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Vážení občania Spišskej Novej Vsi!
Uzatvárame jedno volebné obdobie, v ktorom sa udialo viac vecí, ako 
sme na jeho začiatku čakali. Okrem ťažkých chvíľ, ktoré vyskúšali našu 
schopnosť čeliť im, sme počas týchto štyroch rokov zažili aj množstvo 
pekného a v životopise mesta pribudlo veľa úspešných momentov.
Chcel by som vám poďakovať za statočnosť a trpezlivosť, s akou ste 
znášali obmedzenie počas pandémie, za podporu, ktorú ste vedeniu 
mesta vyjadrovali pri požiari v domove dôchodcov, aj za solidaritu, 
ktorú ste ukázali počas utečeneckej vlny z Ukrajiny. Som presvedčený, 
že po takýchto skúškach zvládneme akékoľvek hrozby, inflačné alebo 
energetické, nájdeme riešenie, ktoré pomôže nám všetkým. Vždy, keď 
sme zabudli na to, čo nás rozdeľuje, sme sa vedeli spojiť pre spoloč‑
ný prospech. Povestné tri Svätoplukove prúty fungujú aj na východe 
Slovenska. Keď sme hľadali to, čo nás rozdeľuje, ostala naša energia 
v hádkach a žabomyších sporoch.
Preto verím, že v  nasledujúcom volebnom období budeme hľadať 
skôr cestu k riešeniu, ako si posilňovať ego vystúpeniami v mestskom 

zastupiteľstve. Verím, že sa 
do čela mesta dostanú tí, 
ktorí ho potiahnu dopredu 
a nebudú ho brzdiť. Verím, 
že každý občan nášho mes‑
ta nájde v sebe zodpoved‑
nosť za osud ulice a  sídlis‑
ka, na ktorom býva. Verím, 
že naše mesto bude naďalej 
rozkvitať a  budeme po‑
kračovať v  jeho úspešnom 
rozvoji.
Želám vám, ako ľuďom, 
ktorí tvoria budúcnosť, ale najmä súčasnosť Spišskej Novej Vsi veľa 
dobrých rozhodnutí!

 z Pavol Bečarik, primátor mesta

50 rokov výstavby zimného štadióna
V tomto roku si pripomíname 50. výročie výstavby Zimného štadióna. Pri tejto príležitosti sa 6. októbra konalo sláv-
nostné prijatie jeho zakladateľov a pracovníkov primátorom mesta Pavlom Bečarikom v obradnej sieni radnice.

S  myšlienkou výstavby zimného štadióna 
s  umelou ľadovou plochou prišiel v  roku 1971 
zanietený funkcionár hokejového oddielu TJ 
Lokomotíva – Bane SNV Jozef Hrubý najstar‑
ší. Hokej sa v našom meste v tom období hral 
už vyše 40 rokov na prírodnom ľade závislom 
na počasí. Myšlienku výstavby umelého klziska 
postupne podporili všetci funkcionári a poslan‑
ci mesta. Začiatkom februára 1972 sa prikro‑
čilo k asanácii rodinných domov na Šestnástke 
a  začala realizácia stavby v  bývalej akcii Z 
mestského národného výboru. „Forma výstav‑
by bola poznačená dobou, kedy chýbali staveb‑
né kapacity a výstavba bola začatá brigádnicky. 
Podieľali sa na nej výrobné a  športové organi‑
zácie mesta, školy a  taktiež armáda,“ priblížil 
počas prijatia začiatok výstavby zimného šta‑
dióna primátor mesta Pavol Bečarik.
Prvá etapa výstavby začala oficiálne 3. mája 
1972 a  ukončená bola za 232  dní, keď 
sa na otvorenej umelej ľadovej ploche 
uskutočnil 17. decembra 1972 prvý hoke‑
jový zápas proti družstvu Žiliny. V tom 
čase to bola v poradí 22. umelá ľadová 
plocha na Slovensku.
V  rokoch 1979  – 1980 nasledovala II. 
etapa, ktorej cieľom bolo zastreše‑
nie štadióna. Celé dielo bolo dokon‑
čené III. etapou v  rokoch 1985  – 1986, 
a  to opláštením štadióna, dostavbou 
šatní, montážou sedačiek, časomiery 
a ozvučenia. „Iróniou osudu tejto stavby 
bolo aj to, že prvé kolaudačné rozhodnu‑
tie na ukončený zimný štadión vydal až 
okresný úrad v roku 1992, teda po dvad‑

siatich rokoch od začatia výstavby,“ informoval 
ďalej P. Bečarik.
Prevádzku zimného štadióna v  prvých ro‑
koch zabezpečoval Mestský národný výbor. 
Neskôr pod dohľadom Okresného národného 
výboru v  roku 1974 vznikla príspevková orga‑
nizácia Slovenský raj  – Správa rekreačných 
zariadení ako nová organizácia poverená jeho 
správou. Tá sa v  roku 1978 pretransformovala 
na Okresnú správu cestovného ruchu, ktorá 
štadión spravovala až do svojho zániku v roku 
1992, kedy bola prevádzka odovzdaná do sprá‑
vy novovzniknutému Hokejovému klubu Sp. 
Nová Ves na čele s riaditeľom Jánom Magdo‑
škom. Do správy tohto klubu neskôr prešiel aj 
majetok mesta, ako boli kúpalisko, plaváreň, 
športová hala a Hotel Šport.
Na základe návrhu riaditeľa Hokejového klubu 
bolo vo vedení mesta a v mestskom zastupiteľ‑

stve schválené oddelenie spomínaných prevá‑
dzok a ich zaradenie do novovytvorenej mest‑
skej príspevkovej organizácie STEZ – Správa 
telovýchovných zariadení. Od 1. januára 1996 
STEZ začala prevádzkovať všetky športové za‑
riadenia mesta vrátane zimného štadióna a jej 
riaditeľom sa stal Ján Magdoško. „Rozhodnutie 
mesta o vzniku tejto organizácie sa už za krátky 
čas ukázalo ako správne. Pravidelný príliv mest‑
ských prostriedkov do STEZ ‑u prinieslo zlepšenie 
starostlivosti o športové zariadenia, kvalitu bež‑
nej údržby i nevyhnutný rozsah rekonštrukčných 
prác. Počas dvadsiatich piatich rokov jej fungo‑
vania došlo k významným investíciám nielen na 
zimnom štadióne, ale aj na ostatných športovis‑
kách mesta. Počas spomínaného obdobia bolo 
na zimnom štadióne preinvestovaných množstvo 
finančných prostriedkov za účelom jeho moder‑
nizácie,“ zdôraznil ďalej P. Bečarik.

V  roku 2006 sa z  prostriedkov Slo‑
venského rýchlokorčuliarskeho zväzu 
postavila vedľa hlavnej plochy nová 
malá umelá ľadová plocha o rozme‑
roch 40  x 20 m, ktorá bola odovzda‑
ná do správy STEZ ‑u. V  tomto roku 
sa ju mestu podarilo rekonštruovať 
a prekryť vďaka finančným prostried‑
kom z  Úradu vlády SR vo výške 600‑
tis. € a 100‑tis. € z príspevku Slovenské‑
ho olympijského a športového výboru. 
S  finančnou pomocou mesta tak dnes 
stojí zakrytá vedľajšia ľadová plocha, 
ktorú využívajú hlavne mladí športovci, 
školy, firmy i verejnosť.

 z Edita Gondová

Zastrešovanie štadióna pomocou vojenskej ženijnej techniky. 
Rodinný dom vpredu dlhé roky slúžil ako sekretariát hokejové‑
ho klubu. Foto: Ing. Štefan Grondžák; SNV. Zdroj: 75 rokov ľado‑
vého hokeja v Spišskej Novej Vsi, Ján Petrík a kolektív.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Po 3. zmene sa rozpočet mesta v roku 2022 zvyšuje o 1 674 909 €. V rámci nej boli okrem iného navýšené finančné 
prostriedky na transfery pre športové kluby o sumu 55-tis. €. Mestské zastupiteľstvo schválilo nový Plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2030 (s výhľadom na rok 2035).

Poslanci sa zišli 29. septembra na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

3. ZMENA ROZPOČTU
Schválenou 3. zmenou sa rozpočet mesta 
v roku 2022 zvýši o 1 674 909 € na konečnú 
sumu 47 429 361 €.
V prípade bežných príjmov dochádza k zvýše‑
niu najmä na položke Daň z nehnuteľností, zo 
stavieb právnických osôb o 29‑tis. € a na polož‑
ke Daň za špecifické služby, za užívanie verejné‑
ho priestranstva o 20‑tis. €, z toho 7‑tis. € Spiš‑
ský trh a 13‑tis. € Vianočný trh (skutočný príjem 
za Spišský trh bol 134‑tis. €). Okrem iného sa 
zvyšuje aj rozpočet za prenájom hrobových 
miest na cintoríne o 14‑tis. € a položka Správne 
poplatky o 18 190 €. V rámci rozpočtových orga‑
nizácií sa upravujú príjmy školstva, a to z pre‑
nesených kompetencií o 1‑tis. € a z originálnych 
kompetencií o 30‑tis. €. Zvyšujú sa tiež príjmy 
domova dôchodcov o 1 454 719 €, čo predstavu‑
je poistné plnenie za škody po požiari.
Rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšu‑
je o  78‑tis. € na úroveň skutočného príjmu. 
V schválenom rozpočte sa neuvažovalo s pre‑
dajom garáže pri futbalovom štadióne v sume 
50‑tis. € a s predajom bytu na Koceľovej ul. za 
16‑tis. €. Príjem z predaja pozemkov sa upra‑
vuje o 10‑tis. €.
Príjmové finančné operácie ostávajú bez 
zmeny objemu fin. prostriedkov. Zmeny sú 
navrhované v použití dlhodobého bankového 
úveru na jednotlivé investičné akcie bez zme‑
ny objemu úveru.
U  bežných výdavkov dochádza k  navýše‑
niu o 618 462 €. Najvyššia čiastka 269 671 € sa 
týka oblasti školstva, a to hlavne v súvislosti 
s  vyplatením odmien v  zmysle vyššej kolek‑
tívnej zmluvy v MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských jedál‑
ňach. Zvýšenie tiež bolo potrebné kvôli úprave 
výšky poskytnutých finančných prostriedkov 
zriaďovateľom neštátnych škôl, a to z dôvodu 
zvýšenia koeficientu podielových daní na pre‑
počítaného žiaka. Zvýšenie bežných výdavkov 
o 92 300 € na prevádzku športovísk súvisí naj‑
mä s nárastom cien elektrickej energie v roku 
2022. Zároveň dochádza, okrem iného, k dopl‑
neniu finančných prostriedkov o  81 350 € na 
údržbu a vysprávky miestnych komunikácií.
Kapitálové výdavky sa zvýšili o 1 056 447 €. 
Podstatná časť (1 015 400 €) bude použitá na 
opravu strechy domova dôchodcov a dofinan‑
covanie výťahu. K navýšeniu kapitálových vý‑
davkov dochádza, okrem iného, aj v súvislosti 
s realizáciou nasledovných akcií:

 z nákup kamier na novopostavených det‑
ských ihriskách 10 000 €,

 z nepredvídané práce na rekonštrukcii zdrav. 
strediska na sídl. Západ 28 000 €,

 z rekonštrukcie miestnych komunikácií 
21 560 €,

 z rekonštrukcia kotolne v MŠ E. M. Šoltéso‑
vej – neoprávnené náklady 2 000,

 z pripojenie areálu Madaras park na el. 
energiu 7 700 €, príspevok pre MKC,

 z dokončenie rekonštrukcií šatní na plavárni 
10 000 €, príspevok pre STEZ,

 z zabezpečenie techniky nevyhnutnej 
na úpravu ihriska a dráhy atl. štadióna 
18 000 €, príspevok pre STEZ.

HOSPODÁRENIE MESTA
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
Správu o hospodárení mesta a Monitoro‑
vaciu správu o plnení programového roz‑
počtu za 1. polrok 2022.
Mesto vstupovalo do roku 2022 s  rozpočtom 
v  objeme 39 980 728 €. V  prvom polroku boli 
schválené dve zmeny, prvou sa rozpočet zvýšil 
o 2 951 986 €, druhou sa znížil o 11 379 €. Okrem 
toho bolo zrealizovaných 109 rozpočtových 
opatrení primátora, ktorými sa do rozpočtu za‑
hrnuli fin. prostriedky ŠR, EÚ a dary. Hodnota 
za šesť mesiacov dosiahla čiastku 2 485 430 €. 
Zrea lizovalo sa aj 86 rozpočtových opatrení  – 
presunov. Rozpočtové organizácie vykonali 
úpravy rozpočtu v celkovej čiastke 21 349 €.
Príjmy mesta a rozpočtových organizácií sa v pr‑
vom polroku oproti roku 2021 zvýšili o 4,711 mil. 
€, z  toho bežné príjmy sa zvýšili o  2,998 mil. 
€, kapitálové o 1,616 mil. € a finančné operácie 
o 97‑tis. €.
Suma dlhu mesta dosiahla 21,34 % skutoč‑
ných bežných príjmov predchádzajúceho roka, 
ktoré boli vo výške 37 132 931,71 € spolu s trans‑
fermi od iného subjektu verejnej správy alebo 
z  EÚ. Dlh mesta voči bankovým inštitúciám 
predstavoval čiastku 7 114 825,69 €, voči MF 
SR za NFV 810 000 € a voči ŠFRB 160 602,74 €. 
V prepočte na jedného obyvateľa mesta je dlh 
(vrátane úveru zo ŠFRB) na úrovni 228,50 €. Aj 
v  roku 2022 pokračuje čerpanie dlhodobého 
bankového úveru z  roku 2021. Do 30. 6. 2022 
bolo vyčerpaných 3 098 411,37 €, do konca roka 
2022 zostáva vyčerpať ešte 2 317 588,63 €.

SPRÁVA Z KONSOLIDOVANEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Poslanci tiež vzali na vedomie Správu z konso‑
lidovanej účtovnej závierky za rok 2021. Výsle‑
dok hospodárenia konsolidovaného celku sa 
oproti roku 2020 znížil o 1,535 mil. €. Po agregá‑
cii predstavoval zisk čiastku 48 039,80 €. Kon‑
solidačnými úpravami sa znížil o 329 097,33 €. 
Za rok 2021 dosiahol konsolidovaný celok po 
úprave stratu 281 057,53 €.

PREHĽAD PRIDELENÝCH 
DOTÁCIÍ
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie pre‑

hľad o  poskytnutých dotáciách k  31.  8.  2022. 
Medzi 21 žiadateľov (právnických alebo fy‑
zických osôb – podnikateľov) bolo prerozde‑
lených spolu 13 090 €. Ďalej mesto podpo‑
rilo 21 športových klubov celkovou sumou 
245‑tis. €. Zároveň medzi 11 organizácií 
III.  sektora oddelenie sociálnych vecí MsÚ 
zo svojej rozpočtovej kapitoly prerozdelilo 
11‑tis. €.

DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ 
KLUBY
V 3. zmene rozpočtu na rok 2022 boli navýšené 
finančné prostriedky na transfery pre športo‑
vé kluby o sumu 55‑tis. €. Na základe návrhu 
komisie športu mestské zastupiteľstvo schváli‑
lo poskytnutie dotácií pre športové kluby:

Kolektívne športy
1) Futbalový klub SNV  ............................  13 654 €
2) Hokejový klub SNV  ............................ 18 246 €
3) BK 04 AC LB SNV  .................................. 13 233 €
4) ŠK FbK Kométa SNV  ............................  1 259 €
5) Floorball club Young Arrows  .............. 1 300 €
6) ŠK basketbalu dievčat SNV  ...............  2 308 €
Šport jednotlivcov
1) Športový klub STEZ  ................................ 440 €
2) Tenisový klub ......................................... 1 600 €
3) Atletický ŠK Slávia  ..................................  326 €
4) Klub plávania  ..........................................  599 €
5) TJ Tatran  ...................................................  240 €
6) Cykloklub Schwabik  ...............................  295 €
7) Karate klub IGLOW  ............................... 1 099 €
8) Športový klub Iglovia (triatlon)  ..........  234 €
9) ŠK Rušňové depo  ....................................  167 €

VYRADENIE 
NEUPOTREBITEĽNÉHO 
MAJETKU
Schválené bolo vyradenie neupotrebiteľného 
majetku mesta Sp. Nová Ves v správe:

 z ZŠ Nad Medzou v celkovej obstarávacej 
hodnote 25 042,22 €;

 z ZUŠ, J. Fabiniho v celkovej obstarávacej 
hodnote 9 274,38 €.

Ide o majetok, ktorý je už opotrebovaný, ne‑
funkčný, znehodnotený používaním, zastara‑
ný a jeho oprava je nerentabilná.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO 
ROZVOJA A SOCIÁLNEHO 
ROZVOJA
V  uplynulej dekáde sa naše mesto v  oblasti 
strategického plánovania riadilo dokumentom 
Rozvojový plán mesta Sp. Nová Ves SYNER‑
GIA na roky 2011  – 2020 a  jeho aktualizova‑
nou verziou. Keďže však uplynulo obdobie, 
na ktoré bol dokument zameraný a  zároveň 
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KYdošlo z veľkej časti k  jeho naplneniu, ale tiež 
v reakcii na nové geopolitické výzvy pristúpila 
samospráva k vypracovaniu nového programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Schválený Plán hospodárskeho a sociálne‑
ho rozvoja na roky 2023  – 2030 (s  výhľa‑
dom na rok 2035) je pre mesto základným 
dokumentom rozvoja, ktorý reflektuje súčas‑
nú hospodársko ‑sociálnu situáciu v  meste, 
doterajšie trendy kľúčových parametrov, oča‑
kávaný (prognózovaný) globálny a  národný 
vývoj, názory volených a  výkonných repre‑
zentantov mesta, ako aj odborný názor jeho 
zostavovateľov.
Vzhľadom na skúsenosti z procesu hodnotenia 
dosahovania cieľov predchádzajúceho PHSR 
(Synergia) a  potreby odvetvovej integrácie 
je toto PHSR postavené na jednom cieli – 
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta Sp. 
Nová Ves. Ten je vyhodnocovaný desiatimi in‑
dikátormi kvality života všeobecne a pätnás‑
timi špecifickými indikátormi. Vytýčený cieľ 
je napĺňaný cez 5 rozvojových oblastí:
1. Verejné služby a občan
2. Podpora lokálnej ekonomiky
3. Inklúzia marginalizovaných rómskych 

komunít
4. Kvalita životného prostredia
5. Dopravná mobilita

Každá takáto oblasť obsahuje špecifické prio‑
rity a zameranie opatrení v rámci priorít.
Priority adresujú hlavné rozvojové potreby 
mesta, ktorým je potrebné v plánovanom ob‑
dobí z hľadiska intervencií samosprávy veno‑
vať zvýšenú pozornosť.
Konkrétne projekty súvisiace s danou rozvojo‑
vou oblasťou a prioritou sa majú stať súčasťou 
Akčného plánu, ktorý sa priebežne dopĺňa na 
základe kritérií uvedených v implementačnom 
mechanizme. Akčný plán má slúžiť ako ma‑
nažérsky nástroj využívaný počas celej doby 
realizácie PHSR. Vybrané aktivity na daný rok 
majú byť premietnuté do programového roz‑
počtu mesta.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 
KONTROLY
V  zmysle schváleného plánu kontrolnej čin‑
nosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 
2022 boli ukončené dve kontroly, a to:

 z plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom Sp. Nová Ves v roku 2021,

 z plnenia opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi na odstránenie zistených nedo‑
statkov z následných kontrol vykonaných 
hlavným kontrolórom mesta Sp. Nová Ves 
v roku 2021.

Pri oboch kontrolách nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV 
K NEHNUTEĽNOSTIAM
V  rámci tohto bodu poslanci prejednávali 
30 žiadostí o vysporiadanie vzťahov k ne‑
hnuteľnostiam. Z  dôvodu hodného oso‑

bitného zreteľa bol, okrem iného, schvále‑
ný zámer nájmu nehnuteľností tvoriacich 
Priemyselný areál na Sadovej ul. 13 v pro‑
spech spol. Brantner Nova,  s.  r.  o. Tá uve‑
dený areál dlhodobo užíva na základe zmluvy, 
ktorej platnosť však končí ku koncu tohto roka. 
Schválením zámeru dôjde k  uzatvoreniu ná‑
jomnej zmluvy na dobu určitú, a to od 1. 1. 2023 
do 31.  8.  2024. Zároveň tak nebude ohrozené 
plnenie povinností vyplývajúce z  Rámcovej 
dohody č. 290/2020 o poskytovaní služieb spo‑
jených so zberom a  prepravou komunálneho 
odpadu, jeho zhodnotením alebo zneškodne‑
ním a tiež prevádzkovaním zberných dvorov.
Poslanci zároveň opätovne schválili zámer 
predaja objektu bývalej MŠ na Hviezdo‑
slavovej ul. spolu s  pozemkom tvoriacim 
dvor formou obchodnej verejnej súťaže. 
Do pôvodne vyhlásenej súťaže s navrhovanou 
celkovou kúpnou cenou 250‑tis. € sa neprihlá‑
sil žiadny záujemca. Vyhlásená tak bude nová 
súťaž s navrhovanou kúpnou cenou stanovenou 
na základe znaleckého posudku aspoň 156‑tis. 
€. Formou obchodnej verejnej súťaže bol 
schválený aj zámer predaja pozemkov v No‑
voveskej Hute s celkovou výmerou 974 m2 za 
kúpnu cenu aspoň 49‑tis. € a nájmu 7 blokov 
v areáli Priemyselnej zóny – Podskala.
Poslanci zároveň vzali na vedomie informáciu 
o žiadosti o odkúpenie pozemkov, kde žia‑
dateľom je podľa listu vlastníctva 11 550‑po‑
dielový spoluvlastník priľahlého pozemku. Ako 
odôvodnenie uviedol, že tým chce zabezpečiť 
prístup k pozemku vo svojom spoluvlastníctve 
a následne po scelení spoločné obhospodaro‑
vanie pozemkov. V tejto súvislosti bolo mestu 
doručené upozornenie advokátskej kancelárie 
na porušovanie právneho poriadku v prípade, 
ak by o tejto žiadosti mestské zastupiteľstvo 
rozhodovalo. Aj vzhľadom k  skutočnosti, že 
by prípadným predajom pozemkov mohol 
byť zamedzený prístup k  nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve ďalších osôb, poslanci v tomto 
prípade nesúhlasili s prípravou podkladov 
určených pre rozhodovanie mestského za‑
stupiteľstva.
V šiestich prípadoch rozhodovali o uzatvorení 
zmluvy o zriadení vecného bremena a v dvoch 
prípadoch bola schválená úprava prijatého 
uznesenia.

RÔZNE
V  závere rokovania, okrem iného, poslankyňa 
Iveta Fulková poďakovala mestskému pod‑
niku MEPOS, ktorý bol mimoriadne súčinný 
a  pomohol novým diabetologickým lekárkam 
presťahovať ambulanciu. V  krátkom čase tak 
mohla byť otvorená namiesto dvoch diabeto‑
logických ambulancií, ktoré ku koncu júna v na‑
šom meste naraz ukončili svoju činnosť.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, 
hlasovanie poslancov, zvukový záznam náj‑
dete na www.spisskanovaves.eu – Hľadám 
info – Samospráva – MsZ.

 z Edita Gondová

V  Smižanoch vybudovali nový cyk‑
listický chodník dlhý takmer 1,6 km. 
Nachádza sa mimo zastavaného územia 
obce s napojením na miestnu komuniká‑
ciu na Tomášovskej ul. pozdĺž poľnej cesty 
smerom na Sp. Tomášovce. Cieľom pro‑
jektu je zvýšiť atraktivitu a tiež preprav‑
nú kapacitu nemotorovej dopravy, pre‑
dovšetkým cyklistickej. Celkové náklady 
na jeho realizáciu sú na úrovni viac ako 
350‑tis. €, pričom príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja tvorí 95  % 
a zvyšok dofinancovala samospráva.

Na hrade rodu Marriássy v Markušov‑
ciach sa počas prvého septembrového 
víkendu konala tradičná hradná sláv‑
nosť. Preniesť do minulosti sa mohli 
návštevníci prostredníctvom vystúpe‑
nia skupiny historického šermu Jago či 
rôznych pútavých aktivít. V priestoroch 
hradu pribudla tiež nová výstava šľach‑
tického rodu Mariássy.

V priestoroch Spišského kultúrneho cen‑
tra a knižnice prebiehala 8. 9. – 28.  10. 
jubilejná výstava diel najdlhšie pô‑
sobiaceho člena Art klubu Františka 
Miháľa. Jeho práce zachytávajú krásy 
prírody pomocou rôznych techník, naj‑
častejšie využíva pastel, akryl či akvarel.

Motorkári sa 15. 9. stretli v centre mes‑
ta pred budovou Reduty a  spoločnou 
jazdou oficiálne ukončili hlavnú mo‑
tosezónu. Pozdraviť ich prišiel aj pri‑
mátor mesta Pavol Bečarik.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica 
zorganizovalo 15.  – 18.  9. štvordňový 
plenér pre neprofesionálnych výtvar‑
níkov. V  rámci neho sa 9 amatérskych 
umelcov vydalo po stopách známe‑
ho slovenského maliara Ladislava 
Medňanského. Spolu maľovali v Spiš‑
skej Belej a v Strážkach tie isté pohľady, 
aké maľoval on a snažili sa tak zachytiť 
zmenu krajiny za 100 rokov. V novembri 
sa uskutoční výstava týchto diel.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším do‑
stali členovia speváckej skupiny Rozma‑
rín z klubu dôchodcov na Levočskej ul. od 
vedenia mesta darček v podobe novej 
harmoniky, keďže stará im už doslúžila.

Cyklistické hviezdy z  celého sveta sa 
16.  9. predstavili aj v  našom meste 
v rámci 66. ročníka medzinárodných 
pretekov Okolo Slovenska. Práve 
v  Sp. Novej Vsi totiž svetový pelotón 
bojoval o  2 rýchlostné prémie a  záro‑
veň tu vyvrcholila aj 3. etapa súťaže. Jej 
víťazom sa stal Koen Bouwman z tímu 
Jumbo ‑Visma. Pri tejto príležitosti bol 
pre fanúšikov cyklistiky pripravený 
zau jímavý sprievodný program.
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korporácie Nidec, v septembri začala ro‑
kovania s odborovým zväzom a úradom 
práce o možnostiach hromadného pre‑
púšťania. To sa pravdepodobne dotkne 
približne 270 ľudí. Informoval o tom riadi‑
teľ závodu Tomáš Kandra s tým, že do po‑
slednej chvíle hľadali riešenia, ako situácii 
predísť. Popri poklese dopytu spoločnosť 
dlhodobo bojuje s  nadmernou infláciou 
v  cenách materiálov a  prepravných ná‑
kladov. Z uvedeného dôvodu spoločnosť 
pristúpila aj k ďalšej odstávke väčšej časti 
výroby počas posledných troch septem‑
brových dní.

Podľa globálnej organizácie pre stres je 
stres zdravotným problém stredoškolákov 
číslo jedna a jednou z najčastejších príčin 
vzniku duševných porúch. Peer aktivisti 
z OZ Mladí ľudia a život sa preto rozhodli, 
že si 19. 9. vytvoria svoj vlastný Deň du‑
ševnej lahody. V centre mesta pripravili 
viacero aktivít, vďaka ktorým si mohli záu‑
jem covia overiť alebo doplniť informácie 
o duševnom zdraví. Dokonca ustanovili aj 
spišskonovoveský rekord, kedy dokázalo 
26 ľudí pár minút nerobiť vôbec nič.

4. ročník projektu Diky moc za pomoc 
priniesol 54 interaktívnych workshopov 
749 seniorom do 24 miest a  obcí na Slo‑
vensku. Seniori sa vďaka workshopom 
hravou a  zábavnou formou učia základ‑
ným zručnostiam v  oblasti nových médií 
a  informačno ‑komunikačných technológií 
a zároveň aj získajú odvahu a motiváciu na 
ceste za ďalšou realizáciou. Autorom a rea‑
lizátorom projektu je občianske združenie 
Šedý medveď. Podporený je z  programu 
ACF – Slovakia v rámci Finančného mecha‑
nizmu EHP 2014 – 2021. Správcom progra‑
mu je Nadácia Ekopolis v  partnerstve 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratisla‑
va a Karpatskou nadáciou. Partnerom pro‑
jektu je Košický samosprávny kraj a mesto 
Sp. Nová Ves.

V Dome Matice slovenskej sa 20. 9. konala 
okresná prehliadka speváckych senior‑
ských súborov zo Spiša pod názvom Babie 
leto so spevom. Podujatie po dvojročnej 
pandemickej pauze zorganizovala Okresná 
organizácia Jednoty dôchodcov v Sp. No‑
vej Vsi v  spolupráci s obcou Markušovce. 
Svoje súbory prišli podporiť aj starostovia 
jednotlivých obcí. Seniorom sa prihovoril 
aj primátor mesta Pavol Bečarik a predse‑
da KSK Rastislav Trnka.

Kvôli úderu blesku sa na tri týždne odml‑
čali dva z piatich zvonov vo veži Rímsko‑
katolíckeho kostola Nanebovzatia Panny 
Márie. Blesk poškodil elektronické ovlá‑
danie zvonov Peter a  Medián. Pokazený 
mechanizmus odborníci našťastie v druhej 
polovici septembra opravili.

Nový investor ponúkne prácu 
stovkám ľ udí
Za účasti primátora mesta Pavla Bečarika, 
bývalého primátora Jána Volného a  riadi‑
teľky Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v  Spišskej Novej Vsi Tatiany Melikantovej 
prebehlo rokovanie s  vedením firmy, ktorá 
na Slovensku už dve desaťročia zamestnáva 
900 pracovníkov. Zástupcovia potenciálneho 
investora deklarovali úmysel etablovať sa 
aj v Spišskej Novej Vsi. Po predchádzajúcich 
rokovaniach boli vybraté alternatívy pre 
umiestnenie nových výrobných kapacít, kto‑
ré by mali v meste viesť k vytvoreniu stoviek 
pracovných miest. Potešiteľné je tiež, že fir‑
ma je pripravená ponúknuť zamestnanie aj 
všetkým prepusteným zo závodu Embraco, 
dokonca jednou z alternatív je, že by sídlila 
priamo v areáli závodu.

„Vítam túto pomoc pre naše mesto i  celý re‑
gión, ktorá prichádza v pravej chvíli, keď nám 
hrozilo zvýšenie nezamestnanosti. Oceňujem 
iniciatívu môjho predchodcu Jána Volného, 
ktorý sa aj v  tomto prípade výrazne pričinil 

o  reálny príchod nového investora,“ vyhlásil 
primátor mesta Pavol Bečarik.

Zároveň spolu s riaditeľkou ÚPSVaR Tatianou 
Melikantovou deklarovali všestrannú po‑
moc pri etablovaní sa nemeckého investora 
v Spišskej Novej Vsi.

„Vzhľadom na kvality pracovníkov, ktorí, žiaľ, 
strácajú zamestnanie a  podobný charakter 
výroby, zapracovanie bude určite veľmi rýchle. 
Súčasne sa otvárajú možnosti pre ďalšie stov‑
ky záujemcov o prácu,“ dodal Ján Volný, ktorý 
zhodou okolností stál pred dvadsiatimi štyr‑
mi rokmi aj pri príchode doteraz stále ešte 
najväčšieho zamestnávateľa v našom regió‑
ne – firmy Embraco.

Bližšie informácie o  postupe firmy zverejní 
v  najbližších dňoch Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi.

 z spracoval Tomáš Repčiak

Európsky týždeň mobility 2022
Európsky týždeň mobility upozorňuje na dô‑
ležitosť znižovania hustoty automobilovej 
dopravy v mestách. Samosprávy počas kam‑
pane každoročne motivujú a nabádajú svo‑
jich občanov, aby do práce či do školy nešli 
autom, ale peši, na bicykli alebo autobusom.

Bodkou za spišskonovoveským týždňom 
mobility bol deň bez áut. Dopravný podnik 
v Spišskej Novej Vsi pripravil pre cestujúcich 
na tento deň príjemné prekvapenie v podo‑
be cestovania zdarma a zážitkovej jazdy his‑
torickým autobusom, ktorý nahradil niektoré 
pravidelné linky. Vo štvrtok 22. septembra sa 
tak mohli cestujúci previezť autobusom ‑ ve‑

teránom z  roku 1981. Jeho špecialitou je, že 
bol vyrobený ako úplne posledný kus tejto 
sady. „V tento deň sme sa snažili spropagovať 
verejnú dopravu aj takýmto spôsobom – pre 
mladých to bolo niečo, čo ešte predtým nevi‑
deli a pre skôr narodených to bol návrat do ich 
mladosti,“ uviedol Ľubomír Pastiran, riadi‑
teľ dopravného závodu eurobus, a. s., v Spiš‑
skej Novej Vsi. V tento deň využilo mestskú 
hromadnú dopravu skoro 5 500 cestujúcich. 
Okrem tejto akcie spoločnosť eurobus počas 
celého týždňa trvania kampane poskytovala 
cestujúcim dopravné karty zdarma.

 z Mária Dutková
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Klub športového potápania Manta 
oslavuje 60. výročie svojho vzniku. 
Pri tejto príležitosti Múzeum Spiša sprí‑
stupnilo 21.  9. výstavu s  potápačskou 
tematikou, ktorá predstavuje unikátne 
fotografie spod vodnej hladiny, prístroje 
a  techniku zo zbierok členov potápač‑
ských klubov na Spiši.

Pri príležitosti Dňa polície primátor mes‑
ta Pavol Bečarik 22. 9. slávnostne prijal na 
radnici bývalého náčelníka mestskej polí‑
cie v Sp. Novej Vsi Jána Vitka, ktorý stál 
na jej čele v rokoch 1992 – 1996. Primátor 
mesta sa mu poďakoval za jeho prácu 
v oblasti vzniku a vývoja mestskej polície. 
Zvlášť ocenil jeho aktivity pre deti a poli‑
cajtov zo všetkých regiónov Slovenska tý‑
kajúce sa prevencie kriminality.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
každoročne organizuje verejnú zbierku na 
pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím 
pod názvom Biela pastelka, ktorá 23. 9. 
prebiehala aj v uliciach nášho mesta. Za‑
pojilo sa do nej aj 10 skupín študentov 
stredných škôl, ktorí pomáhali vyzbierať 
finančné príspevky do pokladničky na 
námestí či pri viacerých obchodných cen‑
trách. Zároveň sa pred Levočskou bránou 
nachádzal informačný stánok, kde sa 
mohli okoloidúci oboznámiť napr. s rôzny‑
mi pomôckami pre zrakovo postihnutých.

Pri príležitosti životného jubilea Ladisla‑
va Vikartovského zorganizovalo Spiš‑
ské kultúrne centrum a knižnica výstavu 
jeho diel pod názvom Novovešťan. Tá 
odštartovala vernisážou 23.  9. v  parku 
pri fontáne pred evanjelickým kostolom. 
Jej súčasťou bola aj premiéra filmového 
medailónu o  autorovom živote. Výstava 
sa zrealizovala vďaka finančnej podpore 
mesta Sp. Nová Ves. Pozrieť si ju môžete 
do konca novembra.

Desiatky kilogramov odpadu vyniesli 
23. – 24. 9. dobrovoľníci z NP Slovenský raj 
v rámci akcie Čisté hory. V rámci celej ini‑
ciatívy sa do akcie zapojilo temer 300 ľudí, 
ktorí vyzbierali viac než 110 vriec odpadu 
z viacerých lokalít. Okrem drobného sa tu 
nachádzal aj rôzny nadrozmerný odpad, 
ako napr. pneumatiky z traktora, televízor, 
kočiar, bicykel či toaletná misa. Turistické 
chodníky v  severnej časti parku uprato‑
vali skauti. Pomáhali aj školáci, vodáci, 
ochrancovia prírody, ale aj rybári, poľov‑
níci, členovia turistických klubov a  ďalší 
dobrovoľníci.

V  Demänovskej doline v  Nízkych Tatrách 
sa 24.  9. konala súťaž horských záchran‑
ných služieb. Preteku sa zúčastnili aj 
záchranári zo Slovenského raja. Prvý 
ročník Memoriálu Romana Bencúra im pri‑
niesol úplné prvenstvo.

Ministerstvo dopravy SR získalo súhlas Útvaru Hodnota za Peniaze MF SR so zaradením privá‑
dzača do harmonogramu projektov cestnej infraštruktúry. Projekt privádzača D1 Levoča ‑ Spišská 
Nová Ves, II. etapa môže byť zaradený do zásobníka Harmonogramu projektov cestnej infra‑
štruktúry. Národná diaľničná spoločnosť tak môže teraz reštartovať finalizáciu projektovej doku‑
mentácie a následne aj pristúpiť k vyhláseniu verejného obstarávania na stavebné práce.

Na Javorovej ul. už majú motoristi k dispozícii nové parkovisko s  celkovou kapacitou 77 státí, 
čo znamená nárast o 16 parkovacích miest. Investícia predstavuje čiastku 448‑tisíc eur.

Po troch rokoch vybavovania patričných povolení začali práce na odbočovacom pruhu na sídlis‑
ku Západ. Keďže cesta nepatrí mestu, museli sme podpísať s Košickým samosprávnym krajom 
mandátnu zmluvu, vybaviť potrebnú dokumentáciu a teraz môže realizátor začať s prácami na 
prekládke sietí a samotnom rozšírení cesty.

Mesto Spišská Nová Ves toho času realizuje rekon‑
štrukciu chodníka na Levočskej ulici, a to v úseku od 
Levočskej brány až po vjazd na parkovisko pri sta‑
rom cintoríne. Samotné stavebné práce pozostávajú 
z  výmeny pôvodného asfaltového krytu chodníka 
za dlažbu, ktorá bude tvarovo a farebne nadväzo‑
vať na dlažbu na samotnom námestí. V  rámci sta‑
vebných prác sa zrealizuje aj výmena obrubníkov, 
výmena povrchového dažďového žľabu, úprava daž‑
ďových zvodov z objektov pozdĺž chodníka a úprava 
poklopov telekomunikačného kabelovodu. Celková 
zmluvná investícia je vo výške 143 000 €.

Spoločne s  Košickým samosprávnym 
krajom sme vymenili vstupné dvere 
a  okná na priečelí Spišského divad‑
la. Tie staré tu boli od 70‑tych rokov 
minulého storočia. Investícia predsta‑
vuje sumu 390‑tis. eur (z toho mesto 
platí 210‑tis. eur).
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ný zrekonštruovaný Atletický štadión 
Tatran. Náklady na jeho obnovu predsta‑
vovali viac ako 1,3 mil. €. Mesto na tento 
zámer získalo externé zdroje od Sloven‑
ského atletického zväzu vo výške 250‑
tis. €, zvyšok hradilo zo svojho rozpočtu. 
Zároveň sa začalo už aj s  dobudovaním 
zázemia štadióna. V  rámci neho by mala 
pribudnúť budova so šatňami, sociálnym 
zázemím a priestormi pre správcu. Pre tré‑
ningové atletické centrum mesto získalo 
dotáciu z  Fondu na podporu športu vo 
výške takmer 209‑tis. €.

Zub času a počasie sa podpísali na stave 
technických zariadení v  rokline Veľký 
Sokol. Celá sústava drevených rebríkov 
v dĺžke zhruba 130 m musela byť komplex‑
ne vymenená. Pri oprave bol využitý aj 
vrtuľník, za pomoci ktorého sa na miesto 
prepravila guľatina. Práce na rebríkoch tr‑
vali štyrom chlapom 5 dní.

Pri príležitosti Svetového dňa cestov‑
ného ruchu (27.  9.) pripravilo mesto 
v  spolupráci s  viacerými subjektmi za‑
ujímavé podujatia a  prehliadky. Záu‑
jemcovia mohli absolvovať bezplatný 
výstup na najvyššiu kostolnú vežu 
Slovenska a zároveň boli chrámy v cen‑
tre mesta sprístupnené mimo omší. 
Múzeum Spiša ponúklo návštevníkom 
večernú prehliadku zameranú na trhové 
práva, remeslo a obchod v našom meste 
v  minulosti a  smart prehliadku kaštieľa 
a  letohrádku Dardanely v  Markušov‑
ciach. V  Galérii umelcov Spiša si zas 
mohli pozrieť stále expozície o  gotickej 
ceste a  o  živote a  diele spišského ma‑
liara Jozefa Hanulu. Pre deti a  mládež 
boli pripravené tvorivé dielne. Ružena 
Kormošová z  OZ Pro Memory priblížila 
kultúrne dedičstvo ako médium dialógu 
prostredníctvom prednášky v Spišskom 
kultúrnom centre a  knižnici, ktorá sa 
konala tiež v rámci tohtoročných Dní Eu‑
rópskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň 
na Židovskom cintoríne prebiehal Deň 
otvorených dverí. Zoologická záhrada 
zas ponúkla pre návštevníkov zľavnené 
vstupné. Súčasťou osláv bola aj aktivita 
žiakov Hotelovej akadémie. Bližšie in‑
formácie nájdete v rubrike Zo života na‑
šich škôl na str. 11.

Od roku 2017 prebieha v  Sp. Novej Vsi 
korčuliarsky program pre deti zá‑
kladných škôl. Projekt realizuje STEZ 
v  spolupráci s  mestom aj v  tomto škol‑
skom roku a  trvať bude od septembra 
do mája. Okrem školákov sa korčuľovať 
budú môcť učiť aj deti z materských škôl 
v rámci svojho vzdelávacieho programu. 
Ako prvé ho absolvovali deti zo ZŠ Nad 
Medzou. Hlavným cieľom projektu je naj‑
mä podnietiť deti k športovaniu.

Projekt na Markušovskej ceste 
plánuje byty aj výrobu
Obyvatelia mesta dobre poznajú nedokonče‑
nú stavbu mäsokombinátu za Markušovský‑
mi závorami. Desiatky rokov obraz tejto ruiny 
netešil oči domácich ani ľudí prichádzajúcich 
do mesta. Mnohí si už zvykli, že plány na re‑
konštrukciu celého komplexu ostávajú zväčša 
na papieri. Veď základný kameň plánovaného 
mäsokombinátu položili ešte 16. mája 1985. 
Pôvodné plány hovorili o tom, že svoje brány 
otvorí do troch rokov. Na mieste mal vyrásť 
jeden z  najväčších podnikov na produkciu 
mäsa a mäsových výrobkov v regióne. Areál 
s  rozlohou niečo vyše 61‑tisíc štvorcových 
metrov sa v nasledujúcich rokoch stal pred‑
metom špekulácií, dohadov a rôznych biznis 
plánov. V  areáli malo neskôr vzniknúť eko‑
sídlisko s  300 bytmi. Nakoniec areál získala 
spoločnosť z  Ružomberka a  ľady sa pohli. 
V tomto roku zaregistrovali obyvatelia mesta 

asanáciu komína aj množstvo prác, ktoré sú 
zvonku viditeľné (zdroj: https://reality.trend.
sk/byvanie/spisske ‑strasidlo ‑mali ‑premenit‑
‑ekosidlisko ‑majitel ‑ho ‑teraz ‑predava).
Časy sa menia a  do areálu prišiel nový in‑
vestor. Plánuje tu preinvestovať viac ako sto 
miliónov eur, v  jeho vízii vznikne na mieste 
nevyužitého priemyselného objektu 380 
bytov, nebudú chýbať ani výrobné priestory 
a  zeleň. „Podľa našich informácií tu plánu‑
je investor vysoko sofistikovanú výrobu, ale 
aj bioprodukciu a  obchod a  služby,“ hovorí 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. 
Podľa investora nájdeme na Markušovskej 
ceste v nasledujúcich rokoch nielen byty, ale 
aj obchody, jazierka s rybami, výrobu s vyš‑
šou pridanou hodnotou, skleníky s  biopro‑
dukciou aj obchodné zázemie.

 z spracoval Tomáš Repčiak

Rekonštrukcia chodníka 
na Koceľovej ul.
Mesto Spišská Nová Ves začalo 19. septem‑
bra so stavebnými prácami na rekonštruk‑
cii Koceľovej ul. Keďže je v  pláne postupne 
zrekonštruovať v  celej dĺžke ulice chodníky, 
parkovacie miesta a komunikáciu, pre svoju 
finančnú náročnosť mesto pristúpilo k  eta‑
pizácii stavebných prác na najbližšie roky. 
„Venovali sme sa tomu viac ako rok. V súčas‑
nosti sme pristúpili k  prvej etape. Začíname 
opravou chodníkov v smere od Kollárovej uli‑
ce po križovatku s  Rastislavovou ulicou po‑
zdĺž bytových domov. Zrekonštruované budú 
chodníky po obidvoch stranách vrátane tých 
prístupových k jednotlivým vchodom. Taktiež 
sa opraví a doplní chodník, ktorý bude navá‑
dzať chodcov na chodník na Kollárovej ulici,“ 
priblížil vedúci oddelenia výstavby a dopra‑
vy MsÚ Milan Mucha.

Stavebné práce pozostávajú z búracích prác. 
V  rámci nich sa odstránili pôvodné kon‑
štrukčné vrstvy chodníka vrátane pôvodných 
betónových obrubníkov. Tie sú nahradené 
novými betónovými obrubníkmi osadenými 
do betónového lôžka. Následne sa realizuje 
podkladná vrstva chodníka zo štrkopiesku, 
po ktorej príde na rad položenie asfaltového 
povrchu. „Táto rekonštrukcia predstavuje pri‑
bližne viac ako 400 metrov štvorcových plochy 
a viac ako 300 metrov chodníkov,“ doplnil ďa‑
lej M. Mucha.
Náklady na rekonštrukciu chodníka predsta‑
vuje suma necelých 80‑tis. eur, ktoré hradí 
mesto zo svojho rozpočtu. Lehota realizá‑
cie uvedených opráv je stanovená v zmysle 
zmluvy na max. 70 kalendárnych dní.

 z Edita Gondová
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nilo nové interaktívne prvky expozícií 
História a Príroda Spiša. Vďaka virtuál‑
nej realite sa môžu návštevníci ocitnúť 
v  stredoveku. Interaktívna stena im zas 
predstaví formovanie územia Spiša a nové 
sprievodné materiály priblížia históriu 
a prírodu regiónu aj najmenším návštevní‑
kom a znevýhodneným skupinám. Projekt 
je realizovaný s finančnou podporou KSK 
v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie.

Občianske združenie Spišské divadlo 21 
v  spolupráci s mestom Sp. Nová Ves pri‑
pravilo 30. 9. jedinečný projekt pod vede‑
ním Jozefa Novysedláka. Známy tragický 
príbeh lásky veľkého dramatika W. Shake‑
speara Romeo a Júlia ožil v podaní spiš‑
skonovoveských gymnazistov. Pôvodne 
sa hra mala odohrávať pod holým nebom 
pred radnicou. Kvôli počasiu sa však mu‑
sela presunúť do priestorov Sp. divadla. 
V  príbehu zaznela hudba Jozefa Valkoš‑
šáka a  so šermom im pomáhala skupina 
historického šermu Jago.

V  Kostole Nepoškvrneného počatia Pan‑
ny Márie odznel 1.  10. záverečný koncert 
Le Nvove Mvsiche s barokovou hudbou 
Capricornus odohranou na dobových hu‑
dobných nástrojoch.

Spišské divadlo po dvojročnej pandemic‑
kej pauze tento rok opäť pripravilo 1.  – 
8.  10. festival Divadelný Spiš. V  rámci 
neho ponúklo prehľad tvorby rôznych 
divadelných súborov zo Slovenska i zahra‑
ničia. Okrem nich sa predstavil i  domáci 
súbor s komédiou Raya Cooneyho Zdrhni 
pred svojou ženou.

Tohtoročný XXVI. ročník medzinárodné‑
ho hudobného festivalu Musica Nobilis 
ponúkol 4 komorné koncerty v interpretá‑
cii umelcov zo Slovenska, Čiech, Rakúska 
a Poľska. Otvárací koncert 3. 10. v koncert‑
nej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi predstavil 
piesňovú tvorbu Antonína Dvořáka. Festi‑
valová hudba znela aj v Spišskej Kapitule, 
Kežmarku a Markušovciach.

Poslanci Košického samosprávneho kraja 
rokovali 10. 10. poslednýkrát v tomto vo‑
lebnom období. V rámci 33. zastupiteľstva 
schvaľovali aj zmenu v sieti škôl vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Návrh sa týkal 
elokovaného pracoviska Bystrany 3 
a pracoviska Rudňany 65, a  to ako sú‑
časti Strednej odbornej školy techniky 
a služieb v Sp. Novej Vsi. Dôvodom bolo 
zabezpečenie dostupnosti vzdelávania 
pre deti z marginalizovaných komunít bez 
nákladov na cestovanie do školy vo väčšej 
vzdialenosti od ich bydliska.

Košický samosprávny kraj sa dohodol so 
svojím zmluvným partnerom Svet zdra‑

Nový trávnik pre malých futbalistov
V slnečnej jesennej atmosfére otvorili naši najmenší futbalisti 6. októbra 
svoju novú športovú plochu.

Na mieste, kde ešte pred nedávnom ležalo 
škvarové ihrisko, je dnes zelený priestor pre 
našich malých futbalistov. Dobrá spolupráca 
mestskej organizácie Správa telovýchovných 
zariadení (STEZ) s tunajším futbalovým klu‑
bom vyústila do myšlienky rekonštrukcie bý‑
valého ihriska na ihrisko s prírodnou trávou. 
Rekonštrukcia zahŕňala navozenie novej 
zeminy, jej vyrovnanie a  zhutnenie, vy‑
budovanie nového zavlažovacieho systé‑
mu, zasiatie novej trávy, správne prvotné 
kosenie a vybudovanie oporného múru.

Na investícii sa podieľalo mesto Spišská 
Nová Ves (6 000 €) spoločne so Slovenským 
futbalových zväzom (dotácia na mládežníc‑

ku infraštruktúru vo výške 10‑tis. €), použili 
sa aj vlastné prostriedky STEZ ‑u  (7 500 €) 
a Futbalového klubu SNV, ktorý získal do‑
táciu Košického samosprávneho kraja na 
zavlažovací systém vo výške 14 700 €.

„Spolupráca viacerých subjektov priniesla 
ovocie vo forme kvalitne a profesionálne pri‑
pravenej futbalovej plochy pre našich malých 
futbalistov. Ihrisko bude slúžiť hlavne príprav‑
ke a  mládežníckym kategóriám  na tréningy. 
Tu budú vyrastať noví hráči futbalového Áčka, 
prvoligisti a možno reprezentanti Slovenska,“ 
uviedol riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák.

 z upravil Tomáš Repčiak

Kongres Združenia Euroregión Tatry
12.  9.  2022 sa vo Svite konal XXVIII. Kon‑
gres Združenia Euroregión Tatry a  XXVI. 
Cezhraničný kongres. Združenie Euroregión 
Tatry spája mestá a  obce na území Oravy, 
Liptova, Spiša a  Šariša a  jeho cieľom je roz‑
voj cezhraničnej spolupráce prispievajúcej 
k  upevňovaniu dobrých susedských vzťahov 
a  vzájomnému porozumeniu medzi sloven‑
skými a poľskými pohraničnými obcami a ich 
združeniami. Na kongrese predstavilo svoju 
činnosť Európske zoskupenie územnej spo‑
lupráce (EZÚS Tatry) a  oboznámilo členov 
združenia s možnosťami čerpania finančných 
prostriedkov z Programu Interreg Poľsko – 
Slovensko 2021 ‑ 2027. Na kongrese boli za 
aktívnu prácu ocenení ľudia, ktorí prispievajú 
k rozvoju cezhraničnej spolupráce, medzi nimi 

aj zamestnankyňa Mestského úradu v Sp. No‑
vej Vsi Mária Dutková. Súčasťou programu 
bolo aj udelenie čestného členstva in me‑
moriam zosnulému Petrovi Petkovi za dl‑
horočnú činnosť v Rade Združenia Euroregión 
Tatry za mesto Spišská Nová Ves a podieľaní 
sa na rozvoji združenia. Práve Peter Petko sa 
pričinil o to, aby okres Spišská Nová Ves bol 
zaradený medzi okresy oprávnené uchádzať 
sa o  granty cezhraničných programov, i  keď 
priamo nehraničí s  Poľskom. Aktívne sa 12 
rokov podieľal na organizovaní slovensko‑
‑poľských hospodárskych fór v  SNV, ako aj 
pri realizácii projektov ako Kultúrnohistorická 
cesta okolo Tatier a Stretnutie siedmich kultúr 
Euroregiónu Tatry. Ako člen rady EZÚS prispel 
k  jeho vzniku a  súčasnému chodu. Vďaka 

jeho dlhodobému 
pôsobeniu v  oblasti 
cezhraničnej spolu‑
práce boli nadviaza‑
né družobné vzťahy 
medzi slovensko‑
‑poľskými mesta‑
mi. Udelené čestné 
členstvo in memo‑
riam a plaketu spolu 
s  pamätnou listinou 
osobne v jeho mene 
prevzala manželka 
Milada Petková (na 
foto).

 z red.

32. VIANOČNÝ TRH
sa uskutoční

9. - 11. decembra 2022



10 www.spisskanovaves.euSPRAVODAJSTVO
BL

ES
KO

V
KY via na príprave a  spolufinancovaní pro‑

jektovej dokumentácie k  dobudovaniu 
nových pavilónov župných nemocníc 
v Sp. Novej Vsi a Michalovciach. Došlo by 
tak k  výraznému nárastu nemocničných 
kapacít, rozšíreniu zdravotnej starostlivos‑
ti v kraji, ale aj udržaniu kvalifikovaného 
zdravotníckeho personálu a  špecialistov 
v  regióne. Pre spádovú oblasť Sp. Nová 
Ves by sa tak zdravotná starostlivosť stala 
dostupnejšou pre 150‑tisíc pacientov roč‑
ne. V novom pavilóne by bolo umiestne‑
né gynekologicko ‑pôrodnícke oddelenie, 
novorodenecká JIS a oddelenie anestézie 
a multiodborovej intenzívnej starostlivos‑
ti. Došlo by tiež k rozvoju traumatologic‑
kého a muskuloskeletálneho programu či 
onkológie. Nemocnica v  tejto súvislosti 
predpokladá potrebnú investíciu približne 
34,8 mil. € bez DPH.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť rea‑
lizuje v  okresných mestách podporno‑
‑vzdelávacie stretnutia na tému Fakty 
a mýty o Alzheimerovej chorobe. Jedno 
z  nich sa 12.  10. konalo aj v  našom mes‑
te. Cieľom je poskytnúť ľuďom, ktorí sa 
o  takéhoto pacienta starajú v  domácom 
prostredí, dostatok vedomostí o  chorobe 
a prístupe k chorému príbuznému.

V  Liptovskom Mikuláši sa 13.  10. konala 
Celoslovenská prehliadka speváckych 
súborov. Krajskú organizáciu Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v  Košiciach re‑
prezentovala spevácka skupina Lipa zo Sp. 
Novej Vsi. Bolo to veľmi pekné podujatie.

Pri príležitosti Svetového dňa bielej pa‑
lice zorganizovala 13.  10. Únia nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska v  spolupráci 
s Prezídiom Policajného zboru dopravno‑
‑preventívnu akciu Deň bielej palice. Jej 
cieľom bolo upozorniť verejnosť, no naj‑
mä vodičov, na chodcov s bielou palicou, 
a  tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej 
premávke. Akcia prebiehala aj v  našom 
meste, kde väčšina vodičov zastavila. Našli 
sa však aj takí, ktorí nevedeli, čo znamená 
signalizácia bielou palicou.

Čo priniesla Dobrá vec?
Aj v tomto roku mesto ponúklo svojim obča‑
nom možnosť spolurozhodovania pri využití 
časti finančných prostriedkov na podporu 
malých komunitných projektov v  jednotli‑
vých mestských častiach. Z  jedenástich pri‑
hlásených projektov bolo mestskými výbor‑
mi schválených deväť.

Oživiť spomienky na slávne kúpele v Novo‑
veskej Hute prostredníctvom obnovy Ilon‑
kinho prameňa sa podarilo členom Špor‑
tového klubu Rohals. Tí sa rozhodli vyčistiť 
okolie pamätníka a obnoviť tok vody. Záro‑
veň vytvorili prehľadné značenie k  tomuto 
miestu a nainštalovali do pamätníka repliku 
Ilonkinej podobizne. Súčasťou ich plánu bolo 
aj osadenie informačnej tabule.

K zveľaďovaniu svojho okolia aktívne pristu‑
puje aj Športový klub Ferčekovce. Jeho am‑
bíciou bolo tento rok vybudovať 50 m dlhý 
chodník na boso, ktorý doplní areál detského 
ihriska na Nitrianskej ulici. Pekne revitalizo‑
vaná lokalita pre voľný čas a šport tak môže 
rozšíriť príjemné zázemie pre rodiny s deťmi.

Na sídlisku Mier záhradkári opätovne predlo‑
žili projekt, ktorým chcú opraviť prístup k zá‑
hradkárskej osade Pod letiskom, nakoľko 
minulý rok sa to nepodarilo zrealizovať.

Aj obyvateľom sídliska Západ záleží na 
prostredí, v  ktorom sa nachádzajú ich 
príbytky. V  rámci výzvy Dobrá vec sa 
mestský výbor rozhodol podporiť dob‑
rovoľnícke aktivity pri kosení a úpra‑
ve okolia bytových domov prostred‑
níctvom obstarania elektrickej kosačky. 
Zároveň schválili aj osadenie náučnej 
tabule – Odpadky na trávnik nepatria, 
z ktorej sa obyvatelia dozvedia ako dlho 
sa rozkladajú jednotlivé druhy odpadu.

Na svoju bezpečnosť, ale hlavne na bez‑
pečnosť svojich detí myslia aj obyvate‑
lia nášho najmladšieho sídliska Iglovia 
v  areá li bývalých kasární. Prostredníc‑
tvom projektu Bezpečnosť na sídlisku, 
ktorý podal MsV Staré mesto – východ, 

sa zabezpečí na námestí Iglovia osadenie 
spomaľovacieho prahu. V  rámci podpory 
komunitného života si obyvatelia mestskej 
časti Telep podali projekt s názvom Oddy‑
chová zóna F9. V  ňom navrhli vytvoriť pri 
basketbalovom ihrisku na Filinského ulici 
miesto pre sedenie a gril. Tým chcú vytvoriť 
pre obyvateľov dotknutej štvrte zónu na od‑
dych a relax.

Ďalšou aktivitou Dobrej veci v  roku 2022 je 
projekt Športového klubu SPIŠ, ktorý má 
v  pláne vytvoriť komunitnú oddychovú 
zónu v lokalite Vyšný Hámor.

Do výzvy sa zapojila aj komunita z  mest‑
skej časti Staré mesto – sever. V ich záuj‑
me bolo vybudovať Areál nezvyčajných 
športov na sídlisku Východ, a tým ponúknuť 
širokej verejnosti možnosť vyskúšať si tieto 
netradičné a u nás málo známe športy. A tak 
pribudlo v našom meste ihrisko – upravená 
plocha pre obľúbenú francúzsku hru petang. 
Areál ponúka priestor aj pre hry ako je spi‑
keball, molky a  crossminton. Ďalšia hra, 
guľôčky, nás vráti do detstva, keď sme sa 
snažili farebne odlíšené guľôčky dostať do 
jamky ako prví.

 z Jana Barbuščáková

Foto klub Spiš získal 1. miesto
V 9. ročníku medzinárodnej súťaže fotoklubov s názvom TAMAPO zvíťazil 
Foto klub Spiš, ktorý pôsobí pri Spišskom kultúrnom centre a knižnici v Spišskej 
Novej Vsi. Do súťaže sa prihlásilo 17 fotoklubov z Čiech a Slovenska a každý z nich 
sa mohol zapojiť 15 fotografiami. Súťažná kolekcia pozostávala z  255 fotografií, 
pričom prvé miesto za najlepšiu fotografiu poputovalo taktiež na Spiš, keď ho 
získal Dávid Ilkovič s fotografiou Schody za svetlom. Celkovo sa Spišiaci umiest‑
nili v najlepšej top desiatke so 4 fotografiami.
Kluby sa hodnotia navzájom anonymne, čo prispieva k zvyšovaniu kvality hod‑
notených fotografií bez iných vonkajších subjektívnych zásahov. O to viac je toto 
víťazstvo cenné a my sa tešíme na ďalšie úspechy členov Foto klubu Spiš.

 z Miriama Bukovinská, Spišské kultúrne centrum a knižnica



11november 2022 SPRAVODAJSTVO ⬤ POZVÁNKY

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

Z
O

 Ž
IV

O
TA

 N
A

Š
IC

H
 Š

K
Ô

L

Potulky s hotelákmi
Do podujatí pri príležitosti Svetového dňa ces‑
tovného ruchu sa každoročne zapája Hotelová 
akadémia rôznymi aktivitami. Jednou z  nich 
boli 27. 9. Potulky s hotelákmi. Žiaci z odboru 
manažment regionálneho cestovného ruchu 
sprevádzali ako turistickí sprievodcovia žiakov 
základných škôl. Ďalšou aktivitou bol gastro‑
‑kútik, v  ktorom šéfkuchár Branislav Michal‑
čík, majsterka odborného výcviku Marcela Ali 
a žiaci odboru kuchár pripravovali pred zrakmi 
okoloidúcich jesenné dobroty. Študentka Kris‑
tína Briestenská prezentovala svoju zručnosť 

domácimi čokoládovými pralinkami. Tento 
nápad oslovil aj televíziu RTVS, ktorá natáčala 
priamy prenos do ranných správ a reportáž do 
hlavných večerných správ.

Nová zelená učebňa
Vďaka spoločnosti Embraco sa podarilo na SOŠ 
ekonomickej vybudovať novú zelenú učebňu, 
kde bude prebiehať vyučovanie odborných 
predmetov či odborná prax študentov. Sláv‑
nostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia 
firiem Embraco a  ZSE a  škôlkari z  Cirkevnej 
materskej školy v Smižanoch, ktorí mali mož‑
nosť zažiť hodinu včelárstva, kde sa dozvedeli 
ako správne ošetriť a zazimovať včely. Zároveň 
absolvovali prehliadku apidomčeka a včelieho 
náučného chodníka.

Naši žiaci v Tescu
Žiaci 3.A a 4.B triedy zo ZŠ Z. Nejedlého sa 8. 
a 9. 9. zúčastnili exkurzie OC TESCO v Sp. Novej 
Vsi. Najprv ich pohostili ovocím podľa vlastné‑
ho výberu a ukázali im proces výroby sladkých 
koláčikov, ktoré si následne aj vytlačili, naplnili 
jahodovou marmeládou, makom a  jabĺčkami. 
Kým deti absolvovali prehliadku celého ob‑

chodného centra, pekár dal medzitým upiecť 
už spomínané výrobky. Vysvetlili im, čo sa deje 
s  výrobkami po záruke, systém fungovania 
potravinovej banky, ale aj aký je rozdiel medzi 
dátumom spotreby a  dátumom minimálnej 
trvanlivosti. Naučili sa, ako správne umiest‑
niť tovar v chladničke. Na záver si pozreli, ako 
funguje proces zálohovaných fliaš a fľaškomat 
zvnútra. Pred odchodom deti dostali svoj zho‑
tovený koláčik.

Najškola roka
RTVS vo svojej programovej štruktúre dáva 
priestor aj populárno ‑náučným projektom, 
ktoré sú určené školopovinným deťom. Jed‑
ným z  takých formátov je aj jedinečná súťaž 
pre žiakov ZŠ z  celého Slovenska ‑ Najško‑
la roka, ktorého sa aktívne zúčastňuje aj ZŠ 
Ing. O. Kožucha z nášho mesta. V tejto relácii 
súťaží medzi sebou na mediálny život a smrť 
72 škôl z celého Slovenska, pričom každá z nich 
reprezentuje 1 okres. ZŠ Ing. O. Kožucha sa za‑
tiaľ darí a úspešne napreduje za svojím cieľom: 
postúpiť až do samotného finále. Ak chcete 
vedieť, ako sa napokon škole darilo, sledujte 
každú sobotu v  dopoludňajších hodinách na 
RTVS reláciu Najškola roka.

Mesto Spišská Nová Ves, Klub Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika a Zväz vojakov 

Slovenskej republiky - pobočka SNV
vás pozýva

na pripomenutie si vojnových veteránov

DEŇ ČERVENÝCH 
MAKOV

11. novembra 2022 o 11.11 h
pri martýriu na mestskom cintoríne v SNV

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v SNV

pozýva svojich členov na aktivity
VLAKOM POZNAJ SLOVENSKO

9. november 2022 (streda)
Odchod zo SNV R 604 o 8.54 h do LLM

Prehliadka Slovenského múzea  
ochrany prírody a jaskyniarstva

Návrat R 607 z LM 15.58 h, príchod do SNV 17.07 h
STARÝ SMOKOVEC – NÁVŠTEVA TRICKLANDIE, 

SVET ILÚZIÍ, ZRKADLOVÉ KRÁĽOVSTVO
2. november (utorok)

odchod zo SNV OS o 8.59 h do PP, 
odtiaľ do Starého Smokovca o 10.17 h, 
návrat zo Starého Smokovca o 15.34 h

Účasť na tejto aktivite je potrebné nahlásiť vopred vo 
štvrtok 3. 11. alebo 10. 11. 2022 od 9.00 do 11.00 h 
v kancelárii MO JDS. Je potrebné dopredu nahlásiť 

počet účastníkov. Ďakujeme.
Turistickej vychádzky, výletu a pod. sa každý zúčastňuje 

na svoju vlastnú zodpovednosť.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

11. 11. Vychádzka na Košiarny briežok 
Stretneme sa o 9.00 h pri bývalej octárni.

19. 11. Katarínska zábava o 15.00 h 
v reštaurácii Preveza. Prihlásiť sa môžete 
do 18. 11. 2022. Poplatok je 15 €.

25. 11. Slávnostné stretnutie jubilantov 
Na osobné pozvanie o 10.00 h.

28. 11. Ondrejovské posedenie 
V klube o 14.00 h. 

V decembri pripravujeme tvorivú dielňu. 
Lektorkou bude p. Pytelová.

Mesto Spišská Nová Ves 
a Turistické informačné centrum SNV

pozýva na

JESENNÝ VEČERNÝ VÝSTUP 
DO KOSTOLNEJ VEŽE

SO SPRIEVODCOM V GOTICKOM KOSTÝME
Neogotická veža Rím.‑kat. farského kostola 

Nanebovzatia Panny Márie

v stredu 2. novembra 2022 o 17.00 h
Zraz účastníkov v kancelárii TIC 5 minút pred termínom výstupu. 

Účasť je potrebné nahlásiť vopred, (max. 20 osôb).

Vstupné: dospelí 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 €

Rezervácie / informácie: Turistické informačné centrum, 
Letná 49, tel. 053/429 82 93, e‑mail: tic@mestosnv.sk 

facebook.com/tic.snv
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Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
7. 9. 2022 začaté trestné stíhanie a súčasne 
vznesené obvinenie osobe P. M. pre prečin 
krádež. Menovaný 7.  9.  2022 okolo 13.15 h 
v obchodnom dome na Ul. Medza ukradol 
tovar, čím spôsobil poškodenej spoločnosti 
celkovú škodu vo výške 8,79 €. Obdobné‑
ho konania formou krádeže sa dopustil aj 
24. 9. 2021, a to priestupku proti majetku, 
za ktorý mu bola hliadkou polície uložená 
bloková pokuta nezaplatená na mieste vo 
výške 33 €. Taktiež bol za taký čin v pred‑
chádzajúcich dvadsiatich štyroch mesia‑
coch dvakrát odsúdený Okresným súdom.

Povereným príslušníkom ODI v  SNV bolo 
17. 9. 2022 začaté trestné stíhanie a súčasne 
vznesené obvinenie osobe L. G. pre prečin 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. 
Uvedený deň došlo k  dopravnej nehode 
o 12.48 hod. na parkovisku pri predajni na 
Ul. Stojan. Obvinený viedol svoje osobné 
motorové vozidlo z parkovacieho miesta, 
pričom v dôsledku nedostatočného veno‑
vania sa vedeniu vozidla a po predchádza‑
júcom požití alkoholu narazil do zaparko‑
vaného vozidla. Po náraze z miesta ušiel, 
pričom bol následne hliadkou zastavený 
a pri kontrole o 13.03 hod. podrobený dy‑
chovej skúške s výsledkom 1,05 mg/l eta‑
nolu vo vydýchnutom vzduchu. Na mieste 
bol obmedzený na osobnej slobode. Na 
jeho vozidle došlo pri nehode k poškode‑
niu predného nárazníka vľavo a predného 
ľavého blatníka, čím vznikla celková odha‑
dovaná škoda vo výške 100 €. Na druhom 
vozidle došlo k  poškodeniu zadného ná‑
razníka vpravo, čím vznikla pre vlastníka 
celková odhadovaná škoda 300 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
18.  9.  2022 začaté trestné stíhanie a  sú‑
časne vznesené obvinenie osobe Š. M. pre 
prečin krádež. Menovaný 17. 9. 2022 okolo 
14.00 hod. pod vplyvom alkoholu v  ob‑
chodnom dome na Ul. Medza odcudzil 
tovar, čím spôsobil poškodenej spoločnosti 
celkovú škodu 3,19 €. Uvedeného skutku sa 
dopustil napriek tomu, že bol za obdobný 
čin v  predchádzajúcich 12 mesiacoch po‑
stihnutý, a to za priestupok proti majetku, 
ktorého sa dopustil 5.  9.  2022, za čo mu 
bola hliadkou polície uložená bloková po‑
kuta nezaplatená na mieste vo výške 33 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka MsP 9. 9. 2022 v čase medzi 20.45 – 
22.40 hod. pri kontrole skupiny 9‑tich mla‑
dých ľudí na Mlynskej ul. a  v  Sade mlá‑
deže, zistila porušenie zákona č. 219/1996 
O ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, ktorého sa dopustili: ml.  K.  R., 
ml. T. P., ml. L. M. a ml. B. F. Menovaní sa 

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
1. NOVEMBER / 17. NOVEMBER:

8.00 - 18.00 Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 24, T.: 0901 961 613
OSTATNÉ DNI:

8.00 - 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15, T.: 053/417 68 84
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, T.: 0901 961 073
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513

Seniori, nestaňte sa obeťou podvodníkov
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú 
činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia 
sa pod rôznymi vymyslenými zámienkami 
dostávajú do blízkosti seniorov, uvedú ich 
do omylu, a podvodom či obyčajnou kráde‑
žou ich pripravia o celoživotné úspory alebo 
cenné predmety. V  poslednom období ich 
podvodníci kontaktujú telefonicky. Predsta‑
via sa ako zamestnanci Slovenskej pošty, ako 
príbuzní a známi, alebo ako lekári či policajti. 
Následne sa od seniorov rôznymi spôsobmi 
snažia vylákať ich celoživotné úspory.

RADY SENIOROM
Ako sa vyhnúť podvodom

 z nikdy nepožičiavajte peniaze nezná‑
mym osobám, nedajte sa nachytať na 
rôzne emotívne príbehy

 z ak vás ktokoľvek požiada telefonicky 
o požičanie finančnej hotovosti, overte 
si situáciu u ďalších blízkych alebo 
príbuzných

 z nepožičajte peniaze neznámym osobám, 
ktoré vás oslovia na ulici (ako dôvod 
uvádzajú napr. vážne zranenie príbuzné‑
ho pri dopravnej nehode)

 z na výlete spojenom s predajnou akciou 
nepodľahnite nátlaku podvodníkov 

a nedajte sa nahovoriť na kúpu vecí, 
ktoré nechcete

 z pozor na podvodníkov, ktorí sa vydávajú 
napr. za zamestnancov elektrární, vodár‑
ní, poisťovní

 z nedávajte cudzím osobám svoje osobné 
údaje, nepodpisujte žiadne dokumen‑
ty bez konzultácie s príbuznými alebo 
právnikom

Ak sa niečo stane
 z neodkladne zavolajte políciu na číslo 

158
 z pri kontakte s políciou zachovajte pokoj 

a poskytnite tieto informácie: vaše 
meno, telefónne číslo, presnú adresu 
a popíšte vzniknutú situáciu

 z až do príchodu policajtov nechajte všet‑
ko tak, ako ste našli, v žiadnom prípade 
nič neprekladajte, neupratujte a nechy‑
tajte zbytočne do rúk, môžete takto 
zničiť stopy, ktoré zanechal páchateľ

 z pokiaľ ste videli páchateľa, pokúste sa 
zapamätať si o ňom čo najviac údajov 
(pohlavie, vek, výška, fyzické zvláštnosti, 
oblečenie a pod.)

 z Okresné riaditeľstvo  
Policajného zboru v SNV

Pätnásť rokov univerzity pre najstarších
V Spišskej Novej Vsi otvorili 15. ročník Univerzity tretieho veku. Viac ako 
60 seniorov sa rozhodlo rozšíriť svoje vedomosti o ďalšie poznatky.

„V  roku 2007 sme v  Spišskej Novej Vsi založili 
Univerzitu tretieho veku pre seniorov. Vtedy 
bola súčasťou Akadémie vzdelávania, ktorá 
pôsobila v našom meste. Po zániku Akadémie 
vzdelávania pôsobíme ako Akadémia tretie‑
ho veku pod odbornou garanciou Prešovskej 
Univerzity v  Prešove. V  školskom roku máme 
zhruba 60 až 70 študentov. Okrem štúdia orga‑
nizujeme výlety, študenti sa stretávajú v klube, 
ktorý je v  priestoroch budovy na Zimnej 48,“ 
uviedla tvorkyňa myšlienky univerzity Janka 
Brziaková, ktorá si vo výročnom 15. ročníku 
sadla medzi ostatných študentov.
„Prihlásiť sa môže každý, ale prednosť majú tí, 
ktorým bol priznaný nárok na starobný dôcho‑
dok. V našej univerzite sa platí zápisné a požia‑
davkou je dokončené stredoškolské vzdelanie. 
V niektorých prípadoch stačí aj základná škola. 
Absolvent po ukončení nezíska akademický titul, 

ale osvedčenie o  absolvovaní konkrétneho kur‑
zu,“ približuje podmienky štúdia J. Brziaková.
Medzi témy, ktoré obohatia našich seniorov 
v  tomto roku, bude aj aktívne starnutie ale‑
bo digitálna gramotnosť, študentov čaká, 
okrem iných zážitkov, aj výlet do Olomouca. 
„Univerzita tretieho veku má tiež výrazný so‑
cializačný dopad. Slúži ako zmysluplná výplň 
voľného času seniorov. Ľudia túžiaci po ďalšom 
vzdelávaní sa na kurzoch stretávajú so svojimi 
rovesníkmi, s  ktorými môžu zdieľať nové po‑
znatky, skúsenosti a  zážitky. V  roku 2021 sme 
dostali cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania do‑
spelých za najlepší projekt, ktorú sme prebrali 
spolu s primátorom mesta v Bratislave. Takže 
ide o skutočne dobrý vzdelávací projekt, do kto‑
rého pozývam čo najviac Spišskonovovešťanov 
v treťom veku,“ dodala J. Brziaková.

 z spracoval Tomáš Repčiak
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KOz dôvodu podozrenia, že požili alkoholické 
nápoje, podrobili dychovej skúške s  vý‑
sledkom K. R. – 0,10 mg/L = 0,21 ‰, T. P. – 
0,08 mg/L = 0,17  ‰, L.  M. – 1,14 mg/L = 
2,28 ‰, B. F. – 0,22 mg/L = 0,44 ‰. O ziste‑
nej skutočnosti boli oboznámení zákonní 
zástupcovia, ktorí si mladistvých prevzali 
na mieste oproti podpisu.

Hliadka našla 14.  9.  2022 o  16.15 h počas 
hliadky na parkovisku pred Futbalovým 
štadiónom na Ul. Ing. O. Kožucha koženú 
peňaženku čiernej farby s  dokladmi na 
meno P.  M., bankomatovou kartou, rôz‑
nymi kartami ŽSR a  hotovosťou 36,75 €. 
Hliadka o 18.20 h odovzdala nález poško‑
denému na adrese trvalého bydliska.

Hliadka MsP riešila 15. 9. 2022 o 0.10 h na Ul. 
odborárov priestupok, ktorého sa dopustil 
Š. T. Menovaný nedodržal všeobecne zá‑
väzné nariadenie mesta, ktorým mu bola 
určená doba prevádzky zariadenia v čase 
do 24.00 h každý deň v  týždni a  naďalej 
predával v čase kontroly výrobky. Priestu‑
pok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznamu hliadka 
MsP riešila 2. 10. 2022 o 2.20 h v prevádz‑
ke na Zimnej ul. zistené priestupky proti 
verejnému poriadku, ktorých sa dopustili: 
G. D., K. F., S. M., Ľ. Š., B. O. a K. P. Menovaní 
hlasnou hudobnou produkciou, ako kape‑
la, rušili nočný pokoj. Náprava bola zjed‑
naná na mieste, priestupky boli vyriešené 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP 3. 10. 2022 o 17.40 h na základe 
telefonického oznamu pomohla etalizova‑
nému mužovi dostať sa z koryta rieky Hor‑
nád, kde hrozilo, že sa môže utopiť alebo 
podchladiť. Jednalo sa o B. R. Menovaný 
po vytiahnutí nejavil žiadne známky pora‑
nenia z miesta odišiel.

15. 10. 2022 v dopoludňajších hodinách 
sa na Ul. J. Matušku ‑ zo zadnej stra‑
ny vo vnútrobloku pri ihrisku našiel 
mobilný telefón zn. Samsung svetlo 
modrej farby v priehľadnom púzdre. 
IC 828/2022

11. 10. 2022 sa našli dámske hodinky zo 
žltého kovu. IC 794/2022

5. 10. 2022 bol na Zimnej ul. nájdený 
zväzok 2 ks kľúčov, 1 ks čip od dve‑
rí a  prívesok s  nápisom Jerusalem. 
IC 782/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

V lesoch pribudnú útulne, 
cyklotraily a opravia sa trate
Lesy mesta Spišská Nová Ves budú realizovať 
projekt dobudovania turistickej infraštruk‑
túry v  katastri mesta. Projekt pod názvom 
Rozvoj mimoprodukčných funkcií v  le‑
soch mesta Spišská Nová Ves, Grajnár, 
Skalka v  sebe zahŕňa výstavbu bežeckých 
lyžiarskych tratí, cyklotrailov, altánkov a tu‑
ristických útulní.

„Za posledné roky Lesy mesta Spišská Nová Ves 
investovali do zatraktívňovania svojho územia 
nemalé prostriedky. Získali sme aj externé pro‑
striedky na rozvoj územia. Singletrailové trasy 
sa nachádzajú v blízkosti bývalého lyžiarskeho 
areálu Rittenberg. Ide o dve jednosmerné tra‑
sy určené pre jedného cyklistu. Detská trať má 
dĺžku cca 300 m a jej štart sa nachádza na za‑
čiatku Novoveskej Huty. Novoveský trail je dlhý 
cca 1,5 km so začiatkom na lúke Šmakartovec 

alebo na vrchu Skalka. Práve tu budú vybudo‑
vané nové cyklotrailové trate s rôznymi terén‑
nymi prekážkami. Na trase bude vybudovaný 
nový altánok slúžiaci aj ako útulňa. Zabezpe‑
čené bude aj nové turistické značenie,“ uviedol 
zástupca riaditeľa Lesov mesta SNV a konateľ 
spoločnosti Jozef Perháč.

Podľa jeho slov budú v  lokalite Grajnár zre‑
konštruované už čiastočne existujúce bež‑
kárske trate spolu s  označením a  na trase 
bude postavený altánok a  útulňa Hliníky. 
„Suma celého projektu by mala byť po ma‑
ximálnu hodnotu 350 000 €. Pri projekte je 
nulové spolufinancovanie, teda máme sto‑
percentnú podporu a mesto nemusí vynaložiť 
vlastné prostriedky,“ dodáva J. Perháč.

 z Tomáš Repčiak

Ilustračné foto: Turistická útulňa v Poloninách
https://www.outdoorfilmy.sk/clanky/styri‑nove‑turisticke‑utulne‑v‑poloninach/

Prírodné hodnoty krajiny 
na pomedzí Spiša a Šariša
Vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 
kultúrna organizácia v  zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, znova 
úspešne získalo finančnú podporu na realizáciu vedeckovýskumnej činnosti. Jedná sa o druhú 
etapu viacodborového prírodovedného výskumu geomorfologického celku Branisko, 
do ktorého sa okrem pracovníkov múzea zapájajú aj externí vedeckí spolupracovníci. Údaje 
získané už z týchto prvotných prieskumov málo poznaného územia napovedajú, že Branisko 
typické rôznorodým geologickým podložím disponuje hodnotnými biotopmi a tiež výskytom 
vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Vo výskume sa bude pokračovať v nasledujúcich 
rokoch za účelom získania relevantných informácií. Odborné výsledky budú podkladom pre 
poznanie aj ochranu prírodných hodnôt krajiny na pomedzí Spiša a Šariša.

Projekt z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia.

 z Erika Gibalová, Múzeum Spiša
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
Správcovská firma, s. r. o.: 
0905 215 732
PORUCHA NA VEREJNOM 
OSVETLENÍ Brantner Nova, s. r. o.: 
0903 628 845, Ing. I. Starinský, 
ivan.starinsky@brantner.com
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 
0914 153 003

PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, tu@emkobel.sk
BYTOVÉ DRUŽSTVO
do 22.00 h: dispečing  
053/416 65 04 * 0905 499 881
od 22.00 - 7.00 h:
VODO ÚK - 0915 937 389
VÝŤAHY - 0915 938 118
ELEKTRO - 0915 938 909

12. 11. o 15.00 a 18.00 h | kultúr. dom

… I TAK TO BULO!
Galaprogram pri príležitosti  

50. výročia založenia folklórnej skupiny
Smižančanka

18. 11. o 18.00 h | kultúrny dom

8 GB TVRDÉHO PORNA
Intímna komédia o ľuďoch,  
ktorí sa nevedia odhaľovať.

Hrajú: Anna Polívková, Petr Vaněk

25. 11. o 19.00 h | kultúrny dom

KATARÍNSKA ZÁBAVA
s ľudovou hudbou VERBUNK

27. 11. o 18.00 h | kultúrny dom

LACIKÁM NEDRÁŽDI
Andy Kraus sa v zábavnej show predstaví 
v obľúbenej komediálnej postave Lásla. 
80-minútová smršť hovoreného slova 
v najväčšej, najdlhšej a najzábavnejšej 

manželskej hádke, akú ste kedy 
zažili vtipne pointovanej pesničkami 

Mirky Miškechovej.

PRIPRAVUJEME
5. 12.

PRÍCHOD MIKULÁŠA 
A ROZSVIETENIE 

VIANOČNÉHO STROMČEKA
11. 12.

DIVADLO ACTORES
ARTHUROVA KAPELA 

A MIKULÁŠ
30. 12.

SÁM SEBOU
VIANOČNÝ KONCERT

Informácie a predpredaj: 0918 590 123, 
kultura@smizany.sk, www.okcsmizany.sk

www.facebook.com/okc.smizany
Zmena programu vyhradená!

„História je svedkom doby, dňom pravdy, 
životom pamiatky, majstrom života 

a hlásateľom uplynulých čias.“ 
Marcus Tullius Cicero

Dom a Miestny odbor Matice slovenskej
pozývajú členov a priateľov na prednášku

PAMIATKY UNESCO 
NA SLOVENSKU

7. 11. 2022 o 15.00 h 
v Dome Matice slovenskej, Zimná 68

prednášajúca Dana Rosová
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Stále výstavy a expozície: pondelok – piatok / 8.00 – 16.00 h
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ZBIERKY NERASTOV
TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA

Privítame vás v zmodernizovanej expozícii – nové aplikácie, nové výstavy, nové exponáty…

Pozývame na prednášku 22. 11. 2022 o 16.00 h
PRVÉ PARNÉ STROJE V NAŠOM BANÍCTVE – VÝSLEDKY NAJNOVŠÍCH VÝSKUMOV

Prednášajúci: Mgr. Peter Konečný, PhD.
historik a archivár, vedúci Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici

Oznamujeme členom Baníckeho spolku Spiš a pozvaným hosťom, 
že BARBORSKÉ SLÁVNOSTI 2022 sa uskutočnia 6. decembra 2022 

v priestoroch Reduty so začiatkom o 16.00 h.

BANSKÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA Spišská Nová Ves 
Multicentrum, Nábr. Hornádu 14, SNV, www.banskyspis.sk 

053/415 29 16, 0948 625 165, banicke.centrum.snv@gmail.com

MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo nám. 3, 
sídl. Mier, budova 
zdravot. strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
Na každú aktivitu je potrebné sa 
prihlasovať najneskôr deň vopred.

pon / uto / štv * 8.00 – 12.00 h
ADAPTAČNÝ POBYT 
STRÁŽENIE DETÍ
Príprava detí na škôlku. Lucia: 0911 647 409

7. 11. / 14. 11. / 21. 11. / 28. 11. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí 
chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 €, Marcela: 0915 937 167

3. 11. / 24. 11. o 16.00 h
OBJAVUJEME 
RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. Veková kategória: 3+ 
Príspevok: 5 €, Lucia: 0911 647 409

8. 11. / 15. 11. / 22. 11. / 29. 11. o 16.00 h
SPIEVAJ ‑TANCUJ
Pohybová aktivita pre deti spojená 
so spievaním a tancovaním. 
Veková kategória: 1,5 roka + 
Príspevok: 5 €, Ivana: 0908 074 497

ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Hravou formou sa deti učia základy 
angličtiny. Veková kategória: 2 roky + 
Viac info fb * Messenger

11. 11. / 25. 11. * 14.30 – 16.00 h
PODPORNÁ SKUPINA 
PRE DOJČIACE MATKY
Riešenie problémov a poradenstvo v oblasti 
dojčenia detí skúsenými certifikovanými 
poradcami z OZ Mamila. 
Príspevok: 3 €, Júlia: 0902 221 295

3. 11. / 8. 11. / 10. 11. / 15. 11. / 
22. 11. / 24. 11. / 29. 11. * 13.00 – 15.00 h
HERŇA
Deti sa k nám môžu prísť v sprievode rodičov 
bezplatne pohrať.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV

Mesto Spišská Nová Ves 
linka pomoci seniorom

SENIOR 
V NÚDZI
0905 315 070
počas pracovných dní  
v čase od 8.00 do 15.00 hod.
seniorvnudzi@mestosnv.sk
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3. 11. štvrtok o 10.00 h od 6 rokov, 70 min.
23. 11. streda o 10.00 h
PETER PALIK: KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

4. 11. piatok o 9.30 h 50 min.
21. 11. pondelok o 10.00 h
PETER PALIK: JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a veľkom dobrodružstve.

4. 11. piatok o 19.00 h 120 min.
23. 11. streda o 19.00 h
RAY COONEY: ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

5. 11. sobota o 19.00 h od 15 rokov, v predstavení sa fajčí
MARTIN RÁZUS: AHASVER
Poetická hra s piesňami o láske a jej zmysle v živote každého človeka.

6. 11. nedeľa o 16.00 h od 6 rokov, 80 min.
7. 11. pondelok o 10.00 h
22. 11. utorok o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK: PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro 
porazia zlobu a chamtivosť.

8. 11. utorok o 10.00 h 90 min.
9. 11. streda o 9.30 h
16. 11. streda o 10.00 h
MARTIN KUKUČÍN/PETER PALIK: 
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

10. 11. štvrtok o 10.00 h od 16 rokov, 110 min.
11. 11. piatok o 19.00 h
MIRO GAVRAN: MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!

13. 11. nedeľa o 16.00 h 70 min.
14. 11. pondelok o 10.00 h
15. 11. utorok o 9.30 h
28. 11. pondelok o 10.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR: 
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

18. 11. piatok o 19.00 h 150 min., od 15 rokov
ROBIN HAWDON: GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s komédiou slnkom zaliata výletná idylka!

NOC DIVADIEL
19. 11. sobota o 19.00 h 
135 min., od 15 rokov
GUSTAVE FLAUBERT: PANI BOVARYOVÁ
Dojímavá dráma ženy, ktorá do manželstva vošla s veľkými romantic-
kými snami. Vo chvíli, keď narazí na tvrdú realitu života, začína blúdiť 
medzi osudovo chybnými rozhodnutiami.
21.30 h Beseda o predstavení s herečkami a hercami Spišského divadla

25. 11. piatok o 19.00 h PREMIÉRA
26. 11. sobota o 19.00 h II. PREMIÉRA
MIRO GAVRAN: VŠETKO O ŽENÁCH
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o ženách, ale hanbili ste sa spýtať.

29. 11. utorok o 10.00 h 120 min., od 12 rokov, v predstavení sa fajčí
MIRO GAVRAN: ZMRZLINA
Gavranova láskavá komédia nadväzujúca na úspešné inscenácie 
Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

30. 11. streda o 19.00 h od 12 rokov, 115 min.
KAROL HORÁK: ŠTÚR
Meno Ľudovíta Štúra je známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

Zmena programu vyhradená.

Predaj vstupeniek online www.spisskedivadlo.sk
Skupinové objednávky na tel. čísle 053/417 32 75 
alebo e ‑mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

6. november o 17.00 h | Vstupné: 8 €
Marek Koterski: Nenávidím

Čerstvé ocenenie! Najlepšie predstavenie na 
36. stretnutí Divadiel jedného herca v Toruni (PL) 

- Cena Akreditovaných Novinárov.
Či to, čo vidíš dookola seba, Ťa ubíja, znervózňuje, uráža 

a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda 
o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. One man 

show, pri ktorej budete plakať od smiechu.

11. november o 19.00 h | Vstupné: 10 €
HOSŤ DIVADLA KONTRA

Divadlo Bolka Polívku uvádza one man show
Paľo Seriš: Pozemšťan

Bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý túži stať sa 
pozemšťanom. Pohybuje se po planéte Zem a pozorne 

nás sleduje, aby sa naučil byť ako my. Nemá to ale 
jednoduché. Sme totiž divnejší, než si myslel! 
Stand -up o tom, ako sa chováme a akí sme.

20. november o 18.00 a 20.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Lebka z Connemary

Slovenská premiéra skvelej komédie!
Mick Dowd má problém: niekto ušiel s jeho ženou. 

Na tom by nebolo nič divné, keby nie to, že jeho žena 
už 7 rokov nie je medzi živými…

Leenane, idylická dedinka v západnom Írsku, 
kriminálna zápletka spred rokov a megadávka 

najčiernejšieho humoru, aký si len viete predstaviť.
V postave Maryjohhny Rafferty sa predstaví herečka 

Nitrianskeho divadla - Gabriela Dolná.

25. november o 19.00 h | Vstupné: 8 €
27. november o 18.00 a 20.00 h

Richard Gadd: Malý sobík
2020 Olivier Award za výnimočný počin.

Pozerám na ňu, nech sa už konečne začne smiať. 
Nech sa už chytí na môj vtip. Ale nie. Len uprene na 

mňa hľadí. A v tom momente mi došlo… že to zobrala 
doslovne. Mrazivý a pôsobivý príbeh o obsesii, bludoch 

a následkoch náhodnej známosti.

26. november o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Poručík z Inishmore

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne 
zmizne kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik člena 

organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť svojho 
obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych 

teroristoch je takou silou, že budete plakať od smiechu.

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 

na stretnutie, ktoré sa uskutoční

10. 11. 2022 o 10.00 h
v Klube dôchodcov 

na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.
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KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
PO STOPÁCH LADISLAVA MEDŇANSKÉHO

3. 11. – 22. 12. 2022 | SKCaK, Zimná 47
Vernisáž 3. 11. o 16.30 h – Poplenérová výstava výtvarných diel.

POHĽAD GENERÁCIÍ
4. 11. 2022 – 26. 1. 2023 | Foyer Kino Mier, Šafárikovo nám. 7

Vernisáž 4. 11. o 16.30 h 
Výstava členov fotoklubu Stropkov a Rudolfa Schustera.

PIRÁTI KRÁSY
7. 11. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Regionálne kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy 
pre ZŠ a SŠ o téme „Tradícia slovenskej duše“.

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER*
8. 11. 2022 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

Lena Riečanská: Čerešňa na šľahačku, Niečo Ti pošepkám, Karolína, neblázni 
a Nebo, peklo, raj… - malá časť z bohatej literárnej tvorby obľúbenej 

slovenskej autorky, ktorá sa žánrovo zaraďuje medzi spoločenské romány 
venované najmä ženským čitateľkám. Cyklus autorských besied.

UMPRE SN*
9. a 23. 11. 2022 o 15.00 h | SKCaK, Zimná 47

Workshopy s odbornými lektormi určené pre pedagógov, ktorí sa venujú 
a pripravujú recitátorov na súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy.

FOTOGRAFIA
10. – 22. 11. 2022 | Foyer SKCaK, Zimná 47

Vernisáž 10. 11. 2022 o 16.30 h
Klubová výstava fotografií Foto klubu Spiš za rok 2022.

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM – ZÁZRAČNÉ FARBY JESENE*
10. 11. 2022 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3

Obľúbený detský knižný klub s jesennou tematikou a s tvorivou dielňou. 
Cyklus detských aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

MOJE PRÍBEHY
12. 11. 2022 o 9.45 h | Knižnica, Letná 28

Tvorivé písanie pre deti, na ktorom získajú nielen odborné tipy na písanie, 
lektorské usmernenie, ale rozprúdia si aj vlastnú fantáziu.

ROZŠANTENÉ PÍSMENKÁ
16. 11. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Láska za plotom, alebo čo robia dedko a babka najradšej.
Cyklus knižných voľnočasových podujatí určených pre deti od 5 do 7 rokov.

KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY
23. 11. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Čitateľský miniklub o knihách pre deti do 5 rokov. 
Bližšie info: ceslova@skcak.sk * 053/415 03 04.

ATELIÉRY – FUTURIZMUS
23. a 24. 11. 2022 o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 15 €
8 hod. kurz olejomaľby určený pre výtvarníkov a širokú verejnosť. 

Potrebné nahlásiť sa vopred: vlasicova@skcak.sk * tel. 053/442 52 50

NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ
24. 11. – 30. 12. 2022 | Knižnica, Letná 28

Vernisáž výstavy 24. 11. o 10.00 h
Putovná výstava Bibiany - medzinárodného domu umenia v Bratislave 

k 100. výročiu narodenia spisovateľky.

MELÓDIA SLOVA
25. 11. 2022 o 17.00 h | Knižnica, Letná 28

Večerné čítanie pre dospelých. Prijmite naše pozvanie na miesto, ktoré 
spája… na miesto, ktoré vonia minulosťou… na miesto, kde sa tvorí 

budúcnosť… no predovšetkým na miesto, kde prítomnosť má tu najväčšiu 
moc. Do knižnice. Z našich úst budú znieť básne, texty, úryvky známych aj 

menej známych autorov. Ak ste milovníkom kníh, prineste aj tú vašu.
Ak nájdete odvahu, buďte nám inšpiráciou a prečítajte nám stranu.

ŠKOLA SPEVU
25. 11. 2022 o 19.00 h | Knižnica, Letná 28 | Vstupné: 2 €

Workshop zameraný na hudobno -spevnú kultúru stredného Spiša.
Bližšie info: Mgr. Viktória Čolláková * collakova@skcak.sk * tel. 053/442 52 50

JAŠO NA JARMOKU
30. 11. 2022 od 10.00 h | Knižnica, Letná 28

Prezentácia remesiel regionálnymi autormi a kníh spojených s touto tematikou.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
30. 11. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Stretnutie priaznivcov knihy o pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry.

* Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY

PRE DETI
Jana Bodnárová: Aha! Ja už viem!

Život škôlkarky Ley, ktorá vyrastá v harmonickej rodine, naruší vírus 
a karanténa. Kniha o tom, ako to Lea a jej blízki zvládnu a ako sa napokon 

všetci tešia na návrat do života pred koronou.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Ann Patchett: Holandský dom

Súrodenci žijúci v impozantnom dome vyrastajú bez matky 
s citovo chladným otcom. Detstvo im plynie príjemne, kým si otec neprivedie 
do domu vdovu s dvoma dcérami. Príbeh o rodine, láske a citovej závislosti 

od miest, ktoré nás celý život magicky priťahujú.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Lucia Okoličányová: Moderný nordic walking

Jednoducho a zrozumiteľne napísaná praktická príručka s množstvom rád 
z praxe predstavuje ideálny návod pre úplných začiatočníkov, ale aj skvelú 

pomôcku pre pokročilých walkerov či inštruktorov.

Pobočka MIER – beletria
Andrea Rimová: Nech prší, keď plačem. Dáždnik pre Tamaru

Tamare sa zrúti svet, keď sa dozvie o nevere svojho snúbenca 
s najlepšou kamarátkou Viktóriou. Zlyhanie dvoch najbližších ľudí 

jej roztriešti srdce a naplní ho chuťou po pomste…

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

16. 11. 2022 | Športová hala SNV
FLORBAL * dievčatá SŠ, krajské kolo
22. 11. 2022 | Športová hala SNV

BASKETBAL * chlapci SŠ, okresné kolo
23. 11. 2022 | Športová hala SNV

BASKETBAL * dievčatá SŠ, okresné kolo
Info: Zuzana Košová

9. a 10. 11. od 8.00 h | ZŠ Komenského Smižany
FLORBAL * žiaci a žiačky ZŠ, okresné kolo

Info: Mgr. Miloš Pitko

www.cvcadam.sk

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

12. november o 18.00 h | Vstupné: 5 €
MUCHO - ZBER

Punkovica! Koncert najlepších punkových kapiel 
na Slovensku! Zábava pre celú rodinu všetkých 

vekových kategórií.
Rezervácie: 0951 376 248

Každý utorok * 16.00 – 17.00 h * 17.00 – 18.00 h
FLAMENKOVÉ UTORKY 

Hodiny flamenkového tanca sú určené pre verejnosť. 
Prihlásiť sa je možné: toporcer.dasa@gmail.com 

alebo tel. 0949 282 106 
Lektorka: Dáša Toporcerová

Rezervácie: 0918 905 437



18 www.spisskanovaves.euKULTÚRA

Mestské kultúrne centrum, Radničné nám. 4, Spišská Nová Ves
Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, Radničné nám. 4, SNV, t. č. 053/44 632 49, 44 256 52
MKC – DK Mier, Šafárikovo nám. 8, SNV, t. č. 053/44 287 66
TIC, Letná 49, SNV, t. č. 053/ 44 282 92

www.mkc.snv.sk
www.facebook.com/MKC.SNV

www.facebook.com/Kino.Mier.SNV

PROGRAM MKC
NOVEMBER 2022
4. 11., piatok, 16.30 h, DK Mier

VERNISÁŽ VÝSTAVY
fotografi í členov 
STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU 
A RUDOLFA ŠUSTERA
POHĽAD GENERÁCIÍ
Výstava realizovaná v spolupráci so 
Spišským kultúrnym centrom a knižnicou.

12. 11., sobota, 16.00 h, DK Mier

SMEJKO
A TANCULIENKA
POĎ VON!
Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, 
Smejkom a Tanculienkou s pesničkami 
z ich posledného fi lmu Poď von! Nechajte sa 
prekvapiť a príďte na jedinečné pesničkové 
predstavenie. Predstavenie trvá 60 min.,
vhodné je pre deti od 2 rokov. 
(Každý účastník podujatia musí mať zakúpenú 
vstupenku bez ohľadu na vek). Vstupné 12 €

20. 11., nedeľa, 16.00 h, DK Mier
FOLKLÓRNY SÚBOR 
ŽELEZIAR
TAKA TOTA NAŠA NOUTA
Tanečno -spevácky folklórny 
program v doprovode ľudovej hudby. 
Šarišské, zemplínske, spišské a abovské 
piesne a tance v samostatných blokoch 
ponúkajú kvalitný umelecký zážitok 
a zábavu. Vstupné 12 €

PRIPRAVUJEME:
1. 12. 2022, štvrtok, 19.00, DK Mier 

SIMONA – DONAHA
STAND-UP COMEDY
ŠPECIÁL
Najznámejšia slovenská stand-up komička 
SIMONA SALÁTOVÁ a jej hostia.
Vstupné 15 €

4. 12. 2022, nedeľa, 18.00, Spišské divadlo
DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV
JÁN CHALUPKA:
STARÝ ZAĽÚBENEC 
ALEBO ŠTYRI SVADBY 
NA JEDNOM POHREBE
V úprave a réžii Albína Medúza. Uvedenie 134. premiéry súboru
pri príležitosti 90. výročia vzniku, účinkujú: Peter Kraus,
Ester Gregorovičová, Marcel Koreň, Ján Berčák, Peter König, 
Slávka Kavuličová, Andrea Dlugošová, Magdaléna Cibulová 
a zatiaľ nezmámy anonym. Vstupné 5 €

6. 12., utorok, 16.00 h, pódium pred Redutou, Radničné nám.

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Pred samotným príchodom Mikuláša 
je pre malých i veľkých pripravená rozprávočka.

10. 12., sobota, 16.00 h, DK Mier

HANIČKA A MURKO
POSTAVÍME SI SNEHULIAKA
Škôlkarka Hanička a jej kocúrik Murko prinášajú 
krásne zimné pesničky! Postavte si snehuliaka 
s touto roztomilou a deťmi milovanou bábkovou 
dvojicou! Mnohé z pesničiek patria tradične 
k najvyhľadávanejším detským pesničkám 
o zime, Vianociach či Mikulášovi. Zaspievajte si ich aj vy so svojimi 
deťmi a užite si s Haničkou a Murkom krásny zimný čas! Vstupné 9 €

30. 1. 2023, pondelok, DK Mier

ÚČET
Hra je skvelou príležitosťou pre troch skúsených výrazných hercov 
– Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Róbert Jakab. Prebudenie troch 
kamarátov po spoločne prehýrenej noci privedie túto trojicu k pátraniu 
po odpovediach: čo, s kým a ako sa čo stalo… a hlavne, kto to všetko 
zaplatí, keďže suma na účte straší najmä najlakomejšieho z nich. 
Autor hry: Clemént Michel, preklad: Elena Flašková
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Zber odpadov 
s obsahom 
škodlivých látok
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvate‑
ľom mesta Spišská Nová Ves termíny pre jesenný zber odpadov 
s obsahom škodlivých látok z domácností v jednotlivých častiach 
mesta. Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumuláto‑
ry, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chladnič‑
ky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a pre‑
vodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice 
znečistené olejom, obaly znečistené olejom a  pod. V  rámci 
tohto zberu budú zbierané i  elektroodpady z  domácností bez 
obsahu škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizo‑
vať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po 
dobu 20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu 
je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne a preu‑
kázať sa občianskym preukazom. Odpad bude prevzatý len od 
občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách 11. 11. (piatok)

1. Nov. Huta – námestie (reštaurácia Poľovník) 8.00 – 8.20
2. m. č. Ferčekovce – križ. Trenčianskej a Muráňskej 8.30 – 8.50
3. sídl. Tarča – park. oproti OD Družba, Lipová 20 9.00 – 9.20
4. sídl. Mier – parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.) 9.30 – 9.50
5. sídl. Západ ‑ parkovisko za OD (Kolárska ul.) 10.10 – 10.30
6. m. č. Blaumont – parkovisko Filinského 10.50 – 11.10
7. Hurbanova ul. – pri kotolni 11.30 – 11.50
8. Slovenská 44 – pri kotolni 12.30 – 12.50
9. Mlynská ul. – MPC starý vchod 13.00 – 13.20
10. Ing. O. Kožucha ‑ park. pred futbal. štadiónom 13.40 – 14.00

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajú‑
cich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separova‑
ných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2022.
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady 
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore, Sadová ul. (po ‑ pi 
* 8.00 – 16.00 h / so 8.00 – 12.00). Tento odpad bude od občanov 
mesta prevzatý po predložení občianskeho preukazu.

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

9. 11. / 16. 11. / 17. 11. / 23. 11. KINO MIER NEHRÁ

3. 11., štvrtok, 17.00 h / 7. 11., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ČIERNE NA BIELOM KONI
SK, dráma/komédia, 94 min., MP 15
3. – 5. 11., štvrtok – sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
7. 11., pondelok, 17.00 h / 21. 11., pondelok, 17.00 h
ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
ČR, komédia, 105 min., MP 12
10. 11., štvrtok, 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
MÁRA IDE DO NEBA
Film ocenený na MFF Horské filmy Poprad, ČR, 80 min., MP 12
10. – 11. 11., štvrtok, piatok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
12. 11., sobota, 19.00 h / 28. 11., pondelok, 17.00 h
CIRKUS MAXIMUM
ČR, rodinná komédia, 97 min., MP 7
11. 11., piatok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA
USA, slovenský dabing, akčný, sci -fi, dobrodružný film, 161 min., MP 12
12. 11., sobota, 16.00 h vstupné: 12 €
SMEJKO A TANCULIENKA: POĎ VON!
14. 11., pondelok, 19.00 h / 21. 11., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
TURNAJ SNOV
SR/RUM., tragikomédia, dokument, 87 min., MP 12
18. 11., piatok, 19.00 h / 24. 11., štvrtok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
GRAND PRIX
ČR/SR, komédia, 119 min., MP 15
19. 11., sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
MENU
USA, horor, thriller, titulky, 107 min., MP 15
20. 11., nedeľa, 16.00 h vstupné: 12 €
FOLKLÓRNY SÚBOR ŽELEZIAR KOŠICE: TAKA TOTA NAŠA NOUTA
24. 11., štvrtok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
25. – 26. 11., piatok, sobota, 19.00 h / 28. 11., pondelok, 19.00 h
VIANOČNÝ PRÍBEH
ČR, 118 min., MP 15
ROZPRÁVKA A RODINNÝ FILM – SLOVENSKÝ DABING

5. – 6. 11., sobota – nedeľa, 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
19. 11., sobota, 17.00 h
KROKODÍL LYLE
USA, animovaná dobrodružná rod. fantasy komédia - muzikál, 120 min., MP
13. 11., nedeľa, 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
WEBSTEROVCI VO FILME
SK/ČR, MP, animovaná rodinná komédia, 70 min.
18. 11., piatok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
MALÝ WINNETOU
NEM., dobrodružný, rodinný, slovenský dabing, 103 min., MP 7
25. 11., piatok, 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PRINC MAMÁČIK
ČR, rodinná hraná rozprávka, 100 min., MP 7
26. – 27. 11., sobota – nedeľa, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
NEOBYČAJNÝ SVET
USA, MP, animovaná komédia, 90 min.
AKCIA PRE SENIOROV + TOMBOLA

14. 11., pondelok, 16.30 h vstupné: 3 €
BUKO, ČR/ SR, česká verzia, komédia, 112 min., MP 12
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

8. 11., utorok, 19.00 h
IDENTITA ES
CZ/SK/CA, dokumentárny, 81 min., česká verzia, MP 12
15. 11., utorok, 19.00 h
KATEDRÁLA Divácky najúspešnejší film na festivale Cinematik.
SK/TAL., titulky, dokumentárny, 87 min., MP 12
22. 11., utorok, 19.00 h
PLNÁ 6
ČR, 180 min., MP 12
29. 11., utorok, 19.00 h
HRANICE LÁSKY
ČR/POL., erotická dráma, 80 min., česká verzia, MP 15
Informácie a predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66
Zmena programu vyhradená www.mkc.snv.sk

Šafárikovo námestie 7, SNV | www.mkc.snv.sk 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
4. 11., piatok, 16.30 h
Vernisáž výstavy fotografií členov
STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU 
A RUDOLFA ŠUSTERA: POHĽAD GENERÁCIÍ
Výstava realizovaná v spolupráci so SKCaK
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Mesiac v novembri hrá všetkými farbami, Listy na stromoch sa 
menia pred očami a príroda sa chystá na zimu. Na nočnej oblohe 
nad východným obzorom vystupujú zimné súhvezdia Orión 
a  Býk a  nad západným obzorom vidíme zapadať súhvezdia 
Vodnár a  Kozorožec. V  novembri sú planéty Merkúr a  Venu‑
ša nepozorovateľné, nachádzajú sa na dennej oblohe. Červenú 
planétu Mars môžeme pozorovať po celú noc v súhvezdí Býka. 
Zaujímavé bude vzájomné priblíženie (konjunkcia) Marsu s Me‑
siacom 11. 11. 2022. Jupiter je pozorovateľný v prvej polovici noci, 
zapadá o  2.00 h. S  pozorovaním môžete začať hneď, ako bude 
večer dostatočná tma. Vzájomné priblíženie Jupitera s Mesia‑
com nastane 4. 11. 2022. Saturn žiari večer vysoko nad juhom 
a juhozápadným obzorom, zapadá po 22.30 h. Spolu s Mesiacom 
bude pozorovateľný 29. 11. 2022.

Fázy Mesiaca: prvá štvrť ‑ 1. 11. o 7.38 h * spln ‑ 8. 11. o 12.00 h * 
posledná štvrť ‑ 16. 11. o 14.28 h * nov ‑ 23. 11. o 23.56 h
Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ.

 z F. Sejut, MO SZA SNV
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KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
1. 11. 2022 (utorok) OTVORENÁ 9.00 – 20.00

17. 11. 2022 (štvrok) OTVORENÁ 6.30 – 7.45 (ranné plávanie) 
a 9.00 – 20.00 (verejnosť)

26. 11. 2022 (sobota) ZATVORENÁ 
z dôvodu konania plaveckých pretekov

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pon 6.30 – 7.45 SANIT. DEŇ 15.00 – 20.00
uto – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
str – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
štv 6.30 – 7.45 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
pia – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.30
sob – 9.00 – 20.30
ned – 9.00 – 20.30

SAUNA ⬤ 053/416 63 54

SAUNA 1 SAUNA 2 PARNÁ SAUNA
pon SANIT. DEŇ SANIT. DEŇ 15.30 – 19.30
uto 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy 13.30 – 19.30
str 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži 13.30 – 19.30
štv 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy 13.30 – 19.30
pia 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži 13.30 – 20.00
sob 7.30 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy 9.30 – 20.00
ned 7.30 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy 9.30 – 20.00

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35

2. 11. str 18.00 Spišskí Rytieri – Prievidza, 
basketbal extraliga muži

3. 11. štv 14.00 Kométa – Michalovce, florbal staršie žiačky
5. 11. sob 10.00 Young Arrows – Stará Ľubovňa, florbal dorast

13.00 Kométa – Kysucké Nové Mesto, 
florbal extraliga ženy

18.00 Spišskí Rytieri – Lučenec, 
basketbal extraliga muži

6. 11. ned 9.00 BK04 – turnaj mladších žiakov
14.00 Kométa – Partizánske, florbal extraliga ženy

12. 11. sob 15.00 ŠKBD – Young Angels Košice „U16”, 
basketbal kadetky

18.00 Kométa „B” – Capitol, florbal 1. liga ženy
13. 11. ned 10.00 ŠKBD – Young Angels Košice „U17”, 

basketbal kadetky
13.00 Kométa „B” – Giants Bratislava, 

florbal 1. liga ženy
16. 11. str 8.00 Krajské kolo vo florbale študentiek SŠ
19. 11. sob 9.30 Young Arrows – Prešov, florbal dorast

12.00 BK04 – Žilina, basketbal starší žiaci
14.30 BK04 – Prešov, basketbal juniori
18.00 Spišskí Rytieri – Inter Bratislava,  

basketbal extraliga muži
20. 11.ned 10.00 BK04 – Považská Bystrica, basketbal starší žiaci

13.00 BK04 – Humenné, basketbal juniori
22. 11.uto 8.00 Okresné kolo v basketbale študentov SŠ

18.00 Spišskí Rytieri – Timisoara, 
basketbal muži Alpe ‑adria cup

23. 11.str 8.00 Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ
24. 11.štv 8.00 Krajské kolo vo florbale študentov SŠ
25. 11.pia 8.00 Futsalový turnaj CARGO
26. 11.sob 18.00 BK04 – Banská Bystrica, basketbal kadeti
27. 11. ned 10.00 BK04 – Handlová, basketbal kadeti

13.00 Kométa „B” – Radoľa, florbal 1. liga ženy
30. 11.str 18.00 Spišskí Rytieri – Svit, basketbal extraliga muži

Cenník  
prenájmu:

športová 
príprava

pon – pia 7.00 – 14.00 20 €/h
14.00 – 22.00 40 €/h

sob – ned 8.00 – 20.00 40 €/h
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466

6. 11. ned 10.00 
12.00

FK SNV – Humenné, U13/U12

12. 11. sob 11.00 
13.30

FK SNV – Bardejov, U19/U17

13.00 FK SNV – Vranov nad Topľou, liga dospelí

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935

Cenník prenájmu: 22 €/h/4 dráhy

12. 11. sob 11.00 TJ Tatran SNV „A” – PKŠ Košice „A” 
extraliga muži

15.00 TJ Tatran SNV „B” – ŠK Železiarne 
Podbrezová „A”, 1. liga východ

13. 11. ned 10.00 TJ Tatran SNV – TJ Lokomotíva Vrútky 
dorastenecká liga

20. 11. ned 10.00 TJ Tatran SNV – ŠK Železiarne  
Podbrezová „A” dorastenecká liga

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459

Vstupné
verejnosť

pon – pia 9.00 – 14.00 12 €/h/kurt
14.00 – 21.00 16 €/h/kurt

sob – ned 9.00 – 21.00 16 €/h/kurt
zľavnená vstupenka 6 hod. 84 €/ks

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86

6. 11. ned 16.00 HK SNV – Slovan Bratislava, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

13. 11. ned 16.00 HK SNV – HK Nitra, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

20. 11. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
25. 11. pia 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

17.30 HK SNV – HC Prešov, extraliga muži
27. 11. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

HOTEL PREVEZA ⬤ 053/416 63 01 ⬤ 0911 669 863
svadby * stužkové * posedenia * školenia * ubytovanie

DENNÉ MENU 5 €/porcia

Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK – školenia * porady (TV, WIFI)

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

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: 
www.stez.sk
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Spoločnosť JOGA 
V DENNOM ŽIVOTE
pobočka Spišská 

Nová Ves
Pilotný kurz

JOGA PRE ŽENY 40+
so zameraním na endokrinnú sústavu
každú stredu 16.30 – 17.55 h

od 23. 11. 2022 do 31. 3. 2023
Cvičebný program:

* relaxácia – pre telesné i duševné uvoľnenie
* pranajáma – cieleným usmerňovaním dy-

chu môžeme zlepšiť vitalitu organizmu,
zvýšiť jeho odolnosť, získať vnútorný pokoj

* telesné cvičenia (asány) – pre ženy na 
udržanie a prinavrátenie fyzického a mentál-

neho zdravia
* meditácia, vnútorná analýza – techniky, 

ktoré prispievajú k rozvoju našej osobnosti
* Joga nidra (jogový spánok pri plnom vedo-

mí) – relaxačné cvičenie
Cena: 3,50 €/hodina

KONDIČNO-RELAXAČNÉ 
CVIČENIE 

PRE PEDAGÓGOV ZŠ A SŠ
každý utorok 16.55 – 17.55 h
Cvičenie bude prebiehať celý školský rok.

Zameranie kurzu: zdravie a rovnováha

Cvičebný program:
* uvoľňovacie a relaxačné cvičenia

* telesné cvičenia (asány)
* dychové techniky

Cena: 2,50 €/hodina

Miesto: Jogacentrum, Letná 55
Kontakt: 0949 266 517

JOGA V DENNOM ŽIVOTE
pobočka Spišská Nová Ves

Info: 0907 477 955 | www.jogavdennomzivote.sk/kurzy-jogy 
e -mail: jvdz.snv@centrum.sk | facebook: Joga v dennom živote Spišská Nová Ves

ROZPIS KURZOV JOGY V ŠK. ROKU 2022/2023
deň čas zameranie kontakt

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55
pon  9.00 – 10.00 Joga pre seniorov 0904 232 392

16.30 – 18.00 Joga na posilnenie vitality 0904 232 392
18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 0907 477 955

uto 16.55 – 17.55 Joga pre učiteľov 0949 266 517
18.00 – 19.30 Relax s jogou 0948 519 292

str  9.00 – 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 – 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248
16.30 – 17.55 Joga pre ženy 40+ (23. 11. 2022 – 31. 3. 2023) 0949 266 517
18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0948 511 816

štv 16.30 – 18.00 Joga pre začiatočníkov 0903 605 696
18.00 – 19.30 Joga pre pokročilých 0949 604 723

pia  9.00 – 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 – 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248

Kultúrny dom Smižany
pon 18.00 – 19.30 Joga proti bolestiam chrbta a pre začiatočníkov 0910 224 447
str 18.00 – 19.30 Joga pre mierne pokročilých 0910 224 447

Úspešná 
reprezentácia 
v bowlingu
Vo Wittelsheime vo Francúzsku sa 1. ‑ 11. 
septembra 2022 konali Majstrovstvá 
Európy juniorov v bowlingu. Na tom‑
to podujatí Slovensko reprezentovali: 
Šimon Hrušovský a Daniel Jánoš z La‑
guna Bowlingový klub Spišská Nová Ves, 
David Barák z Eureko Nové Zámky a Ši‑
mon Jaroš z Bowling Academy Žilina. Ako 
družstvo sa umiestnili na 3. mieste a zís‑
kali bronzové medaily. Na ceste za zla‑
tom ich v  semifinále zastavilo družstvo 
Fínska, ktoré sa stalo majstrom Európy. 
V  jednotlivcoch najväčší úspech dosia‑
hol Šimon Hrušovský, ktorý sa umiest‑
nil na 4. mieste.

Juniorom k  úspechu blahoželáme a  ďa‑
kujeme za reprezentáciu Slovenska 
a mesta.

 z Laguna Bowlingový klub SNV

Úspešní mladí športoví strelci
Výkonnostná športová streľba má v  našom 
meste pevnú pozíciu a úmerne k tomu i zod‑
povedajúce výsledky. V  zimných mesiacoch 
sa športoví strelci (mladí aj starí) venujú stre‑
leckým disciplínam zo vzduchových krátkych 
zbraní. Zimná sezóna, sezóna vzduchových 
zbraní, skončila v máji Majstrovstvami Slo‑
venska vo Svätom Petri, odkiaľ si priniesli 
zlato Filip Nuber z  Klubu spišských strel‑
cov, družstvo z rovnakého klubu i Veronika 
Pachingerová zo Športovo streleckého klubu 
Rušňové depo Spišská Nová Ves.

Strelecké súťaže z guľových zbraní sa konajú 
výhradne na vonkajších strelniciach počas 
letnej sezóny. Aj táto sezóna býva zakončená 
majstrovstvami, podobne ako u  iných špor‑
tov, kde sú športovci spravidla nominovaní na 
základe dosiahnutých výsledkov. Zo Spišskej 
Novej Vsi boli za Klub spišských strelcov no‑
minovaní na Majstrovstvá Slovenska traja 
dorastenci a jeden muž. Dobré podmienky na 
vonkajšej strelnici v  Šulerlochu a  svedomitá 
príprava priniesli svoje ovocie. Z  majstrov‑
stiev priniesli v posledný septembrový týždeň 
kovy najcennejšie hneď v dvoch disciplínach – 
Športovej pištoli 30+30 výstrelov a Štandard‑
nej pištoli 20+20+20. V prvej aj druhej disciplí‑
ne bol suverénne najlepší Ryan Piepers, žiak 
ZŠ nad Medzou v  Spišskej Novej Vsi. Boris 
Buček a Dominik Komár z Gymnázia Škol‑
ská ul. získali strieborné a bronzové medaily. 
Ako družstvo získali prvé miesto v obidvoch 
disciplínach. Jednoznačne mládežnícka pišto‑
liarska špička na Slovensku.

V kategórii „Kadet“ náš klub a mesto dlhodo‑
bo vynikajúco reprezentuje Lukáš Filip a ne‑

bolo tomu inak ani na týchto majstrovstvách. 
V  disciplíne Športová pištoľ 30+30 zvíťazil 
nástrelom 581 bodov o  jeden bod nad svo‑
jím dlhodobým rivalom Marekom Copákom 
z Prešova. Lukáš je slovenským reprezentan‑
tom v dvoch streleckých disciplínach a v sú‑
časnosti zaradený v Športovom centre polície.

Dospelí Boris Garajček z  Klubu spišských 
strelcov a  Peter Mlynarčík z  ŠSK Rušňové 
depo v  silnej konkurencii medzi reprezen‑
tantmi Slovenska už neboli takí úspešní, i keď 
za dosiahnuté výsledky sa nemusia hanbiť. 
Rovnaký počet bodov 557 dosiahli v športo‑
vej pištoli 30+30, čo ich zaradilo do stredu 
štartovného poľa.

Z Príbeliec pri Veľkom Krtíši, kde sa tento rok 
Majstrovstvá Slovenska konali, si naši strelci 
priniesli, okrem najvyšších ocenení, aj odhod‑
lanie svoje strelecké majstrovstvo v  pišto‑
ľových disciplínach zdokonaľovať. Klub spiš‑
ských strelcov im vytvára ideálne podmienky 
aj tým, že okrem pravidelných tréningov, vy‑
bavenia strelníc a spolupráce s mestom orga‑
nizuje vlastné strelecké podujatia pod zášti‑
tou Slovenského streleckého zväzu. Štyrikrát 
Majstrovstvá Slovenska v rôznych streleckých 
disciplínach a jedno prvoligové kolo v streľbe 
z  historických zbraní hovoria sami za seba. 
Hovoria o  zdravom kolektíve priaznivcov 
športovej streľby, o životnom štýle a ochote 
robiť nezištne správne veci aj pre druhých. 
Vedenie Klubu spišských strelcov je týmto 
svojim členom nesmierne vďačné a úspešným 
reprezentantom k získaným titulom gratuluje.

 z Jozef Borz, tréner športovej streľby
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CYKLISTIKA: Naša pretekárka Nora Jen‑
čušová sa zúčastnila niekoľkých pretekov 
a takéto dosiahla výsledky: Majstrovstvá 
sveta v  cestnej cyklistike (18.  9., Wol‑
longong, Austrália): Časovka jednotlivcov 
(34,2 km): kategória U23: 7. miesto; kategó‑
ria ELITE ženy: 35. miesto. 1. Coppa Cittá 
di San Daniele ROSA (2. 10., 91,2 km, Ta‑
liansko): 30. miesto.

KARATE: Výsledky Karate clubu 
IGLOW: European University Games 
2022 (EUSA) (26.  – 31.  7., Lodž, Poľsko): 
kumite U21 ‑68 kg: 2. Sára Krivdová; ka‑
tegória muži do 60 kg: 3.  Dominik Im‑
rich.  Nominačný turnaj na MS sveta 
kadetov, juniorov a U21 v Berlíne (3. 9.): 
Vojtech Antoš: Kumite juniori +76 kg: 
1. kolo prehral 0 : 3; Dominik Antoš: Kumi‑
te kadeti ‑57 kg: 1. kolo free, 2. kolo prehral 
1 : 9; Marek Krivda: Kumite kadeti ‑57 kg: 
1. kolo free, 2. kolo prehral 0 : 4 a v repasáži 
prehral 0  : 6; Sára Krivdová: Kumite U21 
‑68 kg: 1. kolo vyhrala 4 : 0, 2. kolo vyhrala 
7  : 0, 3. kolo prehrala 2  : 3, v boji o bronz 
vyhrala 3 : 2; Maroš Janovčik: Kumite U21 
‑75 kg: 1. kolo vyhral 3 : 1, 2. kolo prehral 1 : 5. 
Návšteva prezidenta slovenského zvä‑
zu karate Daniela Líšku (16. 8.): Viacerým 
z  pretekárov či trénerov bol tak zvýšený 
technický stupeň vyspelosti.  1.  kolo Slo‑
venského pohára mladších dorasten‑
cov, dorastencov, juniorov a U21 (10. 9., 
Myjava): Dominik Antoš: kumite kadeti 
14 ‑ 15 r. do 57 kg: 1. miesto. Vojtěch Antoš: 
kumite juniori 16 ‑ 17 r. nad 76 kg: 1. miesto. 
Lenka Hrubá: kumite juniorky 16 ‑ 17 r. do 
48 kg: 3. miesto. Maroš Janovčík: kumite 
starší juniori 18 ‑ 20 r. do 75 kg: 1. miesto; ku‑
mite starší juniori 18 ‑ 20 r. OPEN: 1. miesto. 
Dominik Kešelak: kumite starší juniori 
18 ‑ 20 r. do 84 kg: 2. miesto; kumite starší 
juniori 18 ‑ 20 r. OPEN: boj o 3. miesto – pre‑
hral 7 : 5. Marek Krivda: kumite kadeti 14 
‑ 15 r. do 57 kg: 3. miesto. Sára Krivdová: 
kumite staršie juniorky 18 ‑ 20 r. do 68 kg: 
1. miesto; kumite staršie juniorky 18 ‑ 20 r. 
OPEN: 1.  miesto. Zo 48 klubov sa Karate 
club IGLOW umiestnil na 4. mieste a v ku‑
mite na 3. mieste. 25th Budapest OPEN 
(17. a 18. 9.): U21‑ 84 kg: 1. Maroš Janovčík; 
seniorky ‑68 kg: 2.  Sára Krivdová; U21 
‑84 kg: 5. Dominik Kešelák; seniori ‑84 kg: 
7. Dominik Kešelák; juniori +76 kg: 7. Voj‑
tech Antoš. Akademické majstrovstvá 
sveta FISU World Cup Combat 2022 
(25.  9.  – 1.  10., Samsun, Turecko): kumite 
muži do 60 kg: 2. Dominik Imrich; ženy do 
68 kg: 7. Sára Krivdová. Polish Open 2022 
(1. – 2. 10., Bielsko ‑Biala): Z KK Iglow sa tejto 
súťaže zúčastnilo 5 pretekárov: Dominik 
Antoš, Vojtěch Antoš, Maroš Janovčík, 
Dominik Kešelák a  Marek Krivda. Me‑
dailu sa podarilo vybojovať Dominikovi 
Kešelakovi v kategórii kumite U21 do 84 kg, 
kde získal 2. miesto. Klub sa umiestnil na 
74. mieste z celkového počtu 238 oddielov.

 z Jozef Petruška

Opäť výborná jeseň 
a nové ihrisko
V novovytvorenej tretej lige majú futbalisti Spišskej No-
vej Vsi opäť výbornú jeseň. Darilo sa im aj v októbri, keď 
postupne zdolali Giraltovce 3 : 0, remizovali vo Svidníku 1 : 1 
a presvedčivo zdolali Oravské Veselé 4 : 0.

Po víťazstve nad Oravským Veselým boli v ta‑
buľke na výbornom druhom mieste so stratou 
len jedného bodu na prvý Bardejov. „Zápas 
v náš neprospech ovplyvnil smolný úvod a sú‑
per využil naše zaváhanie v  defenzíve. Potom 
sme prebrali iniciatívu, vytvorili si viacero šancí 
a vyústením bolo naše vyrovnanie. Do druhého 
polčasu bol zámer vystupňovať tlak a pokra‑
čovať vo výkone z  prvého polčasu. No súper 
hru vyrovnal. Nám chýbalo viac kvality a  od‑
vahy v zakončení. Preto zápas skončil remízou,“ 
zhodnotil zápas so Svidníkom 
na oficiálnej stránke klubu 
tréner FK Spišská Nová Ves 
Branislav Ondáš.

Na domácej pôde sa rozlúčia 
s jesennou časťou 12. novem‑
bra súbojom s Vranovom.

V  šiesty októbrový deň bol 
významný medzník vo fut‑
balovom klube. Slávnostne 
bola uvedená do života nová 
trávnatá futbalová plocha. 

Kedysi ikonické a  u  futbalistov neobľúbe‑
né škvarové ihrisko sa zmenilo na špičkové 
trávnaté ihrisko so závlahou. „Prvým menším 
zázrakom bolo, že sa nám podarilo zohnať ze‑
minu pre toto ihrisko. Dnes je to plnohodnotná 
tréningová plocha so závlahou. Tá bude slúžiť 
hlavne pre mládež,“ povedal na slávnostnom 
otvorení novej hracej plochy technický riadi‑
teľ a člen správnej rady FK Spišská Nová Ves 
Tomáš Cehlár.

Tisícky divákov 
a veľ ké víťazstvá
Druhú extraligovú sezónu začali hokejisti Spišskej Novej Vsi 
vo veľkom štýle a všetko to vyvrcholilo nezabudnuteľným 
zápasom so Slovanom Bratislava.

Novovešťania ho vyhrali 2 : 1 po predĺžení. 
Len na pripomenutie, v predchádzajúcej se‑
zóne obe domáce stretnutia so Slovanom 
Bratislava Novoveštania vyhrali (4 : 2 a 2 : 0). 
Zaplnený štadión s  takmer štyrmi tisíckami 
divákov videl skvelé hokejové predstavenie. 
Svojich verných fanúšikov Rysy nesklama‑
li ani v prestížnom derby proti Popradu. Tri 
tisícky divákov videli víťazstvo 4 : 3. Neza‑
budnuteľným zážitkom bolo vý‑
chodniarske derby s  Košicami. To 
skončilo v riadnom čase 1 : 1 a hostia 
ho vyhrali v predĺžení. Po stretnutí 
oslavovali dobrý hokej a  vzájomné 
vzťahy fankluby oboch klubov spo‑
ločne. „Máme pred sebou veľmi ná‑
ročnú sezónu. Všetky mužstvá sú vy‑
rovnané a ako sa hovorí, každý môže 
vyhrať s  každým. Naše mužstvo má 
ale veľký potenciál, a  nielen ja ve‑
rím, že s vašou ohromnou podporou 
spoločne prepíšeme históriu nášho 
klubu. Momentálne máme najvyš‑

šiu návštevnosť domácich zápasov a  tento 
fakt ženie dopredu nielen chlapcov na ľade, 
ale aj vedenie, aby ďalej pracovalo na vylep‑
šení tímu. Chcem vás preto poprosiť, aby ste 
nás ďalej podporovali v  čo najväčšom počte, 
a  spoločne si užívali extraligový hokej, ktorý 
tu dlhé roky nebol,“ uviedol športový mana‑
žér Radomír Heizer.

 z Jozef Petruška
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Basketbalisti o extraligové 
a európske body
V prvý októbrový deň odštartovali  
basketbalisti Spišskej Novej Vsi nový  
extraligový ročník 2022/2023.

Na palubovke bratislavského Interu pre‑
hrali o tri body 74 : 77. Všetko si však vy‑
nahradili v  prvom domácom vystúpení 
proti Komárnu. Pred výbornou diváckou 
kulisou si po výsledku 96 : 87 pripísali do 
tabuľky prvé víťazstvo. „Hrali sme ako 
tím, išli sme za víťazstvom aj my, aj naši 
fanúšikovia, ktorí nás podporili, keď to 
bolo najviac potrebné a za to im ďakujem,“ 
povedal po prvom zápase na domácej 
pôde tréner Spišiakov Teo Hojč.

V  nasledujúcich zápasoch Novovešťania 
naplno bodovali aj u suseda vo Svite, kde 
zvíťazili 92 : 88. V nasadenom trende po‑
kračovali aj v Handlovej a opäť schádzali 
z palubovky ako víťazi po výsledku 96 : 88.

Po zápasoch vonku 
sa Spišskí rytieri v  no‑
vembri predstavia pred 
svojim publikom v extralige až štyrikrát. 
Postupne hostia 2. novembra Prievidzu, 
5. novembra Lučenec, 19. novembra Inter 
Bratislava a 30. novembra privítajú Svit.
Okrem extraligových povinností sa aj v túto 
sezónu Spišská Nová Ves predstaví v európ‑
skej súťaži. V D skupine Alpsko ‑jadranského 
pohára sa stretnú s  rumunským Leii din 
Banat ‑ Baschet SCM OHMA Mozzart Bet 
Timişoara, slovinským Košarkarski klub Ro‑
gaška a chorvátskym KK Zabok. V okliešte‑
nej zostave podľahli suverénnemu tímu.
Bez podkošového tria Juríček, Fusek, 
Židzik v premiére nestačili na domáci Te‑
mešvár, ktorému podľahli 72 : 106. „Vedeli 
sme, že to bude ťažké, keďže nám chýbali 
dvaja pivoti zo základnej zostavy a Židzik 
z  lavičky. Dvaja hráči navyše hrali s  ťaž‑
kosťami, ale podarilo sa nám ich dať ne‑
jako dokopy, no nemohli hrať naplno. Mys‑
lím si, že v danom momente sme odovzdali 
zo seba maximum. Nestačilo to, pretože 
Temešvár má vysokú kvalitu na to, aby 
sme my boli s takouto zostavou konkuren‑
cieschopní. Náš plán bol jasný, povedzme, 
že na päťdesiat percent sme ho dodržali. 
Na jednej strane som rád, že niektorí hráči 
idú aj cez bolesť a starosti. Treba si zobrať 
pozitívne veci, potrebujeme sa čím skôr dať 
zdravotne dokopy,“ povedal tréner Hojč.

Slovensko v pohybe
V  rámci programu Asociácie športu pre 
všetkých Slovenskej republiky SLOVEN‑
SKO V  POHYBE 2022 sa mesto Sp. Nová 
Ves 7. októbra zapojilo do plaveckej štafe‑
ty miest. Svojimi odplávanými metrami 
prispeli do celkového súčtu žiaci základ‑
ných a stredných škôl, organizácie mesta, 

plavecký seniorský klub a verejnosť. Spo‑
lu akciu podporilo 262 plavcov, ktorí 
dokopy preplávali 49 200 metrov. Ďa‑
kujeme všetkým zúčastneným.

 z Ida Bdžochová 
oddelenie školstva, MsÚ

BEH: Harhovská desiatka (20.  8., Spišský 
Hrhov, 10 km): M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas (TJ 
Tatran SNV, 0:37:08), 3. Matúš Užák (Spiš Market, 
0:40:26); M 50 – 59: 2. Ján Macko (SPK Medveď 
SNV, 043:43); M 60 – 69: 3. Vladimír Šmída (MK 
Tatran SNV, 0:53:02); M 70: 1. Ondrej Kozák (Ve‑
terán SNV, 0:51:49); Ž 40 – 49: 3. Monika Tkáčová 
(FabianSKI SNV, 0:53:55). Beh SNP (27.  8., Lip‑
tovská Teplička, 21 km, +900 m): M 18  – 39: 
2. Erik Revaj (SNV, 1:46:04); Ž 18 – 39: 2. Patrícia 
Lorková (TeloCvičňa SNV, 2:07:06), 3. Michaela Ši‑
roká (CRAFT SNV 2:10:32). Primátorská desiatka 
(1. 9., Poprad, 10 km): M 40 – 49: 2. Tomáš Ka‑
mas (TJ Tatran SNV, 0:40:50); M 60 – 69: 1. Milan 
Hrušovský (STEZ SNV, 0:52:35). Ganrun (3.  9., 
Gánovce, 9,3 km): Ž 40 – 49: 2. Monika Tkáčo‑
vá (FabianSKI, 0:50:04); M 40 – 49: 2. Matúš Užák 
(Spiš Market, 0:38:48); M 50 – 59: 1.  Ján Macko 
(SPK Medveď SNV, 0:41:10); M 60  – 69: 1.  Mi‑
lan Hrušovský (0:46:38); M 70: 1. Jaroslav Tekely 
(MK SNV, 0:53:11), 2. Ondrej Kozák (Veterán SNV, 
0:55:16). Horský kros Gerlach (3. 9., Gerlachov, 
8,4 km, +879 m): M 70: 1.  Július Smolár (MK 
Tatran SNV, 1:24:15); Ž 18 – 35: 2. Patrícia Lorko‑
vá (TeloCvičňa SNV, 1:00:08); Ž 50 – 59: 3. Zuzana 
Kartusková (SNV, 1:19:29).  Beh okolo Spišského 
Hradu (4.  9., Spišské Podhradie, 19 km): M 40  – 
49: 2. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 1:12:04); M 70: 
3.  Július Smolár (MK Tatran SNV, 2:04:15) 12 km; 
M 18  – 39: 1.  Lukáš Koperdák (EPIC centrum, 
0:43:54). Beh Novoveskou Hutou (11. 9., Novo‑
veská huta, 12,2 km): Ž 50: 3. Zuzana Kartusko‑
vá (FitLES SNV, 1:10:03); M 18 – 39: 1.  Erik Revaj 
(SNV, 0:43:39), 3.  Bruno Labuda (ŠK Iglovia SNV, 
0:46:56); M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas (TJ Tatran 
SNV, 0:45:58), 3. Martin Plačko (SNV, 0:49:28); M 
50 – 59: 1. Štefan Summerling (Smižany, 0:49:23), 
3.  Jozef Bakó (ZŠ Kožuchova SNV, 0:53:42); M 
60 – 69: 1. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 0:57:40), 
2. Miroslav Fuker (Maratón SNV, 1:01:52), 3. Vladi‑
mír Šmída (MK Tatran SNV, 1:05:50); M 70: 1. On‑
drej Kozák (Veterán SNV, 1:07:57), Jaroslav Tekely 
(SNV, 1:09:07). Memoriál Michala Suju (15.  9., 
Markušovce, 8 km, +258 m): M 40 – 49: 1. To‑
máš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:34:04), 2.  Valter 
Steiner (SNV, 0:38:30), 3.  Marek Koperdák (SNV, 
0:40:36); M 50 – 59: 3. Ján Macko (SPK Medveď 
SNV, 0:39:45); M 60 – 69: 1. Milan Hrušovský (STEZ 
SNV, 0:43:26), 3. Vladimír Šmída (SNV, 0:46:58); M 
70: 1.  Jaroslav Tekely (MK SNV, 0:49:59), 2.  On‑
drej Kozák (Veterán SNV, 0:50:34), 3. Rudolf Mi‑
kolaj (SNV, 1:28:40). Beh ulicami obce Smižany 
(21.  9., Smižany, 10 km): M 40  – 49: 2.  Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:35:26), M 50 – 59: 2. Šte‑
fan Summerling (fitnesSport SNV, 0:37:42); M 60: 
1. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 0:43:19), 2. Miroslav 
Fuker (SNV, 0:45:41), 3. Ondrej Kozák (Veterán SNV, 
0:49:20). 5 km: Ž 50: 2. Zuzana Kartusková (Fitles 
SNV, 0:24:44). Beh do vrchu Banské ‑Mlačky (25. 9., 
Banské, 6,4 km, +326 m): M 18 – 39: 1. Erik Revaj 
(SNV, 0:26:23); M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tat‑
ran SNV, 0:26:41). Beh ulicami Krompách (9. 10., 
Krompachy, 5 km): M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas 
(TJ Tatran SNV, 0:18:37), 3. Martin Plačko (ŠK Iglo‑
via SNV, 0:19:33); M 50 – 59: 1. Štefan Summerling 
(Fitnessport SNV, 0:19:42); M 60: 3. Milan Hrušov‑
ský (STEZ SNV, 0:22:45).
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaují‑
mavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr  
do 15. novembra na adresu redakcie s heslom Krížovka. Správne zne‑
nie tajničky z minulého čísla: Nezapríčiňuje vek, ale strata ideálov.
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Emília Ďaďová
Anna Geršiová
Anna Flussová
Lýdia Gallovičová
Mgr. Juraj Nalevanko
Klára Vlasatá
Ondrej Ganz
Cyril Kravjanský
Alžbeta Kukurová
Ján Maniak
Katarina Vantrobová
Ing. Albín Fabíni
Anna Mederiová
PhDr. Eva Šimová
Mikuláš Čurilla
Klára Jasečková

Eva Kovaľanová
Eva Sochorová
Ing. Věra Tulisová
Irena Zemančíková
Agnesa Bednárová
Ing. Štefan Hanuščin
Oľga Kubačková
Margita Mazureková
Irena Mindžáková
Katarína Nováková
Viliam Róth
Ján Toporcer
Katarína Vladárová
Milan Vysopal
Jaroslav Balvín
Andrea Bobková

Ing. Pavol Demečko
Ing. Mária Dovalová
Alžbeta Duračinská
Verona Fabinyová
Viera Fleischerová
Anna Gajtková
František Hamrák
Ondrej Kaščák
Zlata Kirchnerová
Peter Kotrady
Viola Kundrová
Gabriela Nerádová
Ing. Alžbeta Sopkovičová
Stanislava Sopúchová
Katarína Suchá
Milan Šarga

Viera Šenkocová
Katarína Štiffelová
Karol Uličný
Mária Augustinová
Eva Bakošová
Peter Balážik
Ľudmila Fáberová
MUDr. Miloslava Falisová
Valéria Franková
Jozef Galičinský
Ján Gondek
Božena Horváthová
Darina Jílková
Štefan Kačmár
Eva Kiovská
Viera Klorusová

Ján Korkoš
Darina Krigovská
Ing. Ferdinand Kubenko
Ing. Emil Labaj
PhDr. Daniela Mačupová
Jozef Ochotnický
Viera Pastvová
Alžbeta Petrovičová
Vincent Repko
Ing. Daniela Rusinová
Monika Rusnáková
Júlia Slobodová
JUDr. Miloš Tarageľ
Jozef Zavačan

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli 26. 8. 2022 rozlúčiť s našou drahou Vierkou BUJNOVOU.
Opustila nás náhle vo veku nedožitých 60 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Mgr. D. Juraškovej a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
… tak veľmi chcel žiť a nebolo mu umožnené…
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, 
naším milovaným ockom, dedkom, svokrom, bratom, svatom, 
príbuzným a  priateľom Pavlom DUĽOM, ktorý nás nečakane 
a navždy opustil 6. 9. 2022 vo veku 62 rokov.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí ste sa svojimi prejavmi sústrasti 
a kvetinovými darmi pokúšali zmierniť náš veľký žiaľ, ďalej veľká 
vďaka Pohrebnej službe S. Badziková za ústretovosť a  služby 
spojené s obradom.
S úctou manželka Valika a deti Zuzana, Peťo a Róbert s rodinami.
„Hoci si odišla a  niet Ťa medzi nami, v  našich srdciach zostaneš 
stále s nami.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s  našou milovanou manželkou, mamkou, babkou 
Alžbetou PETERLOVOU, ktorá nás navždy opustila 7. 9. 2022 vo 
veku 71 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ v  SNV, Mgr.  D. 
Juraškovej a Pohrebnej službe R. Findura.
smútiaca rodina
Tíško si zaspala a  zanechala si všetko a  všetkých, ktorých si 
milovala.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou milovanou Henkou POLLÁKOVOU, ktorá 
nás opustila 11. 9. 2022 vo veku 48 rokov.
Ďakujeme tiež Pohrebnej službe R. Findura, Rím.‑kat. farskému 
úradu v SNV.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou otec Jozef a brat Vladimír a Radoslav s rodinou.
V Teba, Pane Bože, dúfala, preto sa bude radovať u Teba naveky.
S  kresťanskou nádejou v  srdci sme sa 14.  9.  2022 rozlúčili 
s  našou manželkou, mamou, babkou, švagrinou, tetou Annou 
HRICOVOU, ktorá nás predišla do večnosti vo veku nedožitých 
76 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s  našou zosnulou rozlúčiť 
‑ otcovi biskupovi Mons. A. Imrichovi, kňazom, príbuzným, 
susedom, spevokolu, veriacim zo Štrby a všetkým známym.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková. Ďakujeme za modlitby 
aj kvetinové dary.
Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti!
S vďakou pozostalá rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  susedom, 
ktorí sa prišli 16.  9.  2022 rozlúčiť s  naším milovaným otcom, 
dedkom, pradedkom, bratom, švagrom, krstným otcom, ujom 
Štefanom DŽUBÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 
nedožitých 93 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Poďakovanie za poslednú rozlúčku patrí Rím.‑kat. farskému úradu 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za profesionálny prístup.
S láskou a úctou syn Štefan s rodinou a dcéra Jarmila s rodinou.
Kto žije v srdciach svojich milých, neodišiel, len je vzdialený…
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký smútok a žiaľ pri 
poslednej rozlúčke s našou milovanou Zuzkou OGURČÁKOVOU, 
ktorá nás navždy opustila 18. 9. 2022 vo veku nedožitých 23 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina a blízki.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala si všetko a všetkých, 
ktorých si milovala.
20. 9. 2022 sme sa rozlúčili s milovanou a starostlivou manželkou, 
mamkou, babkou a prababkou Otíliou SOBEKOVOU, ktorá nás 
opustila vo veku 67 rokov.
Týmto ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegyniam, susedom a  ostatným, ktorí ju prišli odprevadiť na 
jej poslednej ceste.
Chceme sa všetkým poďakovať za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Touto cestou sa chceme poďakovať aj kolektívu interného 
oddelenia, JIS interné oddelenia v SNV a zvlášť MUDr. Fecikovi, 
ktorý nám vychádzal v ústrety v jej ťažkých chvíľach.
S láskou manžel Jozef, dcéry Otília s rodinou, Viktória s rodinou, 
syn Jozef s rodinou a pravnúčik Alinko.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s  mojím bratom Andrejom 
BUKŠÁROM, ktorý nás opustil 21. 9. 2022 vo veku 73 rokov.
S úctou brat Šimon s rodinou.

Celý život som svietila, ale už som zhasla.
S  hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým známym, že nás 
25. 9. 2022 opustila moja manželka, mama, stará mama, krstná 
mama, švagriná a  sestra Magdaléna NOVYSEDLÁKOVÁ vo 
veku 72 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, ako aj kňazovi 
vdp. Š. Boržíkovi za dôstojnú rozlúčku.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel Ján, dcéry Veronika a Monika s rodinami 
a syn Ján s rodinou.
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Y Odišla… Zhasli oči, ktoré vždy len s  láskou na nás hľadievali, 
umĺkli  ústa, ktoré nikdy nedokázali  raniť, dotĺklo srdiečko 
najskvelejšej dcérky.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
7.  10.  2022 s  našou milovanou dcérkou a  sestrou  Natáliou 
HAMRÁKOVOU, ktorá nás navždy opustila 2.  10.  2022 vo veku 
19 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. cirkvi, farnosti Sp. Nová Ves, 
Pohrebnej službe R. Findura, primátorovi mesta Ing. P. Bečarikovi, 
ZPOZ pri MsÚ ‑ Mgr. Z. Kleinovej a jej spolupracovníkom.
Natálka, navždy ostaneš v našich srdciach.
S úctou a vďakou rodičia, brat a ostatná smútiaca rodina.

Už Vás nestretávame a  predsa ste tu stále 
s nami. Odpočinutie večné daj im, Pane.
26.  8.  2022 sme si pripomenuli 20. výročie 
odchodu do večnosti môjho syna Štefana 
DÓBIHO ml. a  19.  11.  2022 si pripomenieme 
taktiež 20. výročie úmrtia môjho manžela 
Štefana DÓBIHO st.
S  láskou si na nich spomína aj sestra a  dcéra 
Ľudmilka s rodinou.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
Prešlo 5 rokov, čo nás navždy opustili Mária 
SLIŽOVÁ a Mária PAVLÍKOVÁ.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Odišli ste… a v srdci nám bolesť zanechali. To, že 
sa rana zahojí, to je len klamlivé zdanie. Už len 
kytičku kvetov na hrob Vám môžeme dať a  pri 
plamienku sviečky na Vás spomínať…
28. 8. 2022 sme si pripomenuli už 11. rok, čo od nás 
do večnosti odišla naša láskavá, starostlivá mamka 
a babka Cecília HOVANCOVÁ a 1. 10. 2022 uplynul 
už 10. rok, kedy nečakane dotĺklo šľachetné srdce 
nášho ocka a dedka Štefana HOVANCA.
Chýbate nám.
Valika a Ľubo s rodinami
Sú ľudia, ktorí pre nás v  živote znamenajú viac 
ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.
8. 10. 2022 uplynulo 40 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý otec a  dedko František 
SCHWARZ a 6. 12. 2022 uplynie 9 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá mamka, babka 
a prababka Magdaléna SCHWARZOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka a Ivetka 
s rodinami.

Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád hory a všetkých nás.
8. 10. 2022 uplynulo 12 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Anton ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.
manželka Anna, synovia s rodinami
Stíchlo srdce, jej hlas, zostali krásne spomienky v nás.
17.  10.  2022 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamka a babka Adriana WACHTEROVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť sa nedá.
18.  10.  2022 uplynuli 2  roky, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec, brat, švagor Ján BIELICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou a úctou spomína manželka Irena, syn Martin a  sestra 
Jolana s rodinami.
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
22.  10.  2022 sme si pripomenuli 10. výročie, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko Jaroslav WESSELÉNYI.
S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí mu ju venujú spolu 
s nami.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú sa 
zas. Vo svojej záhradke rád si majstroval a prácu so stromami, tú 
si miloval. Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobré.
23.  10.  2022 ubehlo 9 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Cyril KLINGA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna s rodinnou.
Odišiel si rýchlo, nečakane. Aj keď nie si medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.
Uplynul pre nás ďalší ťažký rok od náhleho úmrtia Mgr. Ing. Petra 
PETKA.
Bude nám cťou, ak mu venujte tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou manželka, deti, sestra a ostaní príbuzní.
Srdce a duša, ruky, oči… Všetko zmizlo… len stopy Tvojej nekonečne 
veľkej lásky a spomienky na Tvoje láskavé srdce nám ostali…
2.  11.  2022 uplynie prvý smutný rok, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná Mária BISKUPOVÁ.
Smutno nám je, mami… Chýbaš nám každý deň…
Tvoje milované dcéry s rodinami

2. novembra 2022 si v  tichosti uctíme Vašu 
pamiatku, drahí rodičia,  Ondrej SABO, Anna 
SABOVÁ a náš brat Miroslav SABO.
Ďakujeme za tichú spomienku na nich s  nami 
2. novembra 2022 či následne.
Sme vďační a  hrdí, že dodnes na nich v  dobrom 
spomínate viacerí pri náhodných stretnutiach 
v Spišskej Novej Vsi, aj Vy známi a bývalí kolegovia 
z  Jednoty SD (O. Sabo ‑ ekonóm. podpredseda), 
Zdroj, š. p. (A.  Sabová ‑ podnik. hygienička), Mä‑
sokombinát (M. Sabo – vodič) a iných organizácií.
Ďakujeme za tichú novembrovú spomienku s nami.
S  úctou a  láskou syn a  brat Ladislav, dcéra 
a sestra Daniela s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
6.  11.  2022 uplynie smutný rok, kedy nás opustila naša drahá 
a milovaná mamka, babka, svokra Magdaléna REVAYOVÁ.
S  úctou a  vďakou spomínajú syn Bohuslav s  manželkou, dcéry 
Jana a  Renáta s  manželmi, vnúčatá Magdalénka s  manželom, 
Lukáš, Radka, Julko, Matej a pravnúčik Samko.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z  očí 
vypadlo. Vaša strata stále bolí, keď plameň 
sviečky ticho horí. Ostali len spomienky a odkaz 
jediný, chýbate nám v kruhu celej rodiny.
S  bolesťou v  srdci si pripomíname 1. výročie 
úmrtia nášho milovaného otca, dedka 
a pradedka Emila TURZÁKA, ktorý nás navždy 
opustil 8. 11. 2021.
Zároveň sme si 24.  10.  2022 pripomenuli už  
2. smutný rok bez našej milovanej mamky, 
babky a prababky Zuzany TURZÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou spomínajú dcéra Soňa, Martina 
s priateľom a syn Vladimír s rodinou.

Kto v srdci žije, neumiera…
10.  11.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel 
Ladislav DONO.
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, dcéra s manželom, 
synovia s manželkami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca 
rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ťažko sa nám s  Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
10.  11.  2022  uplynie smutný rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka, prababka Anastázia ILKOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú  dcéry Janka, Zdenka s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
Kto v srdci žije, neumiera… Človek odchádza, ale všetko krásne, čo 
nám dal, ostáva v nás.
11.  11.  2022 si pripomenieme 8. smutný rok, kedy nás navždy 
opustil náš otec, starý otec a manžel František ČAMBAL.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
synovia s rodinami a manželka
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YS  tichou spomienkou k  Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 

sviečky na Teba spomíname. Aj keď nie si medzi nami, v  našich 
srdciach zostávaš s nami…
14. 11. 2022 si pripomenieme nedožité 85. výročie narodenia Jána 
TÓTHA a  31.  5.  2022 sme si pripomenuli 16. výročie, kedy nás 
navždy opustil.
S  láskou, úctou a vďakou v srdci spomína manželka Erika, deti 
Erika, Silvia, Ján a Alica s rodinami.
Kto v srdci žije, neumiera.
15. novembra 2022 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil 
môj drahý manžel, otec, dedko a pradedko Milan CENTKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S veľkou láskou, úctou a vďačnosťou na Teba spomínajú manželka 
Júlia, syn Ľuboš s manželkou a vnučky Ria a Lilla s rodinami.
Ten rok ubehol ako voda, no na Teba zabudnúť sa nedá. Odišiel 
si tíško, už Ťa nemáme, stále na Teba spomíname. Ťažko je 
nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, keď srdce 
stále bolí.
6. 11. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 50 rokov 
môj manžel Rastislav MELEGA.
S láskou a úctou spomína manželka Martina, dcéra Katarína, syn 
Ľuboš.

Kto v srdciach žije, neumiera…
7.  11.  2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko, 
brat a  švagor Ján VALIGURA a  20.  12.  2022 si 
pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej 
mamky, svokry, babky, prababky a  sestry 
Heleny VALIGUROVEJ.
Ti, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou na Vás myslí celá rodina.

Túžba po Tebe je taká silná… Môcť tak pohladiť Ťa po tvári. Však 
slzou lesknú sa nám oči a bolesť srdce zaplaví…
18.  11.  2022 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný Janík STAŠŠÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
S úctou a nekonečnou láskou smútiaca rodina.
S  tichou spomienkou v  srdci si 19.  11.  2022  pripomenieme 
5 rokov, odkedy nás navždy náhle opustil môj milovaný manžel 
Peter KÓŠA vo veku 52 rokov.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S  láskou spomínajú manželka, mama, syn Peťo s  manželkou, 
dcéra Adrika s manželom a vnučky Tánička a Peťka.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si a  ten, čo Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
19. 11. 2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustil Pavol SOĽAK, 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko a brat.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny. Sníva sa mu o tých, ktorých 
miloval a ktorí milovali jeho.
20. 11. 2022 si pripomenieme 5. výročie, kedy nás opustil manžel, 
otec, svokor a dedko Michal HRIC.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí naňho nezabudli.
S vďakou a úctou spomína manželka Júlia, deti Michal, Ľudmila 
a Michaela s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky stále ostávajú.
20. 11. 2022 uplynie 30 rokov, čo nás vo veku 46 rokov opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko a brat František KOCÚR.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho 
poznali a nezabudli.
S láskou, úctou a vďakou spomína celá rodina.
Pri spomienkach na Teba, vždy tíško hľadíme do neba. V neznámy 
svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Za všetky 
trápenia a bolesti, nech Ti Pán Boh dá večnej milosti.
21. novembra 2022 uplynie piaty rok, kedy navždy odišla od nás 
milovaná mamička, babička a prababička Elena SKALKOVÁ, rod. 
Zobeková.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej modlitbu. Ďakujeme.
dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária, Etela, Silvia s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina

„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 tak 
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
21. novembra 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, syn, brat, zať a  príbuzný Martin HAGOVSKÝ vo 
veku 38 rokov.
S láskou v srdci spomína celá rodina.
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa 
s Tebou zas. Len ten, kto stratil niekoho blízkeho, vie, ako každá 
spomienka na neho veľmi bolí.
21.  11.  2022 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Peter MARTINKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
Už len kyticu na hrob môžeme dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
23.  11.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamička, 
babička, prababička Anna BUDZOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Emília, Anna a syn Jozef 
s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
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.
23.  11.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, mamka, krstná, sestra, teta, švagriná Mária KOVÁČOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Jozef a syn Marco.
Sú slová, ktoré Ti nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré spomíname s láskou.
23.  11.  2022 si pripomenieme rok, kedy nás navždy opustil náš 
otec, dedko Milan JURÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry.
„Tvoje zlaté srdce, mamička, zostane navždy s  nami. Bude nám 
žehnať na ceste, ktorou teraz pôjdeme sami…"
23.  11.  2022 si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej drahej 
mamky, babky a prababky Anny NOVÁČKOVEJ.
S  láskou, úctou a  vďakou spomínajú dcéry Eva, Taňa a  Iveta 
s rodinami.
Aj keď si odišla a  nie si medzi nami, v  našich srdciach zostávaš 
navždy s nami…
24.  11.  2022 si pripomenieme 8. výročie úmrtia našej milovanej 
mamky, babky Otílie BOBKOVEJ, rod. Bednárikovej.
S úctou a láskou spomínajú syn Milan, vnuci Adam, Matej a celá 
smútiaca rodina.
Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, kráčajú vedľa nás každý 
deň.25. novembra 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá, milovaná mamička, babička Agáta BENDOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéry Soňa, Renáta a Natália s rodinami

Čas ubieha a nevracia, čo vzal. Ostávajú len spomienky a v srdci veľký 
žiaľ. Ťažko je, keď v očiach slza stojí, ťažko je, keď srdce stále bolí.
27. 11. 2022 uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko, svokor a príbuzný RSDr. Ladislav 
KOPPER.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Čas plynie a smútok zostáva.
29.  11.  2022 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustila naša 
milovaná dcéra, sestra, švagriná, teta Zita VARGOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA UŽ AJ NA WEBE
V septembri bola na webovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu zriadená sekcia 
Smútočné oznámenia (aktuálne smútočné obrady 
so zosnulými). Nájdete ju ako poslednú v hlavnom 

menu pod záložkou Hľadám info.
Informácie o zosnulých sú zverejňované v súlade 

so Zákonom o ochrane osobných údajov.
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Bodka
Nar. 7/22, úžasná, milá, veselá 
a prítulná malá bambuľka, 
ktorá hľadá ten najúžasnejší 
milujúci domov.
Bolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý nepozná 
domov, nepoznal pohladenie 
a lásku. Je nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu.
Tofi
Starší 10‑ročný psík, ktorý má 
rád pokoj. Je nedôverčivý. 
Jeho srdiečko si získate jedlom 
a láskavým prístupom.
Justy
Kríženec jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním bude mať 
trpezlivosť a ukáže mu, že aj 
prechádzky sú príjemné.
Pit
Po ťažkom štarte v živote 
v rómskej osade mu hľadáme 
hlavne skúseného majiteľa.
Kiko
Cca 3‑roč. psík, ktorý sa už 2x 
ocitol v našom útulku. Je pria‑
teľský, kontaktný, nekonfliktný. 
Má rád prechádzky.

Beny
Mladý ovčiak, ktorý žil v osade 
na reťazi. Jeho trá penie sa už 
skončilo a teraz čaká u nás na 
vhodného majiteľa.
Marty
Starší psík ‑ kríženec labradora 
pokojnej povahy, nenáročný, 
na dlhé prechádzky. Hľadá 
milujúceho majiteľa.
Bela
6‑ročná sučka ovčiaka odobra‑
tá z osady. Užíva pohyb vo 
výbehu, so psíkmi vychádza 
dobre, najradšej aportuje.
Žofre
Nájdené milé šteniatko túžiace 
po milujúcej rodinke.
Čiko
Prahne po láske, pohladení
a množstve pohybu. V koterci
veľmi trpí, celý deň plače.
Ferdy
Psích kamarátov si vyberá, 
je veselej povahy, vhodný 
k rodinnému domu.

Lesana
Prítulné šteniatko vyhodené 
pri kontajneri. Rada sa mojká. 
S inými psíkmi problém nemá. 

Neznesie byť zatvorená, 
vtedy plače.

Bratia Majo 
a Kajo
Bratia sú veselej po‑

vahy, milujú pohyb 
a pohladenie.

Foxy
Dostala sa k nám tesne pred
pôrodom. Má rada ľudí, znesie 
sa aj s inými psami.
Župko
Malilinké šteniatko veselej 
a neposednej povahy. K adop‑
cii bude uvoľnený po absolvo‑
vaní potrebných očkovaní.
Ivo
Psích kamarátov si vyberá, 
je veselej povahy, vhodný 
k rodinnému domu.
Liam
Krásne a veselé šteniatko. Je 
smutné, že musí vyrastať bez 
milujúcej rodinky. Vhodné do 
rodiny.

Predlžené otváracie hodiny na Starom cintoríne počas dušičiek
V snahe sprístupniť Starý cintorín na Slovenskej 1 v SNV 

počas dušičkového obdobia občanom i návštevníkom mesta oznamuje 
Správa cintorínov MsÚ, že tento bude otvorený nasledovne:

21. – 27. 10. 2022 * 6.30 – 21.00 h
28. 10. – 3. 11. 2022 * 6.30 – 22.00 h

4. – 8. 11. 2022 * 6.30 – 21.00 h

Kancelária Správy cintorínov, Slovenská 1 
bude poskytovať informácie a prijímať úhrady 
za hrobové miesta počas tohto obdobia takto:

29. – 30. 10. 2022 * sobota – nedeľa * 11.00 – 18.00 h
1. 11. 2022 * utorok * 11.00 – 18.00 h

Nový cintorín, Cintorínska ul. v SNV a taktiež cintorín v Nov. Hute, Rybničná ul. sú celoročne sprístupnené nepretržite ‑ nonstop.

Komplexná ponuka služieb

Individuálny prístup

Trvalé odstránenie ťažkostí

Zameranie na prevenciu

Najnovšie technológie

Dostupné pre každého

Najväčší výber sypaných čajov
z celého sveta nájdete v našej novej

predajni v pasáži Tesco extra.

Medza 15, Sp. Nová Ves
Po - Ne: 08:00 – 20:00

0944 568 385
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Zamestnanecké granty Veolia
Podpora dobro-

voľníctva a  záuj-
mu zamestnancov 
o  veci verejné je 
jedným z  cieľov 
unikátneho progra-
mu Nadácie Veolia 
Slovensko. Program 
Z a m e s t n a n e c k é 
granty, v rámci kto-
rého môžu zamest-
nanci skupiny Veo-
lia na Slovensku získať financie na realizáciu verejnoprospešných 
projektov s podmienkou, že sa sami podieľajú na ich realizácii ako 
dobrovoľníci, je určený pre všetkých zamestnancov spoločností 
(Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslo-
venská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia 
Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám  – ob-
čianskym združeniam, školám, športovým klubom a pod.

V roku 2022 podporila nadácia v podtatranskom regióne 5 pro-
jektov Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.:

- Školský včelín s apidomčekom v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
- Spoločnou snahou za krajšie okolie - v areáli ZŠ s MŠ Jablonov,
- Školský reštart – aktívne využitie voľného času pre rodiny 
 s deťmi – tvorivé dielne v rámci Diecézneho katechetického 
 úradu Spišská Nová Ves,

- Veselá záhradka – vybudovanie malej záhradky v areáli 
 Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi,
- Spevom k radosti – 5-dňový letný tábor Detského speváckeho 
 zboru Svetlušky zo Spišskej Novej Vsi v Lúčkach

Garantmi jednotlivých projektov sú zamestnanci spoločnosti, 
ktorí sa v nich aktívne podieľajú svojou dobrovoľníckou činnosťou. 
Vážime si ich aktivity, ktorými pomáhajú zlepšovať činnosť rôz-
nych organizácií vo svojom okolí.

Božena Dická, PVPS, a.s., Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.,
Nadácia Veolia Slovensko

Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

Ghirlanda sacra
srdečne pozýva na koncert barokovej hudby

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

26.11.2022 (sobota) o 18:00
Malý Kostol

Spišská Nová Ves
Hilda Gulyás - soprán

Ján Kružliak - barokové husle
Stanislav Palúch - barokové husle
Marek Čermák - organ
Jakub Mitrík - chitarrone

Vstupné 8,- eur
Seniori, ZŤP a Študenti 5,- eur

predaj na mieste a v sieti Ticketportal
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 z Ubytujem za 165 €/mes. T.: 0903 650 740.
 z Predám 4‑izb. byt na sídl. Mier. Čiastočne 

prerobený. Cena: 130 000 €. Prípadne vyme‑
ním za 1‑izb. byt s  balkónom na sídl. Mier + 
doplatok. T.: 0908 267 397 * 0948 026 250.

KÚPIM / HĽADÁM
 z Kúpim garáž v  SNV. T.:  0903 600 596, príp. 

sms.
 z 46 r. chlap zo SNV s ŤZP hľadá os. asistenta 

s VP 30 ‑ 55 r. zo SNV alebo blízkeho okolia na 
6  ‑ 8 h/deň počas týždňa, mzda 5,20 €/hod. 
Info na 0903 937 324.

 z Hľadám do dlhodobého prenájmu garáž 
na sídlisku Tarča, najradšej pri Lipovej ul., nie 
je podmienka, prípadne pri RÚVZ Za Hor‑
nádom. Navrhnite cenu. T.:  0902 407 920 * 
juperko@gmail.com

RÔZNE
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje IN‑

TERNET a je práve nedeľa? Rozbil sa disp‑
lej? Profesionálny  servis notebookov, 
PC a  kancelárskej  techniky u  vás doma 
24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny. OB‑
NOVA  STRATENÝCH DÁT!  WINDOWS 11 na 
každom PC. Nastavenie  WIFI! SERVISNÁ 
PREHLIADKA ZDARMA! Poradíme bezplat‑
ne! a NONSTOP. Doktor PC. T.: 0904 318 235 
* www.fixnet.sk

 z ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DA‑
ŇOVÉ PRIZNANIA. T.:  0905 936 156 * info:  
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 z ZALOŽÍME S. R. O.  ZA VÁS. Kompletné 
založenie s.  r.  o. na kľúč * komplet všet‑
ky zmeny v s.  r.  o. * predaj (hotových) 
READY MADE s.  r.  o., platca aj neplatca 
DPH, založenie živnosti, atď. Kvôli súčas‑
nej situácii všetko vybavíme a  zapíšeme 
aj bez nutnosti osobného stretnutia. TI‑
MID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefániko‑
vo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk

 z STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Pre‑
stavba bytového jadra na kľúč * zatepľo‑
vanie * všetky stavebné práce * montáž 
teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov 
do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 z Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁ‑
CE * www.rekonstrukcie.eu * 0907 361 171.

 z MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠ‑
NÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka za‑
ručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

 z ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, za‑
riadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, 
atypy…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle 
Artorius * T.: 0948 026 248.

 z MONTUJEME vami zakúpené INTERIÉ‑
ROVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE a  DVERE. 
T.: 0904 307 161.

 z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY 
PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov  – 
ich odvoz a  dovoz, sedačiek, pomníkov * 
sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia 
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné su‑
šenie + kosenie trávy * ničenie mravcov. 
T.: 0904 865 262.

 z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či DOM – 
volajte kedykoľvek. Som samostatný mu‑
rár s  vlastným autom a  náradím. Okres 
SNV, PP. T.: 0944 038 471.

 z FELICITÁ – OPRAVA odevov * dáždnikov 
* žalúzií * roliet * zipsov na všetkom (aj 
na topánkach) * a ruksakov. Starosaská 7, 
SNV. T.: 0911 981 549.

 z DOUČUJEM MATEMATIKU pre 2. stupeň 
ZŠ, SŠ a VŠ. Pripravím na skúšky, prijíma‑
cie pohovory. Doučujem ŠTATISTIKU pre 
SŠ a  VŠ. Pomôžem s  prípravou výskumu, 
prieskumu a  so štatistickými analýzami 
pri bakalárskych, diplomových, rigoróz‑
nych, kandidátskych a  docentských prá‑
cach. T: 0918 694 144.

 z TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PRO‑
FESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedač‑
ky, koberce, postele, matrace… + UMÝ‑
VAM OKNÁ a  UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616 * 0905 824 096.

 z DOUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK všetky 
vekové kategórie. Pripravujem na maturi‑
tu. Možné sú konverzačné hodiny a online 
vyučovanie cez Skype. Mám bohaté skúse‑
nosti s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

 z Ponúkam MASÁŽE klasickú * reflexnú 
* bankovanie * manuálnu lymfodrenáž * 
lávové kamene * mäkké techniky a  iné. 
T.: 0904 618 456.

 z KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV 
(OD Družba, Tarča) ponúka novú službu – 
PEDIKÚRA, ako aj komplexné vizážistic‑
ké, kozmetické služby * kurz samolíčenia 
* darčekové poukážky * predaj kozme‑
tiky Medik8, Temperance. Info na: koz‑
metikasnv.sk * FB @makeupby_bibiana * 
T.: 0905 388 917.

 z FOTOATELIÉR LENS. Svadby * stužkové 
* rodinné udalosti * skupinové foto pre 
školy a  škôlky * ateliérový štylizovaný 
a umelecký portrét. T.: 0903 616 937.

 z MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy pozi‑
tívne účinky masáží, zbavte sa bolesti, na‑
pätia a stresu. Ponúkame rôzne druhy ma‑
sáží podľa vlastného výberu v cene už od 
10 € za 30 minút. V ponuke aj možnosť za‑
kúpenia DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK. Spiš‑
ská Nová Ves, Zimná 102 * T.: 0917 507 854 
* www.masazesnv.sk

 z MATEMATIKA  – stredná a  základná 
škola. Monitor * prijímacie pohovory 
* písomky * testy. Vylepšovanie kru‑
tej reality a  hroziacej polročnej a  kon‑
coročnej katastrofy. Cena 10 €/60 min. 
T.: 0905 342 421.

 z HĹBKOVÉ ČISTENIE A  TEPOVANIE všet‑
kých čalúnených nábytkov (sedačiek, 
kobercov, matracov…). Najnovšia techno‑
lógia tepovania: 4 fázy čistenia * turbo 
hĺbkové vyklepávanie * špeciálne profi 
čistiace prostriedky. T.: 0949 353 731.

 z PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * pre 
diabetikov a imobilných * ošetrenie zhrub‑
nutých, problémových, zarastených nech‑
tov * šponovanie (narovnávanie) * nech‑
tová protetika (náhrada necht. platničky) 
* masáž * zábal * peeling. Adresa: SNP 2 
(detská poliklinika), SNV. T.: 0908 986 685.

 z KUBSOFT ‑ OPRAVY POČÍTAČOV. Posta‑
ráme sa o  vaše počítače, notebooky, tla‑
čiarne, tablety, mobily * oskenujeme ale‑
bo vytlačíme vaše dokumenty, aj farebne 
* prevedieme vaše VHS kazety do DVD for‑
mátu alebo na USB úložisko. Nájdete nás 
na námestí M. Pajdušáka 63/40 v  Smiža‑
noch. 0949 547 412 * www.kubsoft.sk

 z STOLÁRSTVO OGI  – vyrábame kuchyn‑
ské linky * vstavané skrine * nábytok na 
mieru * dvere a zárubne. T.: 0904 307 161.

 z Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ 
(bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a do‑
mov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potru‑
bia), rezanie otvorov do panelu, montáž 
sadrokartónu, elektroinštalačné práce. 
T.: 0903 277 634.

 z Ponúkame čistenie kobercov, seda‑
čiek, postelí a  upratovacie práce podľa 
potreby. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS. T.:  053/444 01 19 * 0903 100 508 
* 0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk

 z PRERÁBANIE BYTOV  – sadrokartóny * 
murárske práce * obklady * dlažby * elek‑
tro * podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

 z  VIANOČNÉ FOTENIA v novootvorenom 
fotoateliéri na Zimnej 50 v SNV. Fotobalí‑
ček za uvádzaciu cenu. T.: 0911 263 624.

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

zameriame * vyrobíme 
* namontujeme

STOLÁRSTVO OGI
T.: 0904 307 161
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Technológia vysokofrekvenčného kompresora
Inverter Quattro ™ umožňuje kompresoru dosiahnuť
vysokú frekvenciu za okamih, to znamená, že chladí /
zahrieva ihneď po zapnutí.

OASIS PLUS SPLIT

Inteligentné oko Skupinové ovládanie* 

Parametre umožňujúce chladenie serverovne
Vysoká chladiaca efektívnosť

Efektívne vykurovanie aj v -30°C
Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku”

REHABILITÁCIA 
BEZ ČAKANIA

• najmodernejšie technológie
• bezbolestná rázová vlna
• vysokovýkonný laser (len 4 na Slovensku!)
• vhodné pri: bolesti chrbta, kĺbov a svalov, 

pooperačných a poúrazových stavoch, ...
• zvýhodnené ceny pre seniorov (70+)

Winmed centrum SNV
Drevárska 2
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0947 901 400
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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


