila 10. 4. 2021 o 18.05 h ziste‑
ný priestupok na autobusovej stanici, ktorého sa
dopustil H. R. Menovaný porušil zákaz fajčenia na
zastávkach a krytých nástupištiach vnútroštátnej
osobnej dopravy. Priestupok bol vyriešený v kom‑
petencii MsP.
Kamerovým systémom bol 11. 4. 2021 o 15.30 h na
Lesnej ul. spozorovaný požiar trávy. Vec oznámená
hasičom. Do uhasenia požiaru asistovala hliadka
MsP na mieste a poskytla hasičom súčinnosť.
Hliadky MsP riešili 12. 4. 2021 na území mesta
zistené priestupky proti bezpečnosti a plynulos‑
ti cestnej premávky, ktorých sa dopustili viaceré
osoby. Porušili všeobecne záväzný právny predpis
o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ne‑
rešpektovaním zákazových dopravných značiek.
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
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ZAOČKOVANOSŤ V DOMOVE
DÔCHODCOV A NOVÁ
ORGANIZÁCIA NÁVŠTEV
Ochorenie Covid-19 sa počas 2. vlny pandémie nevyhlo ani tunajšiemu domovu dôchodcov
aj napriek zavedeniu prísnych opatrení. Aj tu preto uvítali možnosť dať sa zaočkovať, ktorú
do 18. mája využilo 95 % klientov a 91 % zamestnancov. Zároveň tu od 17. mája zaviedli
novú organizáciu návštev.
Počas 2. vlny pandémie prešli v domove dôchodcov
koronavírusom dve tretiny klientov i zamestnancov.
Prijať tu preto museli maximálne prísne opatrenia,
aby v čo najväčšej miere chránili vekovo najrizikovej‑
ších ľudí v zariadení a zabránili šíreniu nákazy, resp.
predchádzali prijatiu nových karanténnych opatrení.
Nádej, že sa podobná situácia nebude opakovať, pri‑
nieslo práve očkovanie. Do 18. mája dostalo 1. dávku
vakcíny 10 klientov a 2. dávkou bolo zaočkovaných
už 157 seniorov, čo predstavuje 95 % z celkového
počtu klientov. O očkovanie nemá záujem 9 prijíma‑
teľov sociálnej služby. Čo sa týka personálu, 2. dávku
dostalo už 99 pracovníkov, t. j. všetci, ktorí majú
záujem o očkovanie. Zaočkovaných teda bolo 91 %
zamestnancov (celkovo ich je 110). „Očkovanie bolo
zabezpečené u mobilných prijímateľov sociálnej služby
a zamestnancov v nemocnici Svet zdravia v Spišskej
Novej Vsi a u imobilných klientov výjazdovou očkovacou skupinou. Nezaočkovaní klienti a zamestnanci
z dôvodu ohrozenia prípadného prenosu infekcie budú
musieť podstúpiť pravidelné testovanie,“ informoval
riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.
V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepide‑
mických opatrení v domove dôchodcov zaviedli od
17. mája novú organizáciu návštev. Tie sú doporuče‑
né predovšetkým vo vonkajšom prostredí zariade‑
nia, a to každý deň v čase od 13.15 do 19.00 hod.
Mimo uvedeného času sú povolené iba pri bráne pri
rešpektovaní vyznačeného odstupu a použitia prekrytia
horných dýchacích ciest. Druhým kritériom je mobili‑
ta prijímateľov soc. služieb. Návštevy pre čiastočne
imobilných klientov prebiehajú prednostne vo von‑
kajších priestoroch v stredu, piatok a nedeľu v čase
od 13.15 do 15.15 hod. Okrem vonkajších priestorov
sú však umožnené aj v návštevnej miestnosti, a to
v stredu a v piatok v čase od 8.30 do 10.10 hod.
V prípade imobilných klientov prebiehajú návštevy
na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko
‑epidemiologických požiadaviek v utorok, štvrtok
a nedeľu v čase od 13.45 do 14.05 hod.
Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na telefón‑
nych číslach 053/446 12 66, 053/417 72 11 alebo
0908 972 671.
Pri návštevách je potrebné dodržať nasledovné
pravidlá:
1. Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút vo vonkaj‑
ších priestoroch a 20 minút vo vnútorných priesto‑

roch, maximálny počet návštevníkov na jedného
klienta sú 2 návštevníci, pričom deťom do 15 rokov
je vstup zakázaný.
2. Do zariadenia môže vstúpiť
• osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o nega‑
tívnom výsledku RT‑PCR testu alebo potvrdením
o negatívnom výsledku antigénového testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má
o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
• osoba zaočkovaná:
• druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioN‑
Tech, Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od
tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
• prvou dávkou vektorovej vakcíny proti
ochoreniu COVID-19 (Astra/Zeneca) a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
• prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac
ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania
podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19
3. Ak takéto potvrdenie návštevníci nepredložia, nebu‑
de im umožnený vstup do zariadenia.
4. Návštevníkovi bude zmeraná teplota, ak bude tep‑
lota návštevníka nad 37 °C, nebude mu umožnený
vstup do zariadenia.
5. Návštevník a klient sú povinní chrániť si horné cesty
dýchacie respirátorom FFP2.
6. Návštevník si pri vchode vydenzifikuje ruky, vypíše
čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a vyplní po‑
trebné kontaktné údaje v evidencii návštev.
Klientom je v zariadení umožnená aj komunikácia
s blízkymi prostredníctvom telefónu a aplikácií
WhatsApp a Viber v pondelok – piatok od 13.00 do
15.00 hod. na nasledovných telefónnych číslach:
1. oddelenie +421 948 923 675, +421 918 116 111
2. oddelenie +421 948 963 151
3. oddelenie +421 948 926 242
4. oddelenie +421 948 430 168
Komunikácia je možná tiež cez aplikáciu Skype (dd‑
snv) a Messenger (Domov Dôchodcov SnV). Vzhľadom
na uspokojenie všetkých klientov zariadenia je takáto
komunikácia možná 1x týždenne a je potrebné ju vo‑
pred ohlásiť na uvedených telefónnych číslach.
Edita Gondová

VÝZVA NA UDELENIE CENY MESTA
Mesto SNV v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe
a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta.
Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta
môžete doručiť na adresu: Mestský úrad, Kancelária primátora,
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves najneskôr do 31. 7. 2021.

JÚN 2021

ZUŠ‑KA NA NOVÝCH
PARKOVISKÁCH UŠETRÍ,
POMOHLA SPOJENÁ ŠKOLA
Parkovanie a vstup do areálu v tunajšej základnej
umeleckej škole bolo dlhodobo problémové. Situáciu
sa rozhodlo vedenie školy, po konzultácii s vedením
mesta, vyriešiť výstavbou nových parkovacích plôch.
Vedenie školy nakúpilo materiál a samotné práce úprava terénu, podklad aj pokládku zámkovej dlažby,
vykonávajú učni blízko susediacej Spojenej školy
v Spišskej Novej Vsi.
Základná umelecká škola nakúpila v minulom roku
zámkovú dlažbu, obrubníky a časť stavebného ma‑
teriálu za niečo viac ako 9-tisíc €. „V tomto kalendárnom roku realizujeme dve etapy stavby. Úprava terénu a parkovanie v prednej časti nás stojí štyri a pol
tisíc eur, to je vstup do školy, parkovisko a dva chodníky cez park ku škole. Zrušili sme betónové panely,

ktoré kedysi slúžili zrejme na uskladnenie tuhého
paliva, čím sme rozšírili parkovanie. Vďaka tomu bude
v prednej časti školy krajší exteriér. V bočnej a zadnej
časti školy až po východ z objektu plus parkovacie
miesta pozdĺž oplotenia vedľajšej základnej školy na
Levočskej ulici, to je druhá etapa stavby. Tú začneme
od septembra a ukončíme ju najneskôr v novembri
tohto roku. Priebežne ešte objednávame materiál,
ako je cement a štrk tak, aby sme neobjednávali nadbytok, ale iba materiál, ktorý skutočne použijeme,“
uviedla riaditeľka základnej umeleckej školy Mariana
Kacvinská.
Úsporný spôsob realizácie parkoviska privítalo aj vedenie
mesta. „Som rád, keď vidím nápady, ktoré nášmu mestu ušetria peniaze a zároveň majú viacnásobný efekt.
Okrem parkoviska sme zabezpečili žiakom spojenej
školy učňovskú prax, ktorú
môžu v budúcnosti využiť
pri zamestnaní, napríklad
aj v mestskom podniku služieb. Zároveň šetríme náklady na výstavbu parkoviska,“ uviedol primátor mesta
Pavol Bečarik počas kon‑
troly prác. Podľa neho využi‑
je mesto učňov i pri ďalších
menších prácach v meste.
Rodičia detí nájdu nové
parkovacie miesta v ZUŠ‑ke
nielen v prednej časti, ale aj
za budovou školy.
Tomáš Repčiak

DRSNÝ POHĽAD
NA DEDINSKÝ ŽIVOT
Domáce vydavateľstvo Fama art vydalo netradične
naturistický pohľad na zákutia dedinského života. Pro‑
zaik Martin Hlavatý si nedal servítku pred ústa, keď
pomenoval mnohé boľačky slovenského moderného vi‑
dieka. „Nie som sviniar, ktorý sa kochá v násilí, chcem
iba dať čitateľovi nadrobené, tradičné jedlo chudoby,
mlieko s rožkom, pravdu, ktorá ho vracia nohami na
zem. Slovenská realita nie sú báchorky zo Slovanov,
hejslovácke halucinácie, ani sebatýranie sa a kydanie
do vlastného hniezda. Viem, odkiaľ fúka vietor, na dedine som vyrástol a formovala ma,“ hovorí autor zbierky
Nadrobené Martin Hlavatý.
Debutová zbierka Nadrobené obsahuje poviedky za‑
chytávajúce desaťročnicu Hlavatého tvorby. Finálny
výber obsahuje dvadsaťosem poviedok rozdelených
do troch častí: (Nadrobené) V rukách, (Nadrobené)
Z ulice, (Nadrobené) Jazvy. Ilustrátorka Nikol Kolač‑
kovská svojimi ilustráciami doladila autorov prozaický
svet nadrobený na papieri a výrazne prispela k celko‑
vému originálnemu vizuálu knihy.
„Nadrobené príbehy sú omrvinky ožívajúce v rukách
mojich postáv, pozbierané osudy ľudí z ulíc, ktorými
kráčali, jazvy na duši, ktoré potrebovali zahojiť. Sú to
kolieska narezaných rožkov, ktoré padajú do horúceho
www.spisskanovaves.eu

Hliadka MsP zistila 13. 4. 2021 o 4.55 hod. na Du‑
bovej ul. silný výron vody. Porucha na vodovodnom
potrubí bola oznámená na dispečing vodárenskej
spoločnosti VEOLIA.
Na základe telefonického oznamu od občana hliad‑
ka MsP našla 13. 4. 2021 o 18.00 hod. na Letnej ul.
ležať na zemi muža pod vplyvom alkoholu s pora‑
nenou hlavou. Z dôvodu ochrany zdravia a bez‑
pečnosti ho hliadka prebrala a na miesto cestou
stálej služby MsP privolala sanitku RZP, ktorá ho
previezla na odborné lekárske ošetrenie do NsP
v Sp. Novej Vsi.
Hliadka MsP riešila 14. 4. 2021 o 22.30 hod. na
Šafárikovom nám. zistené priestupky, ktorých sa
dopustili viaceré osoby. Porušili zákaz vychádzania
počas vyhlásenia núdzového stavu na území SR.
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
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Na základe telefonického oznamu hliadka MsP
riešila 17. 4. 2021 o 10.10 hod. na Kováčskej ul.
zistený priestupok, ktorého sa dopustila S. T. Me‑
novaná parkovala so svojím vozidlom na chodníku
tak, že bránila chodcom v jeho užívaní. Priestupok
bol vyriešený v kompetencii MsP.
Na základe telefonického oznámenia personálu
urgentu NsP v SNV bol 24. 4. 2021 o 8.15 hod.
z priestorov nemocnice vykázaný F. F. Menovaný
po ošetrení odmietal opustiť nemocnicu, po výzve
hliadky ju opustil.
Na základe telefonického oznámenia hliadka
3. 5. 2021 o 1.35 hod. zistila, že v byte na Tr. 1. mája
došlo ku hádke medzi oznamovateľom a jeho pria‑
teľkou, ktorá naňho údajne zaútočila nožom. Pre
podozrenie, že došlo k trestnému činu, hliadka za‑
bezpečila miesto do príchodu hliadky OOPZ SR SNV,
ktorá vec realizovala. K zraneniu osôb nedošlo.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY

13. 5. 2021 v čase o 22.00 h bol na školskom
dvore ZŠ Hutnícka nájdený detský horský bi‑
cykel čiernej farby. IC 424/2021
13. 5. 2021 bol nájdený zväzok 7-mich kľúčov
a el. čip na čiernej šnúrke z názvom British
council na Nábreží Hornádu. IC 4202021
10. 5. 2021 sa na sídl. Mier – Ul. Komenského 11
(zo zadnej strany v tráve) našiel zväzok 6-tich
kľúčov – 3 ks s čiernym rozlišovačom, 2 ks
s modrým a 1 ks s červeným. IC 4082021

mlieka. Topia sa a menia, niekedy chutia príliš sladko
a inokedy sa miešajú so slzami. Nadrobený svet, ktorý
som stvoril, je tvrdý, disharmonický, bizarný, niekedy až vulgárny. Moje postavy napriek bolesti snívajú
a stále hľadajú niečo oveľa intenzívnejšie, občas je
to sebazničujúce. V mojom svete sa skrátka nedejú
veci tak, ako by sa mali. Avšak napriek drsnosti veľmi
rád využívam lyrickosť a silnú obraznosť, ktorá príbeh zjemňuje,“ opisuje svet svojho literárneho debutu
autor Martin Hlavatý.
Vlasto Bogár

29. 4. 2021 bol v parku pri fontáne nájdený zvä‑
zok kľúčov – 2 ks zn. GISA, 1 ks FAB a 1 ks – asi
od bicykla. IC 3722021
28. 4. 2021 cca o 15.00 h bol na Štefánikovom
námestí na zastávke MHD (oproti DK) nájdený
zväzok 6-tich kľúčov. IC 365/2021
26. 4. 2021 o 14.25 h boli nájdené na Školskej
ul. 2 ks FAB kľúče. IC 364/2021

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Príspevkové organizácie mesta (STEZ, MKC, ZOO) dosiahli v roku 2020 zisk. Emkobel odviedol mestu nájomné 560 000 € za prenajaté
tepelné zariadenia. MEPOS ukončil rok 2020 so ziskom 126 435,81 €. Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta
je prebytok vo výške 1 155 561,16 €, v prepočte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh na 174 €. Mesto však plánuje čerpanie ďalšieho
dlhodobého úveru. Hokejistom a basketbalistom MsZ schválilo ďalšie mimoriadne dotácie po 15 000 €. Podnikatelia sú aj v tomto roku
oslobodení od platenia dane za letné terasy. Mesto predáva Dom služieb i objekt Centra voľného času na Levočskej ul.
Poslanci sa stretli 6. mája na 19. zasadnutí mest‑
ského zastupiteľstva. V úvode primátor mesta Pa‑
vol Bečarik pri príležitosti 30. výročia založenia
mestskej polície zablahoželal jej náčelníkovi
Marcelovi Garčárovi a zároveň poďakoval všetkým
príslušníkom za odvedenú prácu. Taktiež vyzdvihol
mimoriadne úspechy našich športovcov, a to
postup hokejového mužstva do extraligy a ví‑
ťazstvo basketbalistov v Slovenskom pohári.
Na začiatku zasadnutia poslanecký zbor umožnil
vystúpiť zástupcovi obyvateľov lokality Červený ja‑
rok Ladislavovi Zátorskému. Ten upozornil na stav
miestnych komunikácií, chýbajúce chodníky a verej‑
né osvetlenie v tejto časti. Vedenie mesta deklarova‑
lo vôľu riešiť túto problematiku etapovite v prípade
odsúhlasenia čerpania financií mestským zastupi‑
teľstvom. Pred mestské zastupiteľstvo predstúpil aj
nový riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov,
ktorý okrem informovania o svojich plánoch upozor‑
nil aj na potrebu renovácie Reduty a v tejto súvislos‑
ti požiadal poslancov o pomoc.

DOTÁCIA PRE EMKOBEL
Poslanecký zbor schválil poskytnutie dotácie na
kapitálové výdavky vo výške 147-tis. € pre Em‑
kobel, a. s., na spolufinancovanie projektu rekon‑
štrukcie vonkajších rozvodov ústredného kúrenia
a teplej vody na vetve Západ z kotolne PK Mier 3.
Jeho cieľom je zníženie tepelných strát vo vonkajších
potrubných rozvodoch a zníženie prevádzkových ná‑
kladov zdroja tepla. Celkové náklady boli vyčíslené
na 294 556,29 €. Projekt bude financovaný prostred‑
níctvom nenávratného finančného príspevku z Mi‑
nisterstva životného prostredia SR. Predpokladaný
termín jeho ukončenia je september 2021.

PEŇAŽNÝ VKLAD DO SVT
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. de‑
cembra 2020 schválilo zámer predaja 41 %-ného
obchodného podielu mesta Sp. Nová Ves v spo‑
ločnosti SPIŠ‑VIEW‑TRADING, spol. s r. o.,
Ing. arch. Márii Kleinovej za kúpnu cenu 30 205 €.
V zmysle platnej legislatívy musí byť výška vkla‑
du spoločníka vyjadrená kladným celým číslom.
Výška vkladu mesta na základnom imaní spoločnosti
je v sume 13 609,506739 €. Keďže nie je vyjadrená
celým číslom, prevod obchodného podielu nie je mož‑
ný. Schválený bol preto peňažný vklad vo výške
2,493261 € do základného imania spoločnosti, čím sa
upraví celkový vklad mesta na sumu 13 612 € a umož‑
ní prevod jeho obchodného podielu.

HOSPODÁRENIE
OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ
Poslanci vzali na vedomie správu o hospodárení dcér‑
skych obchodných spoločností mesta za rok 2020.
Emkobel, a. s., spravuje 24 plynových kotolní a 19 km
teplovodných potrubných rozvodov. Teplo a teplú úžit‑
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kovú vodu dodáva do 9 250 bytov, 5 základných škôl,
8 materských škôl, 1 strednej školy a pre ostatnú in‑
fraštruktúru. V roku 2020 bol obrat spoločnosti vo výške
5 625 655 € a náklady v sume 5 607 222 €. Spoločnosť
dosiahla čistý zisk 18 433 €. Viac informácií o minuloč‑
nom hospodárení nájdete na str. 7.
Spoločnosť Lesy mesta Sp. Nová Ves v roku 2020
dosiahla celkové výnosy vo výške 1 681 947,55 €
a náklady 2 011 160,71 €. Jej hospodársky výsle‑
dok teda činí -329 213,16 €. Pod záporné číslo sa
podpísala hlavne situácia s Covid-19 a s tým súvisia‑
ci nestabilný trh s drevom. Spoločnosť zaznamenala
pokles tržieb za drevo a taktiež pokles výšky ťažby
o cca 25 % v porovnaní s rokom 2019. Celková výška
ťažby sa približila k plánovanej ročnej ťažbe uvedenej
v PSol, čo z dlhodobého pohľadu vedie k zabezpečeniu
dlhovekosti lesa s prihliadnutím na plnenie mimopro‑
dukčných funkcií lesa v súlade s princípmi prírode
blízkeho hospodárenia v lese. Navyše sa ťažilo a pre‑
dávalo prevažné staré, zle predajné drevo z kôrovcovej
kalamity z ťažko dostupných porastov, čo značne zvý‑
šilo náklady a malo vplyv aj na priemerné speňaženie
dreva. Spoločnosť zaplatila mestu nájomné za lesné
pozemky a sklady vo výške 87 000 €.
Spoločnosť BIC Sp. Nová Ves, s. r. o., je v prevažnej
časti výrobcom a vysielateľom TV Reduta, ktorá v roku
2020 odvysielala 255 premiér Aktualít a 52 premiér
Minút týždňa. Zároveň začala vysielať aj nový formát
na YouTube kanáli určený pre mladého diváka, kde
sa prezentujú úspešní Spišiaci. Takéto relácie a for‑
máty môže vyrábať aj vďaka získanému grantu od
spoločnosti Google vo výške 7 000 $. Z týchto fi‑
nančných prostriedkov bola doplnená časť televíznej
technológie potrebná na výrobu a stream relácií zo
štúdia. Vysielanie TV Reduta bolo vlani zaradené aj
v digitálnej ponuke spoločnosti UPC Slovakia. Tak‑
tiež je šírená prevádzkovateľmi vysielačov v Levoči
a Smižanoch. Obchodná spoločnosť vykázala v mi‑
nulom roku celkové náklady 168 174,86 € a celkové
výnosy 167 804,95 €, po zdanení stratu 369,91 €.

(38 362 745,47 €), výdavky mesta sa oproti roku 2019
zvýšili o 1 520 000 €, z rozpočtu sa vyčerpalo 94 %
(36 023 594,22 €). Bežné výdavky sa na celkových vý‑
davkoch podieľajú 91,3 % (32 882 284,86 €), kapitá‑
lové 5,4 % (1 953 458,01 €) a 3,3 % (1 187 851,35 €)
predstavujú výdavkové finančné operácie.
Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového
rozpočtu je prebytok vo výške 1 155 561,16 €, po
odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov, do‑
tácie z Environmentálneho fondu a platieb za školské
stravovanie a zároveň pripočítaní výsledku finančných
operácií je to čiastka 1 586 900,88 €.
Príspevkové organizácie mesta dosiahli v minu‑
lom roku zisk, MKC: 23 088,92 €, STEZ: 52 542,38 €
a ZOO: 29 399,45 €.
Suma dlhu mesta dosiahla 17,65 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka. V pre‑
počte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh na
174 €. Úrokové sadzby na úveroch sa pohybujú od
0,767 % do 2,95 % p. a. okrem ŠFRB, ktorého úrok
je pevný 4,4 %. Celkový dlh mesta k 31. 12. 2020 bol
6 047 958,93 €.

ČERPANIE DLHODOBÉHO
ÚVERU
Vzhľadom na potrebu financovania plánovaných in‑
vestičných akcií a nedostatok vlastných zdrojov bolo
schválené čerpanie dlhodobého bankového inves‑
tičného úveru vo výške 5 416 000 €. Jeho čerpanie je
plánované počas dvoch rokov. Viac informácií viď str. 12.

1. ZMENA ROZPOČTU
Schválenou 1. zmenou rozpočtu na rok 2021 vo výš‑
ke 4 297 047 € sa rozpočet mesta navýši na sumu
44 080 374 €. Viac informácií o plánovaných investí
ciách mesta nájdete na str. 12.

DOTÁCIE ŠPORTOVÝM
KLUBOM

Mestský sociálny podnik MEPOS SNV, s. r. o., ukončil
rok 2020 so ziskom 126 435,81 €. Výnosy predaja
služieb boli vo výške 856 971,70 € a ostatné vý‑
nosy tvorili príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny na zamestnaných pracovníkov v hodnote
104 694,95 €. Celkové náklady spoločnosti činili
835 230,84 €, pričom najväčšiu časť tvorili osobné ná‑
klady zamestnancov v sume 390 822,03 €. Spoločnosť
si uplatnila ako registrovaný sociálny podnik úľavu na
dani vo výške 28 129,40 €. V minulom roku podnik
nakúpil dve nákladné motorové vozidlá v hodnote
6 299 €. Ku koncu roka tu pracovalo 35 ľudí.

Diskusiu vyvolal predložený návrh primátora mesta na
poskytnutie dotácie pre basketbalový klub BK 04 AC
LB vo výške 10-tis. € a Hokejový klub Sp. Nová Ves
v čiastke 20-tis. €. V tomto prípade ide o mimoriadne
dotácie ako poďakovanie za dosiahnuté úspechy
oboch klubov. Športová komisia navrhla, aby bola
poskytnutá dotácia v rovnakej výške, a to po 20-tis. €.
Celková suma poskytnutých mimoriadných dotácií by sa
tak navýšila o 10-tis. €. Mestské zastupiteľstvo nakoniec
schválilo poskytnutie dotácie pre oba kluby v rovnakej
výške 15-tis. €. Zároveň uložilo spomínané navýšenie
finančných prostriedkov o 10-tis. € zohľadniť pri 2. zme‑
ne rozpočtu a túto sumu rozdeliť medzi oba kluby.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA

DODATOK K VZN

Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet mesta
za rok 2020. Mesto do daného roka vstúpilo s rozpoč‑
tom vo výške 35 830 378 €, ktorý sa tromi následnými
zmenami navýšil na konečnú sumu 38 297 908 €.
Príjmy v roku 2020 naplnili rozpočet na 100,17 %

Vzhľadom na pretrvávajúci stav spojený so šírením
nákazy COVID-19 a s cieľom zmierniť následky prija‑
tých opatrení pri prevádzkovaní letných terás poslanci
schválili Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
JÚN 2021

a drobné stavebné odpady na území mesta Sp. Nová
Ves. Užívanie verejného priestranstva za letné po‑
sedenie s umiestnením stolov a stoličiek tak bude
aj v tomto roku oslobodené od dane.

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so zapojením sa
mesta Sp. Nová Ves do výzvy Operačného programu
Ľudské zdroje predložením žiadosti o nenávratný fi‑
nančný príspevok s projektom Prístup k pitnej vode.
Ten mesto plánuje realizovať v lokalite Podskala,
kde býva 450 obyvateľov marginalizovanej rómskej
komunity. V rámci projektu mesto plánuje vybudovať
výdajný automat pitnej vody v bezprostrednej blízkosti
obydlí. Celkové oprávnené náklady boli vyčíslené na
18 936 €. Spolufinancovanie je v zmysle výzvy sta‑
novené na 5 % z celkových výdavkov projektu, t. j.
v sume 946,80 €.

z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo samosprávy,
čo pri predpokladanom počte detí predstavuje 45tis. € ročne.
V súčasnosti v Sp. Novej Vsi poskytuje predškolskú
výchovu 14 materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a 5 materských škôl iných zria‑
ďovateľov. Mesto tak celkovo eviduje 1 389 miest,
pričom počet umiestnených detí je v priemere
1 237 (vrátane detí iných obcí). Uvedená kapacita je
teda v súčasnosti využitá na 89 %. Akékoľvek navýše‑
nie počtu súkromých MŠ znamená pokles počtu detí
v mestských materských školách a zvýšenie finanč‑
ných nárokov na rozpočet mesta.
Deti, ktoré v súčasnosti materskú školu Slniečko nav‑
števujú, potrebujú plniť aj predprimárne vzdelávanie.
Je to však možné iba v prípade jej zaradenia do siete
škôl a školských zariadení SR. Na základe uvedených
skutočností mestské zastupiteľstvo žiadosť o jej zara‑
denie schválilo.

REVITALIZÁCIA
VNÚTROBLOKU

ZRIADENIE ELOKOVANÉHO
PRACOVISKA ZUŠ

Schválené bolo tiež predloženie žiadosti o nenávrat‑
ný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ. Jeho
predmetom je celková systematická revitalizácia
vnútrobloku ohraničeného ulicami Česká, Sloven‑
ská, Moravská a Kollárova. Realizáciou projektu
dôjde k modernizácii detských ihrísk, športovísk
a detského mobiliáru, obnove zelene, realizácii nového
osvetlenia a takisto logickému usporiadaniu peších
trás, ktoré čiastočne vychádzajú z rokmi vyšliapaných
peších trás. Celková výmera riešeného územia je
cca 5 330 m2, z toho percentuálny podiel zelene
predstavuje 76 % (4 049 m2). V riešenom území boli
v projekte vyčlenené plochy na realizáciu detského ih‑
riska pre malé deti (vek 1 - 6 rokov), detského ihriska
pre veľké deti (vek 4 - 14 rokov), exteriérovej fitness
zóny a multifunkčného ihriska. Celkové oprávnené
výdavky projektu sú 531 007,02 €. Spolufinanco‑
vanie projektu je v zmysle výzvy stanovené na 5 %
z celkových výdavkov projektu, t. j. 26 550,35 €.

Na základe prieskumu záujmu medzi zákonnými zá‑
stupcami žiakov I. stupňa ZŠ Lipová schválili poslanci
zriadenie Elokovaného pracoviska ako súčasť ZUŠ
v priestoroch ZŠ na Lipovej 13 a jeho zaradenie do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Poslanci vzali na vedomie tiež Správu o výsledkoch
kontroly. Ukončená bola následná kontrola prevodu
nehnuteľného majetku mesta v roku 2020 s jed‑
ným kontrolným zistením. To súviselo s nedôsledným
výkonom finančnej operácie, ktorý mal za následok
neuhradenie alikvotnej časti v zákonom stanovenom
termíne. Aj vzhľadom na rozsah práce na oddelení
správy majetku mestského úradu a výkon činností
súvisiacich s dodržiavaním všetkých zákonných pod‑

PRÍSTUP K PITNEJ VODE

Poslanci vzali na vedomie Správu o inventarizácii
majetku mesta Sp. Nová Ves. Za rok 2020 neboli
vykázané manká, resp. škody na majetku.

VYRADENIE MAJETKU
Poslanecký zbor schválil vyradenie majetku mesta
v správe ZŠ Ing. O. Kožucha v celkovej
obstarávacej hodnote 26 648,28 €. Jedná
sa o majetok opotrebený, zničený, nefunkč‑
ný, zastaraný a neopraviteľný alebo je jeho
oprava nerentabilná.

ZMENY A DOPLNKY
ÚZEMNÉHO PLÁNU
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko
Komisie výstavby, dopravy a územného plánovania pri
MsZ a mestského úradu k žiadostiam o zmenu územ‑
ného plánu mesta a zároveň schválilo zadanie jeho
Zmien a doplnkov č. 6/2021. Viac informácií nájdete
na str. 3.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH
KONTROLY

mienok a povinností, hlavný kontrolór mesta Peter
Biskup odporučil navýšiť stav zamestnancov oddele‑
nia o 1 pracovníka.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV
K NEHNUTEĽNOSTIAM
Po schválení zámeru predaja pozemkov na predchá‑
dzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslan‑
ci opätovne prerokovávali a schválili 4 žiadosti.
V rámci nich išlo o pozemky využívané buď ako prístup
k nehnuteľnosti žiadateľa, funkčne spojené s priľahlý‑
mi nehnuteľnosťami, alebo dlhoročne užívané a udr‑
žiavané ako celok so záhradou žiadateľa.
V prípade ďalších 5 žiadostí poslanci rozhodova‑
li s prihliadnutím na osobitný zreteľ. Jednalo sa
o predaj pozemkov tvoriacich prístup, dvor alebo zá‑
hradu rodinného domu a tiež pozemky dlhodobo udr‑
žiavané a užívané žiadateľmi. Ďalej išlo o zámenu po‑
zemkov, čím mesto získa pozemok vo Ferčekovciach
funkčne spojený s miestnou komunikáciou vo svojom
vlastníctve a pozemok na Duklianskej ul., na ktorom
sa nachádza chodník pre peších a pás udržiavanej
mestskej zelene.
Ďalej boli schválené zámery predaja nehnuteľ‑
ností formou obchodnej verejnej súťaže. V prvom
prípade ide o objekt Domu služieb spolu s pozem‑
kom za celkovú cenu vo výške aspoň 1 090 000 €.
V druhom prípade sa jedná o objekt na Levočskej ul.
v správe Centra voľného času za celkovú cenu vo
výške aspoň 680 000 €. Mesto tak reaguje na evi‑
dovaný záujem o uvedené nehnuteľnosti. Kritériom
pre výber víťaza vyhlásených obchodných verejných
súťaží bude kúpna cena a záväzný zámer ich využi‑
teľnosti, ktorý musí byť v súlade s platným územným
plánom mesta.
Prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže bol tiež
schválený zámer predaja výrobnej haly v priemy‑
selnom parku na Drevárskej ul. za cenu aspoň
1 390 000 €.
Obchodnou verejnou súťažou je ponúkaný aj poze‑
mok vedľa komunikácie smerujúcej do Novoves‑
kej Huty pri Kamennom obrázku za cenu aspoň
74 000 €. Ďalej boli schválené žiadosti o uzatvorení
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na priznanie práva, a to pre:
• umiestnenie inžinierskych sietí ku plánovanej
stavbe MOTOCENTRUM RED HORSE,
• uloženie, prevádzku a údržbu podzemného NN
a VN elektrického ve‑
denia pri nákupnom
centre Družba.

ZRIADENIE SÚKROMNEJ
MATERSKEJ ŠKOLY
Diskusiu vyvolala tiež žiadosť zriaďovate‑
ľa - Júlie Vavrekovej o udelenie súhlasu so
zaradením Súkromnej materskej školy
Slniečko na Topoľovej ul. do Siete škôl
a školských zariadení SR. Zriadenú má
1 zmiešanú triedu s kapacitou 15 detí vo
veku od 3 do 6 rokov a má vlastnú školskú
jedáleň. Jej zaradením do siete škôl a škol‑
ských zariadení SR však vzniká nárok na
financovanie z verejných zdrojov, a to buď
www.spisskanovaves.eu

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SPRAVODAJSTVO

Mestský podnik služieb MEPOS dosiahol v roku 2020 zisk 126 435,81 €. Ku koncu roka
zamestnával 35 ľudí. Jednou z plánovaných investícií mesta je oprava chodníka na
Slovenskej ulici. Aktuálne Mepos zabezpečuje odstraňovanie asfaltu z chodníka na tejto ulici.

Mestské zastupiteľstvo tiež
súhlasilo s usporiadaním
duplicitného vlastníctva
pozemkov
nachádza‑
júcich sa v Novoveskej
Hute v prospech mesta
Sp. Nová Ves.
Prerokované materiály,
prijaté uznesenia, hla‑
sovanie poslancov, zvu‑
kový záznam nájdete na
www.spisskanovaves.
eu – Samospráva – MsZ.
Edita Gondová
6/2021
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SPRAVODAJSTVO

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE MESTA
Mestské zastupiteľstvo schválilo na ostatnom zasadnutí okrem záverečného účtu a čerpania rezervného fondu aj 1. zmenu rozpočtu
a čerpanie dlhodobého úveru. Z týchto prostriedkov sú plánované viaceré investície.
Schválenou 1. zmenou rozpočtu na rok 2021 vo výš‑
ke 4 297 047 € sa rozpočet mesta navýši na sumu
44 080 374 €. V rámci tejto zmeny bolo schválené
použitie rezervného fondu na tieto investície:
• nákup pozemkov: 150 000 €
• obstaranie web stránky: 16 320 € (presun z roku
2020)
• obstaranie servera pre domov dôchodcov: 22 680 €
• realizácia chodníka na novom cintoríne: 10 000 €
• rekonštrukcia detských ihrísk: 30 000 € (postup‑
ná výmena norme nevyhovujúcich prvkov)
• realizácia verejného osvetlenia: 50 000 €
• realizácia prípojok na verejný rozvod vody - Červe‑
ný jarok: 6 000 €
• rekonštrukcia vykurovania v MŠ E. M. Šoltéso‑
vej: 19 476 €
• dofinancovanie rekonštrukcie zimného
štadióna: 242 000 €
• dofinancovanie rekonštrukcie športového
komplexu: 245 000 €
• realizácia vyhliadkovej veže: 100 000 €
• kapitálový príspevok pre STEZ: 47 000 €
• obstaranie projektových dokumentácií:
114 770 €
- zmeny územného plánu
- PD rekonštrukcie Hotela šport na nájomné byty
- PD rozšírenia Domova dôchodcov
- PD cyklochodník STK - Smižany
- PD rozšírenie MŠ Tehelná ul.
- PD parkovisko pri autob. stanici
- PD tenisová hala
- PD MŠ Podskala
- PD vodné plochy Fľuder
• obstaranie realizačných projektových doku‑
mentácií: 127 000 €
- PD rekonštrukcia komunikácie Rázusova ul.
- PD parkovisko pri žel. stanici
- PD multif. ihrisko ZŠ Lipová
- PD rekonštrukcia komunikácie Koceľova ul.
- PD parkov. plochy a chodníky Svätoplukova ul.
- PD vnútroblok sídl. Západ
- PD rozšírenie park. plôch Gorazdova
- PD svetelná signalizácia (Školská – Hviezdosla‑
vova - Štef. nám.)
- parkovací rampový systém (pošta + detská polikl.)
- PD kruhová križovatka (OC Madaras - priem. park)

• opravu chodníka - Zámočnícka ul.
• rozšírenie výjazdu z Hutníckej ul. pri ZŠ
• opravu chodníka s autobusovou nikou - Za
Hornádom
• opravu chodníka - Za Šestnástkou k lávke na
Starosaskej ul.
• opravu chodníka - Ul. M. Gorkého pri zimnom
štadióne
• opravu chodníka - Konrádova ul.
• opravu chodníka - Školská ul.
• opravu chodníka - Slovenská 32 - 42
• opravu chodníka - Slovenská 42 - 54
V rámci 1. zmeny boli navýšené prostriedky aj
na kamerový systém. Ten bol inštalovaný v roku
2015 s 24-hodinovou prevádzkou. Navrhnutá je vý‑
mena 3 - 4 kamier v centre mesta za modernejšie
s nočným videním do diaľky 150 m vrátane inštalácie
IP reproduktora.
Z dôvodu aktuálnej rekonštrukcie vzdušných roz‑
vodov VSE dochádza k likvidácii elektrických stĺpov,
na ktorých sa nachádzajú svetelné body na Tehelnej
a Leteckej ulici. Navýšenie rozpočtu je preto nutné na
21 nových stožiarov verejného osvetlenia. „Rovnako je
potrebné zabezpečiť postupné dopĺňanie nových svetelných bodov v existujúcej sieti verejného osvetlenia.
Evidujeme požiadavky mestských výborov na doplnenie viac ako 50 svetelných bodov,“ uviedol Peter
Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ.
Ďalších 50 000 € bolo navýšených na prevádzku
Zberného dvora a 10 000 €
na prevádzku Regionálneho
POVODNA
PÔVODNÁ
centra zhodnocovania BRO.
KONŠTRUKCIA
KONŠTRUKCIA
Na riešenie havarijnej situácie
kanalizácie v mestskom útulku
a zmenu efektívnejšieho kúre‑
nia objektu Stanice pre odchyt
túlavých zvierat bolo vyčlene‑
ných 6 500 €.
Oddelenie komunálneho ser‑
visu MsÚ plánuje zabezpečiť
dendrologický výskum dre‑
vín v centrálnej mestskej zóne
s cieľom eliminovať prípadné
škody na zdraví a majetku, vy‑
členených naň je 5 000 €.

úveru zo ŠFRB), čo je 16,3 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho roka. Aktuálne platná
legislatíva stanovuje hranicu celkového dlhu maxi‑
málne na 60 %. Pri čerpaní úverových zdrojov v roku
2021 v sume 2 333 000 €, začiatku ich splácania v ja‑
nuári 2022 a zostatku nesplatených starých úverov
k 31. 12. 2021, bude dlh mesta na úrovni 21,08 %
skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku
2020.
Prehľad investícií financovaných z úveru
Rok 2021
Rozšírenie kapacity domova dôchodcov: 560 000 €
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco (prekládka VN ve‑
denia, začiatok výstavby komunikácia vrátane chodní‑
ka a cyklochodníka bude záležať od ukončenia verej‑
ného obstarávania): 150 000 €
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lipová ul.: 105 000 €
Zníženie energ. náročnosti ZŠ Lipová ul.: 450 000 €
Rekonštrukcia a výstavba miest. komunikácií:
1 068 000 € (viď zoznam vyššie).
Rok 2022
Regenerácia námestia a Levočskej ul.: 815 000 €
Rekonštrukcia komunikácií Svätoplukova,
Koceľova: 250 000 €
Rozšírenie kapacity domova dôchodcov: 1 000 000 €
Športový komplex (kúpalisko): 525 000 €
Atletický štadión: 493 000 €
A. Jančíková, E. Gondová
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Na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo
v rámci 1. zmeny rozpočtu vyčlenených 1 447 000 €,
a to 150 000 € z rezervného fondu, 109 000 € zís‑
kaných z predaja majetku mesta a podielu v SVT
a 1 063 000 € mesto plánuje čerpať z úveru.
Z uvedených prostriedkov mesto plánuje zabez‑
pečiť:
• lávku pre peších na Starosaskej ul.
• lávku pre peších pri zimnom štadióne vrátane
odstránenia starej
• parkovisko Javorová ul.
• parkovisko železničná stanica
• autobus. zastávky Ferčekovce
• opravu komunikácie - Strážanská ul. (Nov. Huta)
• opravu schodov k 700-storočnici (Tarča)
• opravu chodníka - Muráňska ul.
• opravu chodníka - Štúrovo nábrežie pri PNS
• parkovisko pri MŠ na Ul. Z. Nejedlého
• opravu chodníka - Ul. J. Matušku
• opravu chodníka - Hutnícka ul. pozdĺž MŠ
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ČERPANIE
DLHODOBÉHO
ÚVERU
Vzhľadom na potrebu financo‑
vania plánovaných investičných
akcií a nedostatok vlastných
zdrojov bolo schválené čer‑
panie dlhodobého bankového
investičného úveru vo výške
5 416 000 €. Jeho čerpanie
je plánované počas dvoch ro‑
kov. V roku 2021 je plánované
čerpanie úverových zdrojov
vo výške 2 333 000 €, v roku
2022 vo výške 3 083 000 €.
Celková suma dlhu mesta
k 31. 3. 2021 predstavuje
čiastku 5 819 675,40 € (bez
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Kovovú konštrukciu vyhliadkovej veže mestu prisľúbila Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. Pozostávať bude z piatich 4-metrových
stupňov s celkovou výškou 26,5 m s doplnenými drevenými prvkami.
Jedným z uvažovaných miest jej umiestnenia je vrch Schulerlochu. O jej
konečnom umiestnení sa ešte definitívne nerozhodlo.

JÚN 2021

SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

HARICHOVCE A ILIAŠOVCE
SPÁJA CYKLOCHODNÍK
V Harichovciach 8. 5. 2021 slávnostne otvorili štvor‑
kilometrový cyklochodník. Ten prepája Harichovce
s obcou Iliašovce. Otvorenia sa zúčastnila poslankyňa
NR SR Mária Šofranko, predseda KSK Rastislav Trn‑
ka, poslanci KSK, ako aj primátor Spišskej Novej Vsi
Pavol Bečarik. Výstavbu financovala obec Harichovce
z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP), ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ko‑
šický samosprávny kraj (KSK).
„V počte kilometrov cyklotrás je náš kraj stále na pomyselnom konci spomedzi ostatných samosprávnych
krajov. Aktuálne máme 1 882 kilometrov, väčšina
z nich vedie mimo zastaveného územia obcí a miest.
Teší nás, že sme pomohli k výstavbe cyklotrasy, ktorá
prepojí Harichovce a Iliašovce s okresným mestom.
Spiš je naozaj výnimočný v tom, že je tu Slovenský raj,
ktorý je magnetom pre turistov. Potenciál je tu obrovský, a preto KSK bude pokračovať naďalej v takýchto
projektoch,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Cyklotrasa, ktorá vedie z Hari‑
choviec, je obojsmerná a skladá
sa z dvoch úsekov. Prvý prepája
Harichovce a Iliašovce, druhý Ha‑
richovce s priemyselnou časťou
Spišskej Novej Vsi.
„Vďaka tomuto projektu sa rozšírili možnosti trávenia voľného
času nielen našich obyvateľov,
ale i širokého okolia. Dokonca sú
už na obzore aj prvé ‚lastovičky‘
v oblasti podnikania, naši občania,
ktorí chcú popri ceste robiť bufety
s občerstvením a podobne. Je to
zatiaľ v rovine úvah,“ priblížil sta‑
rosta obce Harichovce Ľubomír
Belej s tým, že v budúcnosti by
chceli oba úseky spojiť.
Náklady na výstavbu novej cyk‑
lotrasy predstavovali viac ako
1,5 milióna eur. Obec sa na spo‑
lufinancovaní podieľala sumou
viac ako 80 000 €. Cyklotrasa by
sa v budúcnosti podľa starostky
obce Iliašovce Anny Frankovičo‑
vej mohla rozšíriť z Iliašoviec cez
letohrádok Sans Souci nazývaný
aj ako Tisícročná kaplnka.

„Čakáme na výzvu, aby sa to napojilo a cyklotrasa by
pokračovala až na Modrý vrch k poliklinike v Spišskej
Novej Vsi. Mala by približne sedem kilometrov,“ dopl‑
nila Frankovičová.
KSK v rámci strategického dokumentu plán udržateľ‑
nej mobility predpokladá práve výstavbu cyklotrás,
ktoré prepájajú mestá s blízkymi obcami. Do päť ki‑
lometrov od väčších miest by mala byť vybudovaná
súvislá sieť cyklotrás, ktoré môžu využívať obyvatelia
aj na cestu do práce či za službami.
„Na konci leta dostanú cyklisti možnosť bezpečne
prejsť po rekonštruovanej Duklianskej ulici. Postupne
sa situácia v cykloturistike v Spišskej Novej Vsi a jej
okolí zlepšuje, čakáme na realizáciu cyklotrasy na
Novoveskú Hutu, pokračovanie cyklochodníka popri
Hornáde, ale aj na projekty obcí pri cyklotrase Ukrajina
smerom do Hrabušíc,“ dodal P. Bečarik.
zdroj TASR, úprava T. Repčiak

PRIPRAVUJE

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

5-DŇOVÉ
DENNÉ TÁBORY
OD 5. 7. DO 27. 8. 2021
SO ZAMERANÍM NA
ZÁBAVU, EKOLÓGIU,

VODA A KÚRENIE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

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

MESTA

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

EMKOBEL, a. s., dispečing:

TANEC, ŠPORT,
TURISTIKU,
KREATÍVNE ČINNOSTI
A POD.
Podrobnosti o letnej činnosti

0917 949 656, e‑mail: tu@emkobel.sk

sa dozviete na www.cvcadam.sk

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA

a na sociálnych sieťach CVČ

KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

PLYNOVÉ ZARIADENIA:

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO

nepárne týždne - 0905 534 800

BYTOVÉ DRUŽSTVO

párne týždne - 0905 241 080

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

www.spisskanovaves.eu

Správa telovýchovných zariadení (STEZ) začala
s rekonštrukciou priestorov v hoteli Preveza. „Rozhodli sme sa hotel rekonštruovať vo vlastnej réžii,
ide o priestory salónika a hornej kuchyne. V salóniku upravujeme a maľujeme steny, zabezpečili
sme komplexnú výmenu elektroinštalácie, znížili
sme sadrokartónom strop a inštalovali nové svietidlá aj koberec,“ uviedol riaditeľ STEZ‑u Vladimír
Hovaňák. Do opráv investovali 6 500 € a práce
majú byť ukončené do konca mája 2021.
Dôvodom rekonštrukcie bol havarijný stav elek‑
troinštalácií v priestoroch, tú menili aj v jednej
z kuchýň hotela. „Nakoniec sme sa rozhodli pristúpiť ku komplexnejším opravám. Pevne veríme,
že sa čoskoro opatrenia týkajúce osláv aspoň
čiastočne uvoľnia, aby naša reštaurácia spolu
s vynoveným salónikom mohli byť plne využité,“
dodal V. Hovaňák.
Tomáš Repčiak

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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ

HOTEL
PREVEZA
VYNOVUJE
KUCHYŇU
A SALÓNIK

a mesta Spišská Nová Ves.
Veríme, že si leto spoločne
naplno užijeme .

www.cvcadam.sk
6/2021
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VIRTUÁLNA NÁVŠTEVA V LKW WALTER
Na konci marca sa žiaci III. L triedy odboru ekonomické lýceum Strednej odbornej škole ekonomickej zúčast‑
nili virtuálnej návštevy vo firme LKW WALTER, ktorá má svoju centrálu vo Wiener Neudorf pri Viedni a venuje sa
organizovaniu celokamiónovej prepravy po ceste i v kombinovanej doprave po celej Európe. Počas návštevy sa
žiaci dozvedeli zaujímavosti o fungovaní spoločnosti a tiež im boli predstavené možnosti uplatnenia v tejto firme
(zamestnanie, prax). Zamestnanci im ukázali, ako by mohla vyzerať ich budúcnosť, ako by mohli využiť doterajšie
poznatky a schopnosti a pridať k nim nové.
DEŇ ZEME
Žiaci druhých ročníkov ZŠ Z. Nejedlého sa venovali téme Deň Zeme. Formou prezentácií, poučných videí
a množstva materiálu sa žiaci naučili správne separovať odpad, učili sa, aký význam má separácia odpadu pre
našu Zem a pre ľudí, deti vypracovali pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky s touto tematikou
a vytvorili si eko plagát, eko knihu a modely planéty Zem. „Pevne verím, že krôčik po krôčiku aj my môžeme
prispieť k ochrane našej Zeme, a že osvetovým a uvedomelým prístupom k životnému prostrediu vyrastú z našich zverencov ohľaduplní ľudia,“ uviedol pedagóg J. Compel.
ODDYCHOVO
‑ŠPORTOVÁ
ZÓNA
V areáli ZŠ Lipová
ul. otvorili 13. mája
o d d y c h o v o‑ š p o r t o v ú
zónu pre žiakov prvého
stupňa. Nápad vychová‑
vateľky Boženy Leskov‑
janskej zrealizovala škola
spoločne s mestom a fi‑
nančnou podporou spo‑
ločnosti Embraco Slova‑
kia za približne 4 000 €.
GYMNAZISTI
POMÁHALI ZEMI
Pri príležitosti Dňa Zeme
sa už niekoľko rokov na Gymnáziu Školská realizuje ak‑
tivita Deň pre moju školu a Deň pre moje mesto pod
vedením Miriam Nevyjelovej, ktorá ju vedie a realizuje
od roku 2014. „Hoci obdobie karantény počas roka neumožnilo študentom vykonávať ich bežné činnosti, hneď
po návrate do školských lavíc boli štvrtáci ochotní pomôcť
mestu a desiatky z nich ochotne prišli upratať areál kúpaliska. Tu pleli burinu, čistili chodníky a maľovali lavičky,“
uviedla M. Nevyjelová.
Jedným z cieľov brigády študentov bolo aj vyčistenie
skládky pri Markušovskej ceste neďaleko Strednej ob‑
chodnej školy techniky a služieb. „Napriek náročnosti
terénu a objemu odpadu sa pätnásť mladých dievčat
a chlapcov popasovalo s výzvou a za niekoľko hodín
zmizla skládka z povrchu zeme,“ dodala M. Nevyjelová.

ponuka celoročných kurzov
– 4 hodiny týždenne popoludní
pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
• anglický • nemecký • japonský • taliansky
• španielsky • francúzsky • ruský • poľský jazyk
od začiatočníkov až po pokročilých
U nás aj štátna jazyková skúška
Konverzačné kurzy
Prípravný kurz pre maturantov
Jazykové kurzy pre firmy podľa požiadaviek
ZÁPIS POSLUCHÁČOV na nový šk. rok 2021/22
jún - september 2021
Možnosť prihlásiť sa aj online na
www.jssnv.sk
POBOČKY:
ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí
Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň
v online teste na www.jssnv.sk
Kontakt: www.jssnv.sk, e-mail: js@jssnv.sk,
tel.: 0905/727 558, 0917/801 457

Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce
sv. Alžbety,
Bratislava
Palackého č. 1,
811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety:
• vysoká škola v SR s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov
Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena
Európskej asociácie univerzít (EUA)
Možnosť študovať na detašovanom
pracovisku v SNV
- študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška) - 50 €.

ÚSPEŠNÉ GITAROVÉ ODDELENIE ZUŠ
Základná umelecká škola v Smižanoch sa podujala na neľahkú úlohu, zorganizovať v čase pandémie 2. ročník Ce‑
loslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara 2021 online. Súťaž sa konala 11. 5. 2021. Garantom súťaže bola
odborná porota zložená zo špičkových gitaristov a pedagógov Jozefa Haluzu, Miloša Slebodníka a Karola Samuel‑
číka, čo bolo garanciou kvality hodnotenia a záujmu o účasť na tejto súťaži. Svedčí o tom aj počet 94 súťažiacich
z 39 škôl z celého Slovenska. „Nás veľmi teší úspech našich žiakov, ktorí napriek sťaženej situácii výborne obstáli. V Baby kategórii získal 1. miesto v zlatom pásme Šimon Bečarik z triedy Michaely Regecovej, 2. miesto
v zlatom pásme v kategórii I. A získal Šimon
Štapinský z triedy Zuza‑
ny Lukáčovej. Umiestnenie v striebornom pásme
v kategórii I. B získal Hugo
Bizub z triedy Zuzany
Dudžákovej a v kategórii
II. A Richard Geci z trie‑
dy Michaely Regecovej,“
uviedla Mariana Ka‑
cvinská, riaditeľka ZUŠ
Šimon Štapinský
Šimon Bečarik
v Spišskej Novej Vsi.
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Prihlášky odoslať na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104,
810 00 Bratislava
Informujte sa aj na tel.: 0911 104 940,
resp. Zimná 48, SNV.
Ďalšie informácie nájdete na

www.vssvalzbety.sk

PROGRAM
MATERSKÉHO
CENTRA
DIETKA
Zdravotné stredisko,
sídl. Mier,
Šafárikovo nám. 3

Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves
a na oficiálnom webe mesta
JÚN 2021

JANKA BRZIAKOVÁ
Poslankyňou MsZ som od roku 2006. Od toho času
sa v meste veľa zmenilo. Podarilo sa rekonštruovať
školy, pribudli nové ihriská, obchodné reťazce, in‑
vestovalo sa do infraštruktúry. Mladí ľudia nemajú
problém s umiestnením detí v škôlkach a predškol‑
ských zariadeniach. Dokončila sa rekonštrukcia do‑
mova dôchodcov, rozšírila sa služba rozvozu obedov
do domácností. Ako predsedníčka finančnej komisie
som sa snažila o zodpovedné a hospodárne nakla‑
danie s financiami mesta. Ako riaditeľka úradu prá‑
ce, sociálnych vecí a rodiny som iniciovala realizáciu
tzv. inštitútu osobitného príjemcu, čo umožnilo mestu
náklady na nájomné inkasovať priamo zo sociálnych
dávok občanov. Znížili sme tak dlh na nájomnom bý‑
vaní a na poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu.
Nezabúdame ani na dôchodcov. Celoživotné vzdelá‑

vania umožňuje človeku získavať poznatky potrebné
pre život, prácu i občiansku aktivitu. Po vynakladaní
maximálneho úsilia pre úspech v práci i spoločen‑
skom živote, prichádza odchod do dôchodku. Niektorí
sa tešia, iní rozmýšľajú, čo ďalej. Možností je veľa.
Jednou z nich je aj Univerzita tretieho veku. V roku
2007 sa mi podarilo pod záštitou Prešovskej univer‑
zity otvoriť 1. ročník tejto univerzity. Záujem bol veľ‑
ký. Do školských lavíc zasadli ľudia rôznych profesií
i veku od 45 do 70 rokov. Spoločný čas si spestrovali
vlastným programom. Prezentovali svoje kuchárske,
výtvarné i ručné práce, ale i literárne vlohy. Podari‑
lo sa nám vydať básnickú zbierku „Srdce na dlani“.
Témy prednášok sú zamerané na rôzne oblasti života.
Pozývame na stretnutia aj aktuálnych predstavite‑
ľov samosprávy, aby mohli pri stretnutí prezentovať

svoju prácu, od‑
povedať na ak‑
tuálne
otázky
v činnosti mesta.
V roku 2017 sme
oslávili 10. výro‑
čie fungovania
Akadémie tretie‑
ho veku. Tento
školský rok je
to prvýkrát, keď
študenti – seniori
nemohli zasad‑
núť do školských lavíc z dôvodu pandemických opat‑
rení. Dúfam, že od septembra sa nám opäť podarí
zasadnúť do „školských seniorských“ lavíc.

NA SLOVÍČKO S POSLANCOM

SPRAVODAJSTVO, POZVÁNKA

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
25. – 27. JÚN 2021

PARK NAJDLHŠIEHO
ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA
BEZPLATNÝ VÝSTUP DO
NAJVYŠŠEJ KOSTOLNEJ VEŽE
SLOVENSKA
• Sobota 26. 6. 2021 / 10.00, 11.00, 12.00
• Nedeľa 27. 6. 2021 / 15.00, 16.00, 17.00
Zraz: v TIC, Letná 49
info/rezervácie: +421 53 429 82 93,
tic@mestosnv.sk, facebook.com/tic.snv

KONCERT Z VEŽE:
FRANTIŠEK MIKO – TRÚBKA
• Piatok 25. 6. 2021 / 19.15

PRÍRODOVEDNÉ VÝSTAVY
V MÚZEU SPIŠA /PREHLIADKA
PARKU A NÁMESTIA
• Piatok 25. 6. 2021 / 9.00 – 16.00 / Prehliadka
parku a námestia pre školské skupiny, záujem
potrebné nahlásiť vopred
• Sobota 26. 6. 2021 / 9.00 – 13.00
• Nedeľa 27. 6. 2021 / 13.00 – 17.00
Info/rezervácie: +421 53 442 37 57,
lektorky@muzeumspisa.com,
www.muzeumspisa.com

MADARAS PARK

KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH

POHYBOM SI MA NÁJDI

KONCERT KATKY KOŠČOVEJ

Hľadajte kontroly v parku, vyskladajte heslo a zís‑
kajte malú odmenu. Bližšie info: kobcingov.sk

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
• Piatok 25. 6. 2021 / 10.00 – 17.00
Prehliadka poslednej zachovanej pamiatky
židovskej kultúry v meste v sprievode študentov
Gymnázia na Školskej ul. Vstup voľný.
Info: +421 911 110 458, ozpromemory@gmail.com,
facebook.com/OZpromemory
www.spisskanovaves.eu/navstevnik – Čo vidieť –
Pamiatky – Židovský cintorín

• Sobota 26. 6. 2021
18.00, vstupné: 5 € zahŕňa
aj prehliadku expozície

KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK
DARDANELY
• Sobota, nedeľa 26. – 27. 6. 2021 / 9.00 – 17.00
Vstupné (kaštieľ + letohrádok): dospelí 5 €; deti,
dôchodcovia a študenti 2,50 €

PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO
PARKU
Historický francúzsky park s panelovou výstavkou
o histórii a vývoji parku. Vstup voľný.

ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO
• Komunitná záhrada ZáZeMie v príjemnej rekreačnej
zóne na sídlisku Mier pri rieke Hornád – vyvýše‑
né záhony, bylinková špirála, prvky prírodného
detského ihriska.
• Informácie: facebook.com/ZázračnéZelenéMiesto

ZÁHRADA UMENIA
UMENIE V GALÉRII
• Piatok 25. 6. 2021
• 10.00 – 17.30 / Komentované prehliadky exterié‑
rových výstav
• 15.00 – 17.30 / Reliéfy záhrady – tvorivá dielňa
• Nedeľa 27. 6. 2021
• 12.00 – 16.30 / Nedeľné putovanie galériou - ko‑
mentované prehliadky aktuálnych výstav
13.00 – 15.30 / Nedeľný kreatívny ateliér – tvorivá
dielňa spojená s pohybovou aktivitou
• Rezervácie/informácie: +421 53 417 46 21,
programy@gus.sk, www.gus.sk

www.spisskanovaves.eu

www.vopz.sk
6/2021
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KULTÚRA, POZVÁNKY

https://snv.stercentury.sk/

Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany

JÚN
4. jún 2021 o 18.00 h

Spoločenská sála Kultúrneho domu

GITAROVÝ KONCERT
Účinkujú: prof. Štěpán Rak (CZ),
Timotej Zavacký (SK)
Vstupné: 10 € (predaj online
na www.okcsmizany.sk)
Zmena programu vyhradená!

Urovnoprávniť národy vlasti
dľa práv im daných od Boha,
položiť medze kmeňovej zášti
je hlavná snemu úloha:
Vyslov, čo žiadaš, slovenský rode!
Po akej vlastne túžiš slobode,
bied tvojich, čo je príčina?
(Ľudovít Kubáni)
Miestny odbor Matice slovenskej
(laureát ceny primátora mesta
Spišská Nová Ves) pozýva svojich
členov i sympatizantov zaspomínať si
na 160. výročie

MEMORANDA
NÁRODA
SLOVENSKÉHO,
ktoré bolo rozhraničným skutkom
pre celú históriu slovenského národa

25. 6. 2021
o 15.00 h

v Dome Matice slovenskej, Zimná 68
Program bude pokračovať
Valným zhromaždením MO MS.
Prosíme členov o účasť a vyrovnanie
členských príspevkov.
Na podujatí sa bude vyhotovovať
záznam a dodržiavať opatrenia
COVID-19.
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Každý nosíme v sebe, v každom z nás drieme, maličký fliačik rodnej zeme.
Ľahkosť matkinej dlane, otcovo slovo... (Igor Gallo)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav a Gymnázium,
Školská ulica, Spišská Nová Ves pozývajú pri príležitosti 85. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU
IGORA GALLU
14. 6. 2021 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28
Na podujatí sa bude vyhotovovať záznam a dodržiavať opatrenia Covid-19.
Realizované s podporou mesta Spišská Nová Ves.

JÚN 2021

KULTÚRA

PROGRAM 1. – 15. 6. 2021

Šafárikovo námestie 7, SNV
facebook.com/Kino.Mier.SNV
T.: 053/442 87 66 * www.mkc.snv.sk
V Kine Mier sú zabezpečené všetky protiepidemiologické opatrenia. Vstup s respirátorom!
Informácie o ďalšom programe od 10. 6. na
www.mkc.snv.sk.
Informácie a predpredaj vstupeniek ½ hod. pred
začiatkom filmového predstavenia.
VÝSTAVA: FOTOKLUB SPIŠ - MY DÁMY
FILMOVÝ KLUB

1. 6. utorok o 19.00 h
CHĽAST (DRUK)
OSCAR 2021
Dánsko, dráma, 116 min., české titulky, MP-15
Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €
3., 7. a 14. 6. štvrtok, pondelok o 19.00 h
KRAJINA NOMÁDOV
OSCAR 2021
USA/DE, dráma, road movie, 107 min., slovenské
titulky, MP-12
Vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
4. – 5. 6. piatok, sobota o 19.00 h
MORTAL KOMBAT
USA, akčný, dobrodružný, 110 min., MP-15
Vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

5., 6. a 11. 6. sobota, nedeľa, piatok o 17.00 h
TOM A JERRY
USA, animovaný, rodinný, komédia, 101 min., MP
Vstupné: 5 €, štud., deti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
FILMOVÝ KLUB

8. 6. utorok o 19.00 h
RYTIERI SPRAVODLIVOSTI
Dánsko, komédia, 116 min., české titulky, MP-15
Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €
10. – 11. 6. štvrtok, piatok o 19.00 h
CRUELLA
USA, komédia, dráma, 134 min., slovenské
titulky, MP-12+
Vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
12. 6. sobota o 19.00 h
TICHÉ MIESTO: ČASŤ 2
Vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €

VYHODNOTENIE KVÍZOVEJ SÚŤAŽE

LITERÁRNY REGIÓN SPIŠ
Súťaž s týmto názvom bola vyhlásená vo februári 2021 Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, Úsekom
beletrie pre dospelých. Cieľom bolo priblížiť dospelým čitateľom tvorbu a život spisovateľov a básnikov re‑
giónu Spiš. Mnohí z nich sú združení v Spišskom literárnom klube, ktorý v tomto roku oslávil 40. výročie od
svojho vzniku. Do súťaže sa zapojilo 40 čitateľov, ktorí písomnou formou odpovedali na 10 kvízových otázok,
35 čitateľov odpovedalo správne. Tri víťazky Dagmar S., Anna K. a Slávka Š. boli 11. 5. 2021 odmenené
najnovšími románmi a darovanou poéziou Spišského literárneho klubu.
Víťazkám srdečne blahoželáme.

www.spisskanovaves.eu

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

12. – 13. 6. sobota, nedeľa o 17.00 h
DUŠA
USA, animovaná komédia, 100 min., MP-7+
Vstupné: 5 €, štud., deti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
FILMOVÝ KLUB

15. 6. utorok o 19.00 h
KID
USA, 1921, 54 min.
PSÍ ŽIVOT
USA, 1918, 32 min.
Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €
Nájdete nás aj na facebook.com/Kino.Mier.SNV

6/2021
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KULTÚRA

JÚN 2021

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO

KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
5. jún o 19.00 h

| Vstupné: 8 €

MARIE JONES:
FLY ME TO THE MOON
ALEBO DAVEY BY TO TAK CHCEL
Komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem
pokušenia. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu
„Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.
Posledné predstavenia!
12. jún o 19.00 h

| Vstupné: 8 €

MAREK KOTERSKI:
NENÁVIDÍM
Kultová hra jedného z najvýznamnejších a najpopulárnejších tvorcov poľského
kina. One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Kremnické Gagy: Cena
Stana Radiča „Objav roka“. V Kontre nepretržite už 9 rokov, viac ako 300 repríz!
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
19. jún o 19.00 h

| Vstupné: 8 €

MARTIN MCDONAGH:
PORUČÍK Z INISHMORE

5. 6. (sobota) o 19.00 h * premiéra
MIRO GAVRAN

veľká sála SD, 90 min.

ZMRZLINA

Gavranova láskavá komédia nadväzujúca na úspešné inscenácie Všetko o mužoch
a Všetko o ženách.
13. 6. (nedeľa) o 19.00 h * verejná premiéra
veľká sála SD, 110 min.
GYÖRGY SPIRÓ

BÚRAČKA

Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.
25. 6. (piatok) o 19.00 h * premiéra
veľká sála SD
26. 6. (sobota) o 19.00 h * II. premiéra
28. 6. (pondelok) o 10.00 h * pre dôchodcov
OSCAR WILDE

JE DÔLEŽITÉ SPRÁVNE MENO
Ľahkovážna komédia pre vážnych ľudí.
30. 6. (streda) o 19.00 h * premiéra
KAROL HORÁK

veľká sála SD

ŠTÚR

Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

ONLINE ZÁZNAMY PREDSTAVENÍ
1. 6. (utorok) o 10.00 h
PETER PALIK

online, 50 min.

JANKO HRAŠKO

Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.
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

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zahynie kocúr. Nie hocijaký,
ale miláčik radikálneho teroristu, ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca.
Vražedne smiešna komédia iba pre divákov, ktorí majú silné nervy!
Prístupné od 15 rokov.
27. jún o 19.00 h

| Vstupné: 8 €

SAM SHEPARD:
PRAVÝ ZÁPAD
Svetoznámy titul ikony americkej dramatiky, držiteľa prestížnych ocenení,
o. i. Obie, Tony, Pulitzer, Drama Desk, vynikajúceho herca, režiséra a scenáristu.
Dvaja bratia: Austin - hollywoodsky scenárista a Lee - večný tulák a zlodejíček,
sa stretávajú v dome ich matky v Kalifornii. V kuchyni, pri zvuku kojotov
a cvrčkov, sa odohráva ozajstný americký western. Bratská rivalita prechádza
do vojny na život a smrť, v ktorej stávkou je identita. Hitchcockovské napätie,
čierny humor, plnokrvné dialógy.

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

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
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NESTARNÚCE
OBJAVOVANIE
BOHATSTVA KNÍH
Knižnica v Spišskej Novej Vsi každoročne vypracuje projekt na poskytnu‑
tie dotácie na nákup novej literatúry. Aj v roku 2020 bol spracovaný projekt
s názvom Nestarnúce objavovanie bohatstva kníh. Žiadosť o dotáciu bola
zaslaná Fondu na podporu umenia. Projekt bol úspešný a Fond na podpo‑
ru umenia ho v rámci programu Knižnice – podprogramu Akvizícia knižníc
schválil. Knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 5 000 €.
Použitím finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú,
aktuálnu literatúru. Ponukou aktualizovaného fondu sa tak skvalitnili kniž‑
nično-informačné služby v absenčných a prezenčných výpožičkách a tiež
realizácia kultúrno-výchovných podujatí s použitím novej literatúry. Cieľovou
skupinou boli všetci používatelia knižnice, všetkých vekových kategórií. Výber
literatúry sa tak obohatil o 473 nových knižničných jednotiek všetkých
žánrov, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých úsekoch knižnice a na Pobočke
Mier. Pre deti a mládež je to 163 zv. krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých
202 zv. krásnej literatúry a 108 zv. náučnej literatúry. Návštevníci knižnice
z radov detí a mládeže si v ponuke nájdu nové príbehy, romány, rozprávky,
básne a populárno-náučnú literatúru z rôznych oblastí. Krásnu literatúru do‑
plnili romány, poviedky a poézia slovenských a svetových autorov. Náučná
literatúra bola obohatená o tituly z oblasti spoločenských vied, prírodných
vied, literatúry, jazykovedy, športu, turistiky a pod., a to vo forme monografií,
encyklopédií, slovníkov, učebníc, príručiek, populárno-náučnej a faktogra‑
fickej literatúry. Informácie o nových publikáciách sa pravidelne uverejňujú
v online katalógu na webovej stránke a tiež na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram) v sekciách s názvom Knižné novinky.
Mgr. Andrea Kavatsiuk, Spišské kultúrne centrum a knižnica

JÚN 2021

KULTÚRA, OZNAM

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ
RANDE S LEPORELOM | 10. 6. 2021 o 10.00 h
Čítanie rozprávok spojené s tvorivou dielňou pre deti v mestskom parku
pri evanjelickom kostole. Realizované v spolupráci s MC DIETKA.
Z verejných zdrojov podporil FPU.
AMFO | 17. 6. - 16. 7. 2021
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografie.
Z verejných zdrojov podporil FPU.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021
Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózy detí, mládeže a dospelých sa uskutoční alternatívnou formou
online. Výsledky a vyhodnotenie súťaže zverejníme na webe a sociálnych
sieťach SKCaK v termíne 22. 6. 2021.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI
Aitziber Lopez: Vynálezkyne a ich vynálezy
Vieme dosť veľa o všeličom, čo vynašli muži. Teraz je čas spoznať aj niektoré
vynálezkyne! Výber najzaujímavejších moderných vynálezov, s ktorými sa denne
stretávame.
Raina Telgemeier: Úsmev
Vtipný a dojímavý komiks o živote dospievajúceho dievčaťa zápasiaceho
s otázkami vzhľadu a vlastnej identity.

LABÍK

RIKI

HAPPY

TOSSI

PUSSI

TOFI

LÍZA

MAČIČKA DIDI
A KOCÚRIKY ĽUBIK
A DANKO

FANY

Mladý, aktívny psík,
ktorý sa zaujíma o všet‑
ko, čo sa okolo neho
deje. Nerád sa nudí. Mi‑
luje prechádzky a hlav‑
ne ľudskú spoločnosť.
Psích kamarátov si vy‑
berá sám.

Zvedavý mladý psík,
ktorý má rád nové si‑
tuácie a aktívny pohyb.
Ideálny do rodinného
domčeka so záhradkou
na behanie. S mačička‑
mi kamarát nie je.

7-ročná, milá, pria‑
teľská fenka zlatého
retrívra, má rada ľud‑
skú spoločnosť, dlhé
prechádzky a najradšej
papá. Nie je vhodná
k malým deťom. Potre‑
buje dostatočný výbeh.

Gro Dahle: Tajomstvo tety Ringloty
Čarovný príbeh o jednej nezvyčajnej tete a jednom celkom obyčajnom dievčatku.
Všetci poznali tetu Ringlotu, ale iba Lucia poznala jej tajomstvo.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Donald Henderson: Pán Bowling si kupuje noviny
Pán Bowling je vzdelaný, šarmantný a znudený sériový vrah, pripravený pykať
za svoje činy. Neustále však uniká spravodlivosti.
Arpád Soltész: Hnev
Vo svojom treťom románe sa autor vracia do éry mečiarizmu. Ani tento príbeh
nemá kladných hrdinov. Je o normálnych ľuďoch v nenormálnych podmienkach.
Rachel Barenbaum: Tajomstvo hviezd
Príbeh židovských súrodencov odohrávajúci sa v cárskom Rusku počas obdobia
vypuknutia prvej svetovej vojny.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Cca 10-ročná fenka
špica, ktorá je napriek
svojmu osudu veľmi
milá a priateľská. Miluje
prechádzky, hladkanie
a mojkanie, no hlavne
ľudskú spoločnosť.

Mladá fenka, hravá,
milá, aktívna, vyžaduje
si spoločnosť ľudí, rada
sa hrá s inými psíkmi vo
výbehu. Potrebuje zák‑
ladný výcvik.

Starší 10-ročný psík,
ktorý má rád pokoj. Voči
ľuďom, ktorých nepo‑
zná, je veľmi nedôverči‑
vý. Jeho srdiečko si zís‑
kate jedlom, trpezlivým
a láskavým prístupom.

Rosalee de la Forêt: Bylinková alchýmia
Svetoznáma bylinkárka vás vo svojej knihe zavedie do sveta najznámejších bylín
a korenín a prezradí vám ich tajuplné liečivé účinky.
Orlando Figes: Natašin tanec: kultúrne dejiny Ruska
Od vybudovania Sankt-Peterburgu po brutálnu stalinistickú propagandu,
od ľudového umenia k magickým rituálom ázijských šamanov, od Puškinovej
poézie po Mussorgského hudbu a Ejzenštejnove filmy.
Walter Isaacson: Einstein: jeho život a vesmír
Isaacson vo svojej knihe opisuje Einsteinove presvedčenia aj pochybnosti,
či už išlo o vedu, politiku, náboženstvo, spoločenské problémy
alebo vzťahy – s priateľmi, učiteľmi, oponentmi...

KNIŽNICA - POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI
Lena Riečanská: Láska na prvý pohľad
Skutočný príbeh Barborky a jej štvornohého kamaráta psíka Danyho, s ktorým
zažila veľa veselých príhod a obohatili jej život.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Zuzka Šulajová: Oheň v srdciach
Príbeh neobyčajnej ženy, krásnej a vzdelanej Kataríny, sa odvíja v historickom
rámci búrlivého obdobia našich dejín, na prelome 18. a 19. storočia.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Dita Kraus: Odložený život
Autorka vo svojej autobiografii s prekvapujúcou otvorenosťou opisuje hrôzy
i radosti celého svojho života, tragicky ovplyvneného holokaustom.

www.spisskanovaves.eu

8-ročná čivava, s nad‑
váhou, ktorá potrebuje
schudnúť. Nekonfliktná,
miluje ľudí, jedlo a pre‑
chádzky. Je to úžasná,
kontaktná fenka hľada‑
júca ten najlepší domov.

sú po veterinárnom
ošetrení pripravené
na adopciu.

Trojmesačné žihadielko,
odobraté z osady. Je
veľmi milá a priateľská,
učí sa chodiť na vodít‑
ku. V útulku trpí a plače.
Potrebuje svoju rodinku,
ktorá sa jej bude venovať.

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

6/2021
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SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ Sp. Nová Ves
www.stez.sk
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Z dôvodu nákazy COVID-19 a prijatých platných opatrení
sú KRYTÁ PLAVÁREŇ a SAUNA zatvorené až do odvolania.
Aktuálne info nájdete na www.stez.sk

MASÁŽE klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfo

drenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž,
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok
sobota - nedeľa

14.00 - 20.00
9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792.

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

Športová
príprava

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

840 €/deň

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
Hracia plocha k tréningovej jednotke
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
2. 6.
5. 6.

streda
sobota

17.00
17.00

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

FK SNV - FK Družstevník Plavnica, liga dospelí
FK SNV - FK Sobrance, liga dospelí

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

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.:

Cenník
vstupu

tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
pon - pia: 9.00 - 14.00
pon ‑ pia: 14.00 - 20.00
sob ‑ ned: 9.00 - 20.00
permanentka

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

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

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

HOTEL PREVEZA**

T.: 053/416 63 01, 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.

Objednávka dovozu 7.00 - 9.00 h * T.: 0911 669 863.

Dovoz jedla domov alebo na pracovisko v menu boxe ... 4,70 €/porcia
Pounúkame stravu pre dôchodcov ... od 2,90 € porcia

www.hotel‑preveza.sk * recepcia@hotel‑preveza.sk

CYKLISTIKA
Najväčšie cyklistické preteky pod Tatrami pod názvom Okolo Slovenska sa
v tomto roku uskutočnia 14. – 18. 9. na trase Košice, Spišské Podhradie, Dol‑
ný Kubín, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice a Trnava. Účasť na tomto
61. ročníku pretekov prisľúbilo až 21 tímov. Organizátori majú tiež prísľub Petra
Sagana. Svetový pelotón so štartom v Spišskom Podhradí povedie aj cez
Sp. Novú Ves.
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ZLATO Z MARTINA
Sobota 8. mája 2021 bola pre Klub spišských strelcov doslova „o drahých ko‑
voch“. Za mimoriadnych opatrení (12-hodinový negatívny test) sa v Martine usku‑
točnili Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Boli to spoločné majstrov‑
stvá mládežníckych a „dospeláckych“ kategórií. Za Klub spišských strelcov SPIŠAN
sa v šiestich vekových kategóriách nominovali na majstrovstvá jedenásti členo‑
via a dve členky. Zlatí sa vrátili Lukáš Filip, mladučká Karolína Neupauerová
(r. 2007) a družstvo dorastencov v zložení Vojtěch Antoš, Ryan Piepers a Boris
Buček. V jednotlivcoch iba dva body delili od zlatej Vojtěcha Antoša v disciplíne
vzduchová pištoľ (VzPi) 40 výstrelov. V tej istej disciplíne si bronz priniesol Ryan
Piepers a Michael Janek v disciplíne VzPi 60 v kategórii kadet.
Aj keď nie člen Klubu spišských strelcov, no Spišiak ako remeň, člen ŠSK Rušňové
depo Spišská Nová Ves, známy strelec Peter Mlynarčík v disciplíne VzPi40, ka‑
tegória senior, získal zlato a v disciplíne VzPu40 (vzduchová puška 40 výstrelov)
striebornú medailu. Naše staršie ročníky športových strelcov neboli také úspešné,
aj keď bojovali „do poslednej diabolky“.
Usporiadateľ majstrovstiev využil prítomnosť športovcov v Martine a dorastencom
odovzdal ceny z Národnej ligy mládeže 2019/2020. Vojtěch Antoš sa umiestnil
na prvom mieste a Ryan Piepers na treťom. Majstrovstvá i vyhodnotenie Národ‑
nej ligy mládeže potvrdili skutočnosť, že to Spišiaci robia dobre. Najmä pri práci
s mládežou zúročujú dobré podmienky v našom meste, kde máme okrem krytej
strelnice aj stálu vzduchovkovú a ďalšiu otvorenú strelnicu v Šulerlochu.
Účasť na majstrovstvách bola poznačená platnými protipandemickými opatreniami
i karanténou niektorých športových strelcov. Naši strelci súťažili so vzduchovými
pištoľami na elektronické ter‑
če – vzdialenosť 10 metrov.
Na Majstrovstvá Slovenska
postúpili vďaka výsledkom
z online streleckej súťaže,
ktorá bola usporiadaná pod
záštitou Slovenského strelec‑
kého zväzu.
Majstrovstvami
Slovenska
v Martine bola ukonče‑
ná vzduchovková sezóna
2020/2021. Za vzornú repre‑
zentáciu počas celej sezóny
i účasť na majstrovstvách ďa‑
kujeme všetkým zúčastneným
a gratulujeme oceneným.
Zľava hore: Vojtěch Antoš, Karolína Neupauerová,
Kompletné výsledkové listiny
nájdete na www.shooting.sk. Ryan Piepers, Samuel Farkaš a Boris Buček,
dole zľava: tréneri Jozef Borz a Juraj Loy
Jozef Borz

RADOSTNÉ
HOKEJOVÉ LETO
V hokejovej rodine na Spiši ešte stále
doznievajú postupové oslavy do ex‑
traligy. Vedenie hokejového klubu si
ani zďaleka letnú dovolenku neužíva.
Skôr naopak. Prvou výbornou správou
bolo, že v drese extraligového nováči‑
ka ostávajú domáci odchovanci Daniel
Hančák, Peter Ordzovenský, Róbert
Džugan a Matej Giľák. Rovnako ostá‑
va trénerská dvojica Mosnár – Spišiak.
Ďalšou pozitívnou správou je, že
v „áčku“ bude pôsobiť Damián Tyc‑
zynski, ktorý je veľkým hokejovým ta‑
lentom. „Mal som ponuky zo Slovenska
aj Poľska. Ale už po konci predošlej sezóny som vedel, že chcem pokračovať
na Slovensku. Keď som začínal z hokejom v mladšom veku na Slovensku,
dal som si cieľ. Dostať sa do extraligy.

Teraz to je realita,“ povedal obľúbený
mladík Damián. K vyratúvaniu posíl,
resp. pokračovaní v Spišskej Novej Vsi,
patrí aj Jakub Černý, ktorý podpísal
jednoročný kontrakt.
Mobilizuje sa aj spišskonovoveský fan‑
klub, ktorý na sociálnej sieti pozýva
ďalších členov. Rovnako fanúšikovia
majú možnosť výberu nového loga klu‑
bu. Rozhodnúť sa môžu medzi „zviera‑
cím“ variantom rysa a druhým varian‑
tom „zvonare“.
K bilancii veľmi dobrých správ spišsko‑
novoveského hokeja pridávame, že na
Majstrovstvách sveta v hokeji v Rige
máme trio zástupcov na každom pos‑
te – Július Hudáček, Adam Jánošík
a Pavol Skalický.
Jozef Petruška
JÚN 2021
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FUTBALISTI
V PRÍPRAVE

ZLATÍ KARATISTI

Futbalisti SNV začali po uvoľnení opatrení s tréningom
a prípravou na dokončenie súťažného ročníka.
V tréningovom procese už sú zapojené všetky mládežnícke družstvá. Dva
prípravné zápasy majú za sebou aj hráči A‑mužstva.
Sp. Nová Ves – Spišské Podhradie 3 : 2
Sp. Nová Ves – Lokomotíva Košice 3 : 0
Góly: Ištvánik Šimon 2, Šomšák Lukáš
Zostava: Hamrák - Šomšák L., Baranyi, Kamenický, Ontko T. - Tkáč, Ont‑
ko Ľ., Zekucia - Majko, Riš, Hagara, striedali: Jendrál, Kačír, Richnavsky,
Ištvánik, Gibala, Korba, Lipták.
„Zápas sme mali pod kontrolou, až na krátky 10 min. výpadok v druhom
polčase, kde si súper vypracoval viacero štandardných situácií. Slušne
sme kombinovali, rotácia hráčov v rámci útočných schém bola v určitých
momentoch na veľmi dobrej úrovni. Problémom bola produktivita, keď
sme v prvom polčase nedokázali premeniť čisté šance. Celkovo potrebujeme zlepšiť finálnu fázu, lepšie vyhodnocovať herné situácie. ,Loky‘ má
mladé, behavé mužstvo. Vytvorili si dve šance, v tých nás podržal brankár
Jendrál. Debut za mužov si dnes odkrútil 18-ročný Daniel Lipták a bol to
z jeho strany výborný výkon,“ povedal po druhom prípravnom stretnutí
tréner Spišiakov Štefan Markulík.
V spolupráci s partnermi v FK Spišská Nová Ves pripravujú pre deti
vo veku 6 až 14 rokov denný letný tábor. Každý deň ich čaká pestrý
a zaujímavý program, ktorý nebude iba o futbale. Okrem našich trénerov
budú súčasťou tímu aj animátori. Termíny sú 5. júla prvý turnus a 12. júla
druhý turnus.
Zároveň futbalový klub hľadá dievčatá/ženy pre kategóriu WU19, to
znamená vek menej ako 19 rokov. Táto kategória, ak ju dokážeme naplniť,
bude tvoriť dvojičku s existujúcou kategóriou WU15 a budú prihlásené do
1. ligy.
Jozef Petruška

V dňoch 15. – 22. 4. 2021 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov
v X‑BIONIC® Sphere, Šamorín, ktoré organizoval Slovenský zväz karate aj napriek ne‑
priaznivej pandemickej situácii v modifikovanej forme. Okrem štandardných kategórií
M‑SR prebehli aj súťaže v olympijských kategóriách.
Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo celkom 70 súťažiacich z 22 klubov z celého Slo‑
venska a cvičenci z Karate Klubu Iglow vybojovali v náročných podmienkach 6 medailí,
z toho 2 zlaté (Dominik Imrich – Kumite seniori do 60 kg, Sára Krivdová – Kumite Olymp
seniorky do 61 kg), 2 strieborné (Dominik Imrich – Kumite Olymp seniori do 67 kg, Sára
Krivdová – Kumite seniorky do 68 kg) a 2 bronzové (Juraj Černický – Kumite seniori do
84 kg, Maroš Janovčík – Kumite seniori do 84 kg). Klub sa umiestnil na 3. mieste.

NAŠI HOKEJISTI POSTÚPILI MEDZI ELITU
Hokejisti HK Sp. Nová Ves postúpili po víťazstve vo fi‑
nále Slovenskej hokejovej ligy do najvyššej hokejovej
súťaže. Naše mužstvo si tak v Tipos extralige zahrá po
dvanástich rokoch. Ich mimoriadny úspech ocenil aj
primátor mesta Pavol Bečarik, ktorý spolu s vicepri‑
mátormi Jozefom Gondom a Dávidom Demečkom
privítali hokejistov 5. mája v obradnej sieni radnice. Na
slávnostnom prijatí im poďakoval za úspešnú repre‑
zentáciu mesta a zároveň zabla‑
hoželal k postupu do hokejovej
extraligy. Pri tejto príležitosti
sme riaditeľovi HK Sp. Nová Ves
Petrovi Potengovi položili nie‑
koľko otázok.
Ako hodnotíte z vášho pohľa‑
du uplynulú sezónu?
Za celý náš klub hodnotím sezó‑
nu 2020/2021 ako jednu z naj‑
úspešnejších po 12-tich rokoch
v HK Spišská Nová Ves, keďže sa
nám podarilo postúpiť do TIPOS
Extraligy a splniť tak cieľ, ktorý
sme si dali pred 3 rokmi. Naše
mužstvo po dvanástich rokoch
postúpilo do extraligy. Začiatok
sezóny bol veľmi neistý kvôli
pandemickej situácii a nevedeli
sme, čo nás čaká. Zháňanie fi‑
nancií bolo o to ťažšie v týchto
časoch, ale v konečnom dôsled‑
www.spisskanovaves.eu

ku na konci sezóny, keď sme si to všetko vyhodnotili,
naozaj klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na tomto
veľkom úspechu podieľali.
Aké boli vaše pocity po poslednom zápase? Ako
hodnotíte športovú stránku?
Boli to naozaj neopísateľné pocity jednak pre chlapcov,
trénerov, partnerov, funkcionárov klubu a, samozrej‑

me, našich verných a skvelých fanúšikov. To privítanie,
čo nám pripravili fanúšikovia po príchode z posledné‑
ho rozhodujúceho zápasu v Žiline, bolo neopísateľné
a ešte raz im patrí veľká vďaka. Športovú stránku mal
na starosti Richard Rapáč, ktorý mal naozaj šťastnú
ruku na skladbu tímu, ktorý sa od začiatku až do konca
sezóny formoval a výsledok si myslím, že stojí za to.
Ako ste oslávili víťazstvo?
Oslavy boli dlhé a ako by také
oslavy vyzerať mali. Po tom
všetkom si myslím, že si to nao‑
zaj aj všetci zaslúžili…
S akými plánmi vstupujete do
extraligy?
Čaka nás valné zhromaždenie
klubu, kde máme vyhodnotiť
sezónu, ktorá skončila a záro‑
veň sa pripraviť na novú sezónu.
Určite nás čaká množstvo prá‑
ce, ale je to výzva, s ktorou sa
popasujeme a ktorú zvládneme.
Samozrejme, o všetkom bude‑
me našich fanúšikov detailne
informovať.
Ďakujeme za rozhovor a praje‑
me veľa úspechov do ďalších
zápasov.
Edita Gondová
6/2021
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RELAX, ŠPORT
FORIŠOVINY

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Zne‑
nie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… … MÁJ JE MESIAC
LÁSKY S NEDEĽOU VĎAKY PRE NAŠE LÁSKAVÉ MATKY.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JÚNOVÍ JUBILANTI
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novoroden‑
ca v obradnej miestnosti radnice. V prípade záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp.
0908 343 208 alebo osobne v radnici, 1. posch.
Vlastimila Opielová
Rozália Kalatovičová
Eva Kupčíková
Eva Fabiánová
Cecília Sokolská
Sabína Pirzkalová
Marta Bdžochová
Anna Belohorcová
Ladislav Dziviak
Terézia Kellová
Ján Milčák
Ján Stanko
Mária Babičová
Valéria Sotáková
Ing. Jozef Šmelko
Marián Barčovský
Anna Budzová

Magdaléna Cigánková
Justina Kačírová
Irena Mangerová
Mária Mertinková
Oľga Molitorisová
František Pacanovský
Oľga Repaská
Cecília Rešovská
Mária Vancová
Ing. Tibor Böhmann
Pavol Brna
Ján Dobrovič
Viliam Drgonec
Oľga Fabianová
Magdaléna Gajanová
Milan Holota
Milan Hudáček

Marta Chromá
Margita Košická
Ladislav Kukura
Anna Ludvigová
Helena Marjaniková
Ján Melega
Ján Melich
Anna Mišendová
Irena Ovšonková
Eva Siváková
Květoslava Višová
Viera Balážová
Ján Derfiňák
František Ďuriš
Jana Forgáčová
Eduard Garčár
Mgr. Ľudmila Gurková

Anežka Chemezová
Mária Javorská
Margita Katreničová
Zlatka Mariančíková
Anna Maršaleková
Pavol Pavlík
Boleslav Recman
MUDr. Kamila Saparová
Emília Sokolovská
Alžbeta Šefčíková
Klára Šlachtová
Dušan Špic
Vladimír Andráš
Marta Bakošová
Janka Baniaková
Ján Bartko
Mária Böttcherová

Ing. Ladislav Breznen
Monika Cvengrošová
Maria Duračinska
Eva Filgasová
Peter Fridmanský
Valéria Friedmanová
Marián Guza
Vladimír Hurtuk
Ing. Jozef Janečko
Anna Jarembáková
Mária Kavuličová
Marta Kečková
Michal Kolesár
Anna Kollárová
Alžbeta Lengová
Pavol Ludrovský
Miroslav Mozolík

Stanislav Puhalla
Ján Ruttkay
Norbert Schmidt
Mária Surovcová
Ing. Ján Šofranko
Marcela Šteinerová
Ing. Ján Tkáč
Ladislav Uharček
Mgr. Oľga Varechová
Ján Vnenčák
PhDr. Jozef Vysopal
Ing. Štefánia Zajacová

Do odvolania sú pozastavené všetky kolektívne občianske obrady. Individuálne prijatia jubilantov a individuálne uvítania detí, sobáše a pohreby sa ko‑
najú podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ (v zmysle Covid automatu). Aktuálne informácie poskytuje Mgr. Z. Kleinová na t. č. 0908 343 208.

POĎAKOVANIA
12. 3. 2021 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým manželom,
otcom, starým otcom Slavomírom ILKOVIČOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracov‑
níkom, známym a ostatným za prejavené sústrasti a zmiernenie
nášho hlbokého žiaľu.
smútiaca rodina
Čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostávajú navždy.
25. 3. 2021 nás vo veku 66 rokov navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko, svokor, brat a švagor Ján MAXIM.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Keď odídu z tohto
sveta, to čo sme na nich milovali, úsmev, láskavosť, výnimočnosť
zostane navždy v našich srdciach.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom
a známym, že nás 9. 4. 2021 vo veku nedožitých 79 rokov na‑
vždy opustila moja milovaná manželka, naša starostlivá mamička,
svokra, babička Anna CAPOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
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.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú‑
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym,
ktorí sa prišli 13. 4. 2021 rozlúčiť s mojím manželom, naším
otcom, dedkom Pavlom HAMRÁČKOM.
Zároveň sa chceme úprimne poďakovať aj celému zdravotnému
personálu Covid OAIM za všetku starostlivosť a ľudský prístup
najmä v posledných chvíľach života.
S láskou a úctou manželka Katarína, dcéry Mária, Janka s rodinou,
syn Peter a vnúčatá Dominik, Natália, Matej.
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Ty spíš, my čakáme, Ty čakáš, my prídeme.
So smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že nás 19. 4. 2021 ná‑
hle opustil môj manžel, starostlivý otec, dedo, brat, svokor, švagor,
ujo a kamarát Emil ZEKUCIA vo veku 71 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste
a prejavili nám úprimnú sústrasť.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej
službe R. Findura.
S láskou a úctou spomína manželka Ľuba, syn Klaudius s manžel‑
kou Vierkou a vnuci Alex, Nicolas, Mathias.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
20. 4. 2021 nás vo veku 73 rokov navždy opustil môj starostlivý
partner, otec, dedko, príbuzný a známy Ladislav RICHTÁRIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči starostlivé, predobré srdce
zostalo v mdlobe stáť, lež láska a spomienky
na neho nás navždy budú hriať.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kve‑
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí
sa 27. 4. 2021 prišli rozlúčiť s naším ockom,
dedkom Antonom DORKOM, ktorý nás opustil
vo veku nedožitých 84 rokov.
Zároveň 17. 6. 2021 uplynie smutný rok, kedy
nás opustila naša mamka, babka Magdaléna
DORKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Dana, syn
Anton s manželkou, dcéra Iveta s manželom,
vnúčatá Matej s manželkou, Tomáš, Dagmarka
so snúbencom a Monika.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť, ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme. Odišiel človek zlatého srdca, zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska
a spomienky na Teba nás navždy budú hriať.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 30. 4. 2021 prišli rozlúčiť
s mojím manželom, otcom, dedkom Jurajom TOMAJKOM, ktorý
nás opustil 28. 4. 2021 vo veku 61 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme evanjelickému zborovému farárovi
Mgr. J. Matysovi a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou, vďakou, úctou manželka, dcéra, vnučka a ostatná smú‑
tiaca rodina.
Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk a objatie Vám už nemôžem
dať. Srdce mi dotĺklo odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary, rozlúčku a tichú
spomienku, ktorú ste venovali môjmu manželovi, otcovi, dedkovi
Mikulášovi PALUŠÁKOVI, ktorý nás opustil 4. mája 2021 vo veku
72 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Pán Boh ma povolal k sebe, musím ísť.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a tichú podporu v našom žiali všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí na poslednej ceste 5. 5. 2021 v mysli
sprevádzali nášho drahého zosnulého Ladislava BAČU.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Pohrebnej službe
R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie za poskytnutú zdravotnú sta‑
rostlivosť celému kolektívu odd. hematológie v SNV.
S úctou a vďakou manželka Irena, dcéra Andrea s rodinou, syn La‑
dislav s priateľkou, syn Ivan s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Tíško si odišiel, len spomienky zostali.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 5. 5. 2021 v Novoveskej Hute s mojím manželom, otcom,
svokrom a dedkom Rudolfom SALITRIKOM, ktorý nás navždy
opustil vo veku 73 rokov.
S vďakou manželka a deti s rodinami.
Ticho si odišiel. Nestihol si povedať zbohom, rodina moja. Ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu, lásku, pomoc a úsmev, ktorý si rozdával.
10. 5. 2021 nás vo veku 69 rokov opustil náš drahý otec, dedko,
brat, švagor a ujo Ing. Dušan JANÍK.
Ďakujeme rodine, priateľom, známym a susedom za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
dcéra Paula s rodinou, syn Dušan s rodinou a ostatná smútiaca rodina
Nikdy nestratíš niekoho, koho máš vo svojom srdci.
30 rokov uplynulo, čo nás opustil môj drahý syn Igor KOMAN.
mama a ostatná smútiaca rodina

So smútkom v srdci si pripomíname 35 rokov od chvíle, kedy
nás nečakane navždy opustil náš otec, dedko, brat, švagor a ujo
Ján MUCHA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.
A ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých,
a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ja a Otec sme jedno.
(Ján 10:28-30)
Zdá sa to ako chvíľka, čo si nás naposledy obdarovávala svo‑
jím úsmevom, dobrotou a skromnosťou. Napriek tomu sme si
27. 4. 2021 pripomenuli už 20 rokov, čo sa Tvoja duša rozhodla
odísť do večnosti. Stále cítime svetlo, ktoré si nám vniesla do
duše, lásku, ktorú si zasadila do nášho srdca a Tvoju starostlivú
ruku, ktorá nás vedie našimi životmi aj naďalej.
Ďakujeme Mária KORMOŠOVÁ, rod. Popovičová.
Bola, si a budeš s nami a v nás.
S láskou a úctou Tvoji najbližší.
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Hoci ste odišli a nie ste medzi nami, v našich srdciach ostávate
navždy s nami.
30. apríla 2021 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil môj man‑
žel Milanko PRIBYLINEC.
Na svojho manžela s láskou a úctou spomína manželka Mária
s rodinou.
16. 6. 2021 uplynie 5 smutných rokov, čo nás na‑
vždy opustila naša mamička Antónia NOVOTNÁ
a 4. 1. 2021 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otecko Ing. Ján NOVOTNÝ.
Na svojich rodičov s láskou a úctou spomína
dcéra Mária s rodinou.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu
s nami tichú spomienku a modlitbu.
Ostaneš navždy v našich srdciach…
8. 5. 2021 uplynulo 30 rokov, kedy nás opustila moja milovaná
manželka a naša milovaná mamička Rozália GARAJOVÁ vo veku
31 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Miroslav a synovia Roman, Miroslav a Tomáš
s rodinami.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
14. 5. 2021 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil môj
milovaný syn, náš brat a otec Ing. Ján MELIORIS
a 26. 8. 2021 uplynie 8 rokov, čo nás opustil môj
manžel, náš otec a starký Ján MELIORIS.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy nezabudneme.
29. 5. 2021 sme si pripomenuli 5. výročie, keď nás opustila naša
mamka, babka, prababka Matilda GARBAŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Danka s rodinou, syn Ján s rodi‑
nou a ostatná smútiaca rodina.
Nič z toho dobrého a krásneho, čo si vykonal, sa nestratí. Všetko
ostane.
29. 5. 2021 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia môjho manžela,
nášho ocka, dedka a pradedka Alfonza GAJDOŠA.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Klárika, dcéry Katka, Maruška, Kaja s rodinami
Nikdy nezabudneme, za všetko ďakujeme.
Boh nám poslal na zem Anjela a dal mu meno mama! Bože Otče,
ďakujeme Ti, že si ju dal nám. Pokorné očká zhasli, ústa sa prestali
milo prihovárať…, tá úžasná žena - naša mamka, „sa narodila pre
nebo“ v ten nečakaný večer.
Srdiečko – nevyčerpateľná studnica dobroty a lásky, štedros‑
ti, múdrosti… a viery v Boha - našej milovanej mamky, krstnej
mamy, babky, švagrinej, tety, príbuznej, kamarátky a známej
Anny SABOVEJ, rod. Buncovej, prestalo navždy biť 25. 9. 2020.
Odišla tak, ako žila: tichučko, skromne, pokorne, s vierou v Boha.
Ďakujeme vám, ktorí ste ju prišli odprevadiť a prejaviť úprimnú
sústrasť 2. 10. 2020.
Ak ste ju mali radi, venujte jej s nami milú spomienku a modlitbu.
12. 6. 2021 budeme na Teba spomínať pri hrobe v modlitbách
a myšlienkach, za spevu vtáčikov, pri príležitosti Tvojej nedožitej
90-tky, mamka naša drahá.
deti Laci a Danka s rodinami a ďalšia smútiaca rodina
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým. Už nič nie je také, ako
bolo predtým. Čas nelieči bolesť, ani rany, iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme milovali.
1. 6. 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou spomína manžel, dcéry, syn a vnúčatá.
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S tichou spomienkou v srdci si 1. 6. 2021 pripomíname 20 rokov,
odkedy nás navždy opustil môj manžel Ladislav JURČÍK.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, dcéry Kamila
a Henrieta, synovia Ladislav a Rastislav s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel
si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
2. 6. 2021 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil
vo veku 43 rokov Marcel DUBAI.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, deti, brat Kajo s rodinou,
sestra Vierka s rodinou, priatelia i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Privrel si oči pred všetkým navždy. Pred svetom, rodinou, priateľmi… Zmeravelo rameno, ktoré nás zastávalo, prestalo biť srdce,
ktoré nás milovalo.
5. 6. 2021 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš ocko, dedko,
starký Ján HRUŠOVSKÝ.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú, tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef
a Stanislav s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
8. 6. 2021 si pripomenieme 5. výročie úmrtia manžela, otca, dedka
a pradedka Dezidera BUDAJA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka Rozália, dcéra Lívia a Ľubica s rodinou.
Na okraji cesty anjel stál a v očiach veľké slzy mal. Vedel, že zobral
tú, ktorú každý miloval. Drahého človeka nám navždy vzal a v našich srdciach hlboký smútok a žiaľ zanechal. Spomíname s láskou,
spomíname radi. Veľmi nám je smutno, keď už nie si s nami.
9. 6. 2021 uplynie rok od úmrtia našej milovanej manželky, matky
a sestry Valérie DOBOŠOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal a syn Jozef.
… po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám…
10. júna 2021 uplynie 25 rokov od úmrtia nášho syna Michala
TERINGU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú
spomienku.
rodičia, brat Jakub a bratia Martin a Ondrej s rodinami a ostatná
smútiaca rodina
Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda. To si Ty, Miško náš, pozeráš sa na nás z neba. Tam v raji nebeskom pokoj večný maj. Buď
naším anjelom, na zemi nás chráň. Hoci odišiel si, niet Ťa medzi
nami. Navždy si ostal v srdciach tých, ktorí Ťa vrúcne milovali.
11. 6. 2021 uplynie 7 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Michal TOMALA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Pavol, dcéry Ľuba
a Iveta s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Sú ľudia v našom živote, ktorých už nikto nenahradí. Aj keď sa stratia z očí raz, v srdci zostanú
navždy milovaní.
12. 6. 2021 si pripomenieme šesť mesiacov, čo
nás opustila naša mamka a babka Mária ČUJOVÁ
a 22. 6. 2021 si pripomenieme štvrté smutné vý‑
ročie, čo nás opustil náš ocko a manžel Ing. Jozef
TLUŠČÁK.
S láskou spomínajú vnuk a syn Matúš, vnučka
a dcéra Paťka, dcéra a manželka Mária.
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Čas plynie a nevráti, čo vzal, len spomienky, láska
a úcta v našich srdciach zostávajú navždy nám.
S tichou spomienkou v srdci si pripomenie‑
me 20. výročie, odkedy nás navždy opus‑
tili 13. 6. 2021 naša mamka Magdaléna
KRÓLIKOVÁ, rod. Polčíková a 19. 12. 2021 náš
otec František KRÓLIK.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť sa nedá.
14. 6. 2021 uplynú 3 roky, odkedy nás opustil môj manžel, otec,
dedko Štefan OGURČÁK.
S láskou a úctou na Teba spomíname.
manželka Betka, synovia Vladimír, Igor a Maroš s rodinami
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 6. 2021 uplynie 17 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
môj drahý otec, dedko, svokor a pradedko Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

S tichou spomienkou v srdci si 15. 6. 2021 pripomenieme 2 roky,
kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, babka
Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Zupková.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu
spolu s nami.
S úctou spomínajú manžel František, dcéra Adriana, synovia
František a Radoslav s rodinami.
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.
17. 6. 2021 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Milana GROMOŠA.
S láskou spomína mama Mária, dcéra Denisa a ostatná smútiaca
rodina.
Rana v srdci veľmi bolí, no spojenie duší ani smrť nerozdelí.
17. 6. 2021 si pripomíname 4. výročie úmrtia môjho milovaného
manžela Ing. Dušana ŠENKOCA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka Viera s rodinou.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich
srdciach zostávaš navždy s nami.
18. 6. 2021 si pripomíname 12. výročie, odkedy nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František
KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá
zabudnúť.
22. 6. 2021 uplynie 15 rokov od smrti milovaného manžela, otca,
svokra, dedka, príbuzného, priateľa a kamaráta Emila VALIGURU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka, deti s rodinami a smútiaca rodina.
Sú slová, ktoré Ti už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname…
22. 6. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milova‑
ná mamka, babka a prababka Zuzana ŠEFČIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú deti Ondrej, Juraj, Ľudmila
a Katarína s rodinami.
Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju
nemôže nahradiť nik.
S láskou a úctou si 22. 6. 2021 pripomenieme 4. výročie úmrtia
mojej milovanej manželky, našej mamky, starej mamy a príbuznej
Boženy PECHOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s úctou spomínajú.
manžel Gejza, dcéry Jana, Dana a Martina s rodinami
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Čas plynie, spomienky zostávajú.
23. 6. 2021 uplynie 8 rokov, kedy nás navždy opustil môj manžel,
otec, svokor a dedko Ján KAMENICKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na Teba s láskou spomíname.
23. 6. 2021 uplynie smutných 20 rokov, čo nás opustil náš milova‑
ný manžel, otec, svokor, dedko a brat Štefan CVENGROŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéra Renáta, syn
Peter s manželkou Miriam a vnúčatá Karin a Marko.
Všetko, čo žije po mne v mojom mene, v práci
i v láske, nech ma pripomenie.
23. 6. 2021 si pripomíname smutné 1. výročie,
od kedy od nás navždy odišla moja milovaná
manželka a naša výnimočná mamka Mária
DOBRANSKÁ.
Pobrala sa do večnosti k bratovi Jozefovi
MLYNÁROVI, ktorý už nie je s nami dlhých 7 rokov.
V našich srdciach ostanete navždy.
Po rokoch sa stretli vo večnosti so svojimi rodič‑
mi Máriou a Jánom MLYNÁROVÝMI, ktorí nás
opustili pred 27 a 17 rokmi.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca
rodina.
Vydal si sa na cestu, ktorou musí ísť každý sám, len dvere spomienok nechal si otvorené dokorán.
25. 6. 2021 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj man‑
žel, otec, dedko Štefan JARABEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
manželka Agnesa, deti Tatiana, Zuzana a Števo s rodinami
Hoci ste odišli a nie ste medzi nami, v našich srdciach ostávate
vždy s nami.
26. 6. 2021 uplynie rok, kedy nás navždy opustila mamka, babka
a prababka Anna BARANIOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva, syn Jozef a Vladislav s ro‑
dinami.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Ostanú spomienky a v srdci veľký žiaľ.
27. 6. 2021 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil
môj syn, brat, švagor a ujo Miroslav GARČÁR.
S láskou a vďakou spomínajú mama, sestra a smútiaca rodina.
Odchod Tvoj bol rýchly a nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Všade
okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás.
V neznámy svet odišiel si spať, už nepovieš nám, moji drahí, mal
som vás všetkých veľmi rád.
27. 6. 2021 si pripomenieme 2. smutný rok, keď nás navždy
opustil môj milovaný manžel, náš drahý ocko, dedko a starký
RSDr. Rudolf FRANKO.
Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však nekončí –
pokračuje v nás. Spomíname.
manželka Eulália, dcéra Janka a syn Miroslav s rodinami
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„Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor. Tu i tam. Jeho
hrôza a veleba. Prázdno je, Bože, bez Teba.“ Milan Rúfus.
27. 6. 2021 si pripomíname 3. smutné výročie, čo nás navždy
opustil môj milovaný manžel, láskavý ocko a starý otec Ing. Milan
KOZÁK.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho
poznali, mali radi a nezabudli.
So srdcom plným krásnych spomienok s láskou spomínajú
manželka Anna, dcéra Alexandra a syn Milan s rodinami.
Spi ticho, tichučko… dosníval si života sen a cestou bolesti odišiel
si tam, kde je mier a láska len…
28. 6. 2021 si pripomíname rok od úmrtia môjho manžela, otca,
svokra, dedka a švagra Jozefa NOVÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra a synovia s rodinami
Pán Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo
navždy.
28. 6. 2021 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila moja
drahá mamka, svokra, babka a príbuzná Františka ŠURGOTOVÁ.
Za tichú spomienku a modlitbu všetkým, ktorí ste ju poznali,
ďakuje dcéra s rodinou.
„Spomienka na šťastie, už nie je šťastím, spomienka na bolesť je
ešte bolesťou.“
28. 6. 2021 uplynie 20 rokov, od kedy nás náhle a navždy, vo veku
63 rokov, opustil môj milovaný manžel, otec a dedko Emil SLEZÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá milujúca rodina.
Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život už niet. Zostalo
prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet…
29. 6. 2021 uplynú smutné 2 roky, keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, matka a stará matka MUDr. Eva KARNIŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Andrej a ostatná smútiaca rodina
Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie ste medzi
nami.
2. 7. 2021 si pripomenieme 15 rokov, odkedy nás navždy opustil
náš otec, starý otec, brat, švagor a príbuzný Štefan VAŠKOVIČ.

16. 6. 2021 a 16. 9. 2021 uplynie 45 rokov
a 50 rokov, odkedy nás opustili naši rodičia, sta‑
rí rodičia, svokrovci Mária VAŠKOVIČOVÁ, rod.
Kutnárová a Štefan VAŠKOVIČ.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomínajte s nami.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.
S tichou spomienkou v srdci si 10. 6. 2021 pripomíname prvé výročie úmrtia
p. Heleny HANZELYOVEJ, našej mamy, babky, prababky, svokry a 9. 5. 2021 uply‑
nulo 12 rokov od úmrtia p. Františka HANZELYHO, nášho otca, dedka, pradedka,
svokra. Zároveň si 13. 5. 2021 pripomíname 100 rokov od jeho narodenia.
Ďakujeme Vám za všetko.
S úctou, láskou a modlitbou dcéra a syn s rodinami.
Veľké poďakovanie za profesionálny, odborný a ľudský prístup pri poskytovaní le‑
kárskej starostlivosti nášho milovaného ocka Antona DORKA patrí nemocničnému
covidovému oddeleniu v Spišskej Novej Vsi.
rodina Dorková
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OZNÁMENIE O VÝKUPE
PAPIERA V RODINNÝCH
DOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner
Nova, s. r. o., v rámci akcie „Výkup papiera na vašej uli‑
ci“ oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách
mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný pa‑
pier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky
výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako
stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľ‑
kokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň.
Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1 1. Horská 60
Novoveská 2. pri parku (námestie v Nov. Hute)
Huta
3. pri tábore
1. 6.
4. Horská 35 a 50
5. Kvetná 17
6. pri Hasičskej stanici
7. Tichá 10
8. Kozákova vila
MsV č. 3 9. Muráňska 2
Ferčekov‑ 10. Muráňska 26
ce
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej
7. 6.
12. Muráňska 60
13. Nitrianska ul.
14. Laborecká ul.
15. Trnavská ul.
16. Dunajská ul.
MsV č. 6 17. Fándlyho ul. - Železorudné bane
staré
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch
mesto 19. pred Zimným štadiónom - Hotel Šport
juh
20. Tehelná ul. - obchod
4. 6.
21. Gorkého 19
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej
MsV č. 7 23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho
staré
24. Pod Tepličkou
mesto –
25. Pod Tepličkou (pri moste)
východ
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova
2. 6.
27. Zábojského ul.
28. Zvonárska ul.
29. MPC starý vchod – Mlynská ul.
MsV č. 8 30. Vajanského ul. (smer k Medzi)
4. 6.
staré
31. Vajanského ul. (smer k stanici)
3. 6.
mesto –
32. J. C. Hronského
2. 6.
sever
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zar. Katarínka 3. 6.
MsV č. 9 34. Bernolákova ul.
Telep
35. Kuzmányho ul.
3. 6.
36. Kmeťova ul. - podjazd
37. Jánskeho ul.
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej

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

UPOZORNENIE: KARTÓN NEVYKUPUJEME - pri mobilnom zbere - LEN
ODOBERIEME! KARTÓN VYKUPUJEME na Zbernom dvore, Sadová 13.
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme! Neberieme
papier v igelitových vreciach! Olej vykupujeme v plastových fľašiach!
odd. komunálneho servisu, MsÚ

www.spisskanovaves.eu

ZBER KUCHYNSKÝCH
ODPADOV
V zmysle ustanovení zákona o odpadoch mesto Spišská
Nová Ves od 1. 7. 2020 zavádza celoplošný zber kuchyn‑
ských odpadov.
Pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch sa tento zber bude realizo‑
vať pomocou 10 l hnedých vedierok (jedno vedierko pre domácnosť). Zber
sa spúšťa v mesiaci júl, pričom podrobný rozpis zberu spolu s termínmi
zberu bude obyvateľom poskytnutý spolu s vedierkom.
Vedierka budú vydávané na jednotlivých mobilných výdajných miestach
v čase od 11.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00 h.
Termíny a lokality mobilných výdajných miest:
18. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

Mestský úrad, hlavný vchod
Novoveská Huta, pri parku (námestie v Nov. Hute)
miestna časť Ferčekovce, križovatka ulíc Muránska a Trenčianska
J. Fándlyho, bývalá MŠ železorudných baní
parkovisko pred zimným štadiónom (oproti ČS Shell)
Mlynská ulica, MPC starý vchod
J. C. Hronského
križovatka ulíc Bernolákova a Radlinského
križovatka ulíc Nezábudková a Narcisová

Pre obyvateľov bývajúcich v bytových domoch bude zber naďalej zabez‑
pečený prostredníctvom existujúcich 1 100 l hnedých nádob na kontaj‑
nerových stojiskách, ktoré budú postupne nahradené 240 l kontajnermi na
kuchynský odpad.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v SNV

Milí priatelia, po dlhšej nútenej pauze, začíname našu činnosť.
Turistické vychádzky (nenáročné) do okolia SNV, pod vedením
M. Adamčiakovej, sa organizujú každú stredu. Vzhľadom
k premenlivosti počasia, sa vychádzka plánuje začiatkom týždňa.
Kto má záujem, môže sa informovať na t. č.: 0911 814 895.
16. 6. 2021 (streda)

NÁUČNÝ CHODNÍK KIMBIARK – SVIT

Dĺžka trasy: 7,5 km
Odchod: SNV, žst. R 602 o 6.54 h., Poprad - prestup
na autobus do Svitu
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú
zodpovednosť. Dbá na svoju bezpečnosť!
22. 6. 2021 (utorok) o 10.00 h

Bufet Ihla na Čingove

Hodnotiaca členská schôdza spojená so športovým
dopoludním a gulášom. Prihláste sa v kancelárii MO JDS
do 17. 6. , každý štvrtok, poplatok - 1 €.
V mesiaci júl 2021 plánujeme

2-dňový poznávací zájazd

do Bratislavy a Viedne – cesta vlakom s ubytovaním
v Bratislave. Záujemcovia sa hláste v kancelárii MO JDS
každý štvrtok v čase od 9.00 do 11.00 h.,
kde dostanete bližšie informácie.
27. 8. – 5. 9. 2021 organizujeme

dovolenkový pobyt do Chorvátska – Selce.

Cena pobytu je 300 €. V cene je ubytovanie,
plná penzia a doprava autobusom.
Ubytovanie zabezpečené v penzióne Selce, na promenáde
v tesnej blízkosti mora.
Bližšie informácie na tel. č.: 0918 186 255
alebo v kancelárii MO JDS a na výveske pred MO JDS.

6/2021
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ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

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

VÝZVA NA
VYKONANIE
VÝRUBU/
OKLIESNENIA
STROMOV A INÝCH
PORASTOV
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s.,
vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v ka‑
tastrálnom území Sp. Novej Vsi, na ktorých
sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo
vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádz‑
ky elektrických vedení distribučnej sústavy do
13. 6. 2021.
Bližšie informácie vám poskytne kontaktná
osoba: Mgr. Tomáš Reľovský, 0908 093 440,
relovsky_tomas@vsdas.sk
V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty na
vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD
vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných po‑
rastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11
zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31. 3. 2022.
Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si
oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na
váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnut‑
ným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkova‑
nia elektrického vedenia.
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T.: 053/417 68 84

LETNÝ BUS DO RAJA OPÄŤ
ODVEZIE PEŠÍCH I CYKLISTOV
Dobré správy pre všetkých priaznivcov turistiky a cykloturistiky! OOCR Slovenský raj & Spiš v spolupráci
s autobusovým dopravcom eurobus, a. s., aj toto leto prinesie Letný bus – posilnené turistické spoje do Slo‑
venského raja. Spoje budú, tak ako minulý rok, súčasťou štandardného grafikonu dopravcu. Premávať budú
zo Spišskej Novej Vsi na juh Slovenského raja a späť smerom cez sedlo Grajnár, ako aj cez Hrabušice
a sedlo Kopanec. V rámci linky cez Kopanec bude k busu počas víkendov opäť pripojený aj špeciálny
nosič na bicykle. Vďaka nemu môžu spoj na dopravu do národného parku a späť využiť aj cykloturisti. Na
obsluhu stojanu bude v autobuse k dispozícii vyškolený personál. Ako novinka pre toto leto pribudne priamy
nedeľný spoj Spišská Nová Ves – Telgárt (cez Grajnár, Mlynky a Dedinky). Pripomíname, že držitelia turistic‑
kých kariet Slovenský raj & Spiš budú môcť opäť využiť výrazné zľavy na prepravu všetkými spojmi Letného
busu. Bližšie informácie vrátane grafikonu Letných busov vám prinesieme v júlovom vydaní Ička.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
3. 6. Vychádzka – Košiarny briežok
Zraz pri býv. octárni, Tehelná ul. o 9.00 h
7. 6. Vlakom Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Jamské Pleso
Odchod o 8.58 h, SNV – Štrba
23. 6. Guláš v areáli Hotela Preveza
Poplatok - 3 €/osoba, prihlášky do 21. 6. v klube u vedúcej.
Priniesť si misku a lyžicu. Počet osôb bude obmedzený
podľa aktuálne platných nariadení RÚVZ.
Na všetkých plánovaných podujatiach je potrebné preukázať sa
potvrdením o druhej dávke očkovania alebo potvrdením o prekonaní
ochorenia Covid-19 (180 dní), alebo negatívnym výsledkom PCR
testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu
nie starším ako 24 hodín. Členský príspevok zaplatiť u vedúcej
klubu v priestoroch KD v prípade, ak ste nezaplatili za rok 2020.

JÚN 2021

INZERCIA

2020/2021

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

24. ročník

18. 6. 2021 (piatok) • 19.30 h
Spišské divadlo • Sp. Nová Ves

ZNOVUZRODENIE
KRÁSY
Michal Hudák

P O ZO R !
www.spisskanovaves.eu

Smola a Hrušky - unplugged
9 finalistiek
exkluzívna porota

www.agenturastyl.sk

• Radničné námestie (priestor pred Redutou) • PRIamY PRENOS
PRE VEREjNOSť na veľkoplošnej obrazovke, gastro zóna
6/2021
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do podnájmu ihneď zariadený 1-izb. byt na
sídl. Mier, Jilemnického 13. T.: 0902 110 165.
 Odstúpim zabehnutú prevádzku Krajčírstvo – opra‑
va odevov na Starosaskej ulici. Dohoda možná ihneď.
T.: 0908 980 752.
 Predáme záhradku v záhradkárskej osade Hur‑
banka na Hurbanovej ulici v Spišskej Novej Vsi.
T.: 0903 626 086.
 Prenajmem veľkú záhradku na Blaumonte. Úpl‑
ne nová vybavená drevená chatka aj s krytou tera‑
sou. Elektrina možná, miesto na parkovanie, skvelý
výhľad. 500 €/rok. T.: 0905 270 703.
 Prenajmem záhradku na sídl. Tarča. Úplne nová
vybavená drevená chatka aj s krytou terasou. K dis‑
pozícii voda, elektrina možná, miesto na parkovanie.
500 €/rok T.: 0905 270 703.

KÚPIM / HĽADÁM
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej,
resp. Dubovej ulice. T.: 0910 488 878.
 Kúpim záhradu v SNV ZO Spiš alebo Lipa
cca 350 m2, nemusí mať chatku. Pri dohode nechám
ešte budúci rok užívať. T.: 0940 762 774.
 Kúpim záhradku a garáž na sídl. Tarča.
T.: 0944 012 415 – po 16.00 h.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje INTERNET
a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionál‑
ny servis notebookov, PC a kancelárskej techni‑
ky u vás doma 24h/7 dní v týždni za nízke ceny.
OBNOVA STRATENÝCH DÁT! Tvorba WWW stránok!
Nastavenie WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA ZDAR‑
MA! Technik VŽDY S NEGATÍVNYM TESTOM COVID
19. Poradíme bezplatne! NONSTOP. Doktor PC.
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNA‑
NIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk *
slavka.snv@gmail.com
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba
bytového jadra na kľúč od 3 000 €, zatepľova‑
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúb‑
ky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce
a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
 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 založenie
s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v s. r. o. *
predaj READY MADE s. r. o. * zápis dopravcov do
OR * založenie živnosti, atď. 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
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na
FB - Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.
 KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky
a kuny * LIAHNE na vajíčka, odchovne pre kuriat‑
ka* KRMÍTKA A NAPÁJAČKY * VÝSTAVNÉ KLIET‑
KY pre chovateľov * VÝBEHY pre psíkov a hydinu
* ŠKLBAČKY * DOJENIE pre kravy, ovce a kozy.
Rozvoz po celej SR. Viac na www.123nakup.eu *
T.: 0907 181 800.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vo‑
dárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie otvorov do panelu,
montáž sadrokartónu, elektroinštalačné práce.
T.: 0903 277 634.
 „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.
 MASÁŽE – Zimná 102, SNV * kvalitné masáže už
od 8 € za 30-minútovú masáž + DARČEKOVÉ POU‑
KÁŽKY na masáž - darujte svojim blízkym zdravie.
Tešíme sa na vašu návštevu. www.masazesnv.sk *
T.: 0917 507 854.
 Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV, NOTEBOOKOV
A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a hardvé‑
rové opravy * výmena LCD * čistenie notebookov
* inštalácie Windows za rozumnú cenu. Novinka:
obnovenie dát. T.: 0949 547 412 * info@kubsoft.sk
www.kubsoft.sk
 KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Druž‑
ba, Tarča): komplexné kozmetické a vizážistické
služby * gél lak manikúra * kurz samolíčenia * pora‑
denstvo * predaj kozmetiky. Viac info: kozmetika.sk
* FB, @makeupby_bibiana * T.: 0905 388 917.
 FELICITÁ – pánske a detské HOLIČSTVO *
OPRAVA DÁŽDNIKOV * ZIPSOV a ŽALÚZIÍ. Zimná 65,
SNV (oproti veľkému kostolu) * ut – pi 8.00 – 13.30
h. T.: 0911 981 549.
 PREROBÍME A UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Re‑
konštruujeme domy, byty a ostatné interiéry
a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier *
voda a kúrenie * pokládka podlahy * sieťkovanie *
omietky * maľby. T.: 0907 421 043 * e‑mail: martin‑
schlesinger2@gmail.com

 ZÁCLONY VIVIEN – na mesiac jún ponúkame
na vyčlenené HOTOVÉ ZÁCLONY A OBRUSY zľavu –
15 %. Predajňa: Štefánikovo nám. 21, SNV (budova
bývalej baníckej školy)
 PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * pre diabe‑
tikov a imobilných * ošetrenie zhrubnutých, prob‑
lémových, zarastených nechtov * šponovanie (na‑
rovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht.
platničky) * masáž * zábal * peeling. Adresa: SNP 2
(detská poliklinika), SNV. T.: 0908 986 685.
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých
čalúnených nábytkov (sedačiek, kobercov, mat‑
racov…). Najnovšia technológia tepovania: 4 fázy
čistenia * turbo hĺbkové vyklepávanie * špeciálne
profi čistiace prostriedky. T.: 0949 353 731.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS, upra‑
tovacie služby pre vaše byty a firmy. Čistenie ko‑
bercov * sedačiek * podláh - pravidelne, jednorá‑
zovo. Energiu a čas si ušetrite na činnosti, ktoré
sú príjemnejšie a potešia vás. T.: 053/444 01 19
* 0903 100 508 * 0903 661 891 * www.upratova‑
niesnv.sk
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske
práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy, atď.
T.: 0904 443 543.
 Predám stolnú frézu PROXXON MP 400 a sadu
fréz PROXXON 29020. Cena novej 182 €, teraz
100 €. T.: 0948 259 100.

OBCHODUJETE S CZ?

DODÁME VÁM CZK
ZA STREDOVÝ
KURZ
NEI, s. r. o.,
0905 903 179

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

POMOC JE TU!
0904 318 235

NEJDE internet?

DO
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PC

NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS
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0904 318 235

WWW.FIXNET.EU
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INZERCIA

Predstavujeme
Rezidenčná klimatizácia
DUALCOOL AIR
Purification
AP12RT

Klimatizácie LG sú vylepšené o systém čistenia
vzduchu 2 v 1 (chladenie a filtrácia vzduchu),
ktorý odfiltruje jemný prach, baktérie a znečistenie
vzduchu ako napr. PM 1.0. Invertorový kompresor
neustále prispôsobuje svoju rýchlosť na udržanie
želanej teploty v miestnosti. Tenký a moderný dizajn
klimatizácie umožňuje jednoduchú inštaláciu
a pohodlné čistenie pomocou posuvného filtra.
Veľký skrytý displej je zároveň ideálny
na pohodlnú kontrolu spotreby energie.

solidcorp.sk

ocm_icko.indd 1

www.spisskanovaves.eu
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ELEKTRO
MOBILITA
DOSPELA

S NOVÝM 100 % ELEKTRICKÝM
SUV ŠKODA ENYAQ iV
Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka
nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma alebo s kartou Powerpass na viac
ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok
sa postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či
panoramatický kamerový systém Area View.

S BENEFITMI

5 ROKOV POHODY
ZÍSKAJTE ZA

335
3
3 € MESAČNE

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes.
Uvedené informácie a�fotograe majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o�dojazde
a�spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na ociálnej homologizácii. Podrobnosti
o�nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.
html. Ďalšie informácie o�ponuke, konečných cenách, špecikácii vám 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

