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Valentínska
ZĽAVAna20 %

156 €
195€

ZĽAVA
NA  BALÍČEK S

10 VSTUPOV

Platnosť od 14. 2. do 18. 2. 2022

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK 

ŠPECIÁLNA PONUKA! 
OBI SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PO - NE od 8:00 do 20:00 hod.

Platí v OBI Spišská Nová Ves od 1. 2. do 28. 2. 2022 
alebo do vypredania zásob. 

1 000 W, objem nádrže 17 l, 
vhodný na mokré aj suché vysávanie. 
OBI č. 4672697

59,99

MOKRO-SUCHÝ 
VYSÁVAČ KÄRCHER 
„WD 3”

0917 390 466
Bicykel vyzdvihneme,
opravíme a vrátime späť
k Vám. 

 DOHODNITE SI  TERMÍN VYZDVIHNUTIA UŽ  DNES.
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES A SMIŽANY ZDARMA,
 MIMO SNV A SMIŽ IAN 0,33€/KM 
 

ODVOZ / DOVOZ
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PARKOVANIE PO NOVOM
Parkovanie pri hlavnej pošte a pri detskej poliklinike je zabezpečené bezobslužným parkovacím systémom.
Parkovanie na týchto miestach je plne automatické, samoobslužné, s režimom ria‑
denia vstupu a výstupu. Postup je rovnaký, ako na podobných parkoviskách:
• pri rampe je potrebné vybrať lístok. Na lístku je uvedený čas vstupu a evidenčné 

číslo vozidla (EČV),
• kamera prečíta EČV a otvorí rampu,
• pred odchodom z parkoviska je potrebné uhradiť parkované v platobnej stanici. 

Lístok stačí priložiť ku skeneru a na obrazovke sa zobrazí suma, ktorú treba 
uhradiť. Úhradu parkovného je možné vykonať hotovostne alebo platobnou 
kartou, aj bezkontaktne,

• pri odchode systém prečíta EČV a otvorí rampu. V prípade, ak sa rampa neotvorí 
do 4 sekúnd, je potrebné priložiť lístok.

Majiteľom parkovacích známok systém rozpoznaním EČV otvorí rampu auto‑
maticky a tiež im umožní výjazd bez parkovacieho lístka. V tomto prípade je však 
dôležité dbať na čistú a čitateľnú EČV na vozidle, hlavne počas zimy.

V súlade s platným VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 je určená výška poplat‑
ku v parkovacej zóne II. vo výške 0,50 €/hod. Spoplatnených je každých začatých 
30 minút.
Platba za parkovné sa bude uhrádzať len za čas parkovania počas spoplatnených 
hodín (v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h a počas sobôt od 8.00 do 13.00 h). To 
znamená, že parkovanie alebo zásobovanie, ktoré bude v čase mimo spoplatnených 
hodín, bude bezplatné, t. j. v čase od 18:00:01 do 7:59:59, nedele a štátne sviatky. 
V prípade, ak vodič zaparkuje v čase spoplatnených hodín, napr. od 17.00 h a opustí 
parkovisko o 22.00 h, uhradí 1 hodinu parkovania (keďže do 18.00 h je spoplatnené).
Držitelia parkovacích preukazov (modrý preukaz) vydaných ÚPSVaR SR v zmys‑
le VZN č.  5/2019 sú oslobodení od úhrady za dočasné parkovanie v prípade, že 
predložia parkovací preukaz a žiadosť na MsÚ, Štefánikovo nám. 1, SNV. Ten ná‑
sledne zaeviduje držiteľa preukazu a vydá prístupovú kartu do bezplatného systému 
riadenia parkovísk. Edita Gondová, Štefan Pohly

PRI PLÁNOCH OBNOVY ŽELEZNIČNEJ TRATE HRALO 
NAŠE MESTO VŽDY AKTÍVNU ÚLOHU
NOVÝ PLÁN OBNOVY 
JE REALISTICKEJŠÍ

Minister dopravy Andrej Doležal predniesol začiatkom 
decembra prelomový plán obnovy železníc, ktorý by 
mal zastaviť chátranie tratí. Takáto obnova tratí ich 
v  princípe vráti do pôvodného stavu ‑ rýchlosť sa tu 
zvýši iba vďaka tomu, že sa odstránia poruchy a opotre‑
benie. Ale v drvivej väčšine nepôjde o zrýchľovanie na 
160 alebo 200 kilometrov za hodinu.
Druhú časť dokumentu tvoria projekty, ktoré sú vo vy‑
sokom štádiu prípravy. Medzi pripravené projekty nad 
10 miliónov eur patrí aj oprava trate Poprad ‑ Spišská 
Nová Ves, kde sa počíta v rokoch 2024 – 2026 s mo‑
dernizáciou na rýchlosť 160 km/h. Náklady by mali 
dosiahnuť takmer 500‑miliónov eur. Napojí sa na úsek 
Poprad ‑ Lučivná, ktorý sa modernizuje teraz.
Tretia časť plánu počíta s 1,8 miliardami eur a je posta‑
vená najmä na základnej obnove tratí. Do roku 2030 sa 
majú vynoviť trate medzi Vrútkami a Liptovským Hrád‑
kom,  medzi Spišskou Novou Vsou a  Margecanmi (za 
114‑miliónov eur) a  medzi Kysakom a  Košicami, čiže 
väčšina severnej trasy.
Mesto Spišská Nová Ves bolo a je účastníkom rokovaní 
pripravovaného investičného zámeru Železníc SR. Tie 
ešte v auguste 2007 predložili dokumentáciu pre územ‑
né rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – 
Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“. 
Na umiestnenie stavby bolo mestom Spišská Nová Ves 
vydané územné rozhodnutie v roku 2007, jeho platnosť 
bola predĺžená do 2. 1. 2023.
Mesto má zakomponovaný nový železničný koridor a na 
to nadväzujúce dopravné a  rozvojové 
koncepcie v  zmene územného plánu 
schválenej v roku 2011.
Od spracovania DÚR (dokumentácie 
na územné rozhodnutie) až po dnešok, 
kedy dochádza k  spracovaniu projek‑
tovej dokumentácie pre stavebné po‑
volenie, mesto priebežne konzultovalo 
a riešilo s projektantom otázky ohľadom:
• rekonštrukcie výpravnej budovy, 

prestavba prevádzkovej budovy – 
pôvodne bol zámer vybudovať 
budovu integrálnej dopravy a spojiť 
tak železničnú a autobusovú stanicu. 

Postupne sa od zámeru upustilo. V roku 2016 bol 
mestu predložený projekt rekonštrukcie železničnej 
stanice Spišská Nová Ves prijímacej budovy a budo‑
vy dopravnej kancelárie zo stavebno‑technického, 
bezpečnostného a estetického hľadiska. V roku 2019 
bola stavba rekonštrukcie železničnej stanice ukon‑
čená. Zrekonštruované boli spevnené komunikačné 
plochy a vybudovaný informačný systém HAVIS. 
V rámci tohto projektu mesto žiadalo v časti oplote‑
nia na Fabiniho ulici zabudovať protihlukovú stenu;

• dopravnej situácie a parkovania v okolí žel. stanice;
• prepojenie železničnej a autobusovej stanice;
• mimoúrovňové nástupištia a prechod do miestnej 

časti Telep;
• zníženie hladiny hluku zo železnice pre obyvateľov 

sídlisk Západ I, Východ a ďalších;
• mimoúrovňové križovanie cestnej a železničnej 

dopravy na Markušovskej ceste a sídlisku Západ I;
• odstránenie výsypníka slúžiaceho pre nakladanie va‑

gónov na Ul. J. C. Hronského za starým cintorínom;
• možnosť využiť uvoľnený železničný koridor, napr. 

pre cestnú dopravu a dobudovanie chýbajúcich 
mestských okruhov;

• nová železničná zastávka Madaras a jej napojenie 
na existujúcu dopravnú sieť mesta, aj výhľadovo na 
juhovýchodný obchvat mesta;

• regulácia toku Brusník;
• prístup k záhradkárskej osade Malé pole.
Rôzne sa vyvíjal aj názor na zachovanie alebo zrušenie 
trate Spišská Nová Ves – Levoča. Jednou z myšlienok 
bolo aj využitie pôvodnej trasy trate na cyklochodník. 
Aktuálne ostáva trať zachovaná.

Keďže realizácia modernizácie sa stále predlžovala, 
mesto riešilo v rokoch:
2010 ‑ 2014 aktivity v súvislosti s realizáciou bezpeč‑
ného prechodu pre peších a cyklistov na železničnom 
priecestí na Duklianskej ulici pri Slovdekre;
• odkúpenie a sanácia rampárskeho domčeka od ŽSR 

a projekt úpravy, preloženie rampových výložníkov, 
prechod pre peších s osvetlením, úprava oplotenia;

• zároveň sa mesto snaží niekoľko rokov riešiť križo‑
vatku na Radlinského ulici (cesta II/536) za železnič‑
ným priecestím, s preponou aj bez prepony medzi 
Radlinského a Duklianskou ulicou, vo viacerých 
alternatívnych riešeniach (spolu 13 alternatív). V sú‑
časnosti je dopravné riešenie tesne pred vydaním 
stavebného povolenia, mesto zabezpečuje inžiniering 
na základe mandátu od KSK, nakoľko cesta II/536 
patrí Košickému samosprávnemu kraju a spravuje ju 
Správa ciest KSK.

2019 ‑ parkovisko pri Fabiniho ul. – súčasne s rekon‑
štrukciou prijímacej budovy železničnej stanice a budo‑
vy dopravnej kancelárie mesto zrealizovalo parkovanie 
pre dočasné státie pre nástup a výstup cestujúcich;
2020 ‑ mesto dalo spracovať DÚR Rozšírenie Fabiniho 
ulice pred železničnou stanicou a  vytvorenie pešieho 
ťahu v smere autobusová stanica – železničná stanica 
a  parkovisko pre osobné automobily (15  parkovacích 
miest pred bývalým zdravotným strediskom);
2021 ‑ generálny projektant Prodex poskytol mestu 
spracované situácie projektovej dokumentácie pre sta‑
vebné povolenie. V rámci nich, okrem iného, aj riešenie 
hlavných dopravných uzlov, návrh parkoviska s 85 sto‑
jiskami pre osobné motorové vozidlá z východnej strany 

železničnej stanice, 12 parkovacích 
státí pred stanicou a 16 státí z východ‑
nej strany stanice. V tomto roku zabez‑
pečí mesto štrkovú vložku a spevnenie 
parkovacej plochy, ktorá v  súčasnosti 
slúži občanom, ktorí chcú zaparkovať 
pred železničnou stanicou.

Tomáš Repčiak, Anna Da Cruz, 
referát územného plánovania MsÚ

Zdroj: (zdroj: https://e.dennikn.
sk/2635133/dolezal‑zverejnil‑5‑mi‑
liardovy‑plan‑obnovy‑trati‑pozri‑
te‑sa‑co‑urobia‑s‑tou‑vasou/)
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dala nový album Audiostatusy a  klip k  skladbe 
Víno Ženy Spev. Koncepčný album spája reflexia na 
aktuálne témy a obraz doby. Takmer všetky sklad‑
by z nového albumu majú svoj vlastný klip. Najnovší 
vizuál sa natáčal v  legendárnej pražskej Lucerne. 
Okrem toho sa môžu fanúšikovia tešiť ešte na jed‑
nu videonovinku Unikli mi fotky, ktorá uzavrie tento 
audiostatusový vizuálny koncept. Tento rok oslávi 
kapela 25 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. 
Audiostatusy sú začiatkom osláv, ktoré kapela 
chystá. Pri tejto príležitosti si hudobní recesisti zo 
Spiša pripravili pre svojich fanúšikov viacero pre‑
kvapení. Skladby z  nového albumu v  špeciálnom 
programe a  aranžmánoch si budú môcť vypočuť 
počas jarného akustického turné, ktoré začne 
21. 4. veľkým koncertom na domácej pôde v kon‑
certnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi.

Pilotný ročník participatívneho rozpočtu Ko‑
šického samosprávneho kraja už pozná víťazné 
projekty. Tie hlasovaním, ktoré prebiehalo od 6. do 
20.  12. online formou, vybrali občania. V  tomto 
roku sa tak bude realizovať 6 projektov športovej 
infraštruktúry s najvyšším počtom hlasov. Kraj na 
tento účel prerozdelí takmer 100‑tis. €. Futbalo‑
vý klub Sp. Nová Ves uspel s projektom Tráva 
namiesto starej škvary, v rámci ktorého v areáli 
futbalového štadióna vzniknú ďalšie tréningové 
plochy.

Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho 
kraja 13.  12. na online rokovaní schválili návrh 
rozpočtu kraja na rok 2022. V tomto roku bude 
župa hospodáriť s  rozpočtom takmer 347 mil. €. 
Najvyššia položka, až 109 mil. €, je vyčlenená na 
vzdelávanie. Kraj chce v budúcom roku investovať 
aj do cyklotrás, konkrétne do cyklotrasy Podle‑
sok  – Spišský Štiavnik či cyklocesty Sp. Nová 
Ves – Levoča po hranicu KSK.

Tretia vlna pandémie ovplyvnila aj štatistiky zdra‑
votníkov a pohrebných služieb v Sp. Novej Vsi. 
Od septembra na Covid oddelení a na covidovom 
ARO zomrelo 68 ľudí. Kým v  roku 2019 riešila 
správa mestských cintorínov spolu 279 pohrebov, 
v roku 2020 sa tento počet rapídne zvýšil. Do prvej 
polovice decembra ich bolo v našom meste vyko‑
naných už 409, čo predstavuje nárast až o 44 %.

Polícia ukončila vyšetrovanie minuloročného 
pádu mosta na Starosaskej ul. Lávka pre peších 
sa zrútila 31. 7. okolo 4.30 hod. V priebehu vyšet‑
rovania boli do spisového materiálu zabezpečené 
znalecké posudky a potrebné listinné materiály. Po 
ich zhromaždení, dôkladnej analýze a  následnom 
vyhodnotení vyšetrovateľ odboru kriminálnej polí‑
cie OR PZ v Sp. Novej Vsi trestné stíhanie zastavil. 
Informovala o tom 15. 12. košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. Výsledky vyšetrovania 
poukázali, že príčinou pádu mosta bolo nedodr‑
žanie a  hrubé porušenie technologickej disciplíny 
a  pracovných postupov pri realizácii nosnej kon‑
štrukcie v čase jej vybudovania v 70. – 80. rokoch 
minulého storočia. V  tomto prípade teda nebolo 
príčinou pádu zanedbanie starostlivosti o  mostný 
objekt.

Od 10. 12. došlo k uvoľneniu opatrení pre očkova‑
ných a tých, ktorí Covid prekonali. Okrem obchodov 
sa otvorili aj lyžiarske strediská. Prvých lyžiarov 
tak 18. 12. privítali aj v rezorte Levočská dolina.

Teplomilné druhy zvierat si v  ZOO zimu užíva‑
jú vo svojich vykúrených zázemiach. Niektorým 
obyvateľom, ako napr. sova snežná alebo tiger 
ussurijský, však nízke teploty vôbec neprekážajú. 
Vianoce zvieratkám v ZOO spríjemnili štedrovečer‑
ným menu v podobe nejakého prídavku. Napríklad 
medvede alebo malé mačkovité šelmy dostali rybu, 
primáty si zase pochutnali na oblátkach s medom. 
Aj keď sú brány ZOO v zime zatvorené, jej zamest‑

NAMIESTO OHŇOSTROJA 
MESTO POMOHLO INÝM
Tradičný novoročný ohňostroj sa vedenie mesta rozhodlo tentoraz neusporiadať. 
Takto ušetrené finančné prostriedky pomohli iným.

V  súvislosti s  aktuálnou epidemiologickou situáciou 
na Slovensku sa mesto rozhodlo tradičné novoročné 
oslavy spojené s  ohňostrojom neusporiadať. Pláno‑
vané finančné prostriedky sa vedenie mesta rozhodlo 
tentoraz využiť inak. „Hľadali sme spôsob, ako by sme 
mohli zmysluplne využiť peniaze, ktoré by sme inak 
museli zaplatiť za ohňostroj. Napokon sme sa rozhodli 
rozdeliť ich medzi štyri subjekty,“ doplnil ďalej P. Be‑
čarik.
Z  ušetrených finančných prostriedkov boli zakúpené 
hračky a vybavenie do Špeciálnej materskej školy 
sv. M. M. Kolbeho, ktorú navštevujú zdravotne znevý‑
hodnené deti. Zároveň mesto zabezpečilo ďalšie 2 ks 
kyslíkových koncentrátorov pre pacientov v  do‑
mácej liečbe zapožičiavaných prostredníctvom 
agentúry ADOS Spišskej katolíckej charity. Časť 
prostriedkov bolo použitých na zabezpečenie štedro‑
večerného menu pre ľudí bez domova ubytovaných 
v budove bývalého štátneho archívu na Letnej ul. 67 
a v Dome humanity Nádej na Tehelnej ul., aby im as‑
poň trochu spríjemnilo vianočné sviatky. Zároveň im 
poskytlo teplé oblečenie a deky. Nezabudlo sa ani 
na zvieratá v mestskom útulku.

Edita Gondová, foto: Tomáš Repčiak

NEPODPÍSANÉ ZMLUVY 
A ZVYŠOVANIE CIEN ENERGIÍ 
ZDRAMATIZOVALI KONIEC ROKA
Primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik sa 
tesne pred Vianocami obrátil na Ministerstvo hos‑
podárstva SR so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení 
dodávky elektriny. Východoslovenská energetika totiž 
22. decembra vo večerných hodinách prijala stano‑
visko o odmietnutí uzatvorenia zmluvy s dlhoročnými 
stálymi zákazníkmi. Išlo pritom o väčšie množstvo od‑
berateľov z nášho mesta a okolia. Medzi dotknutými 
subjektmi v našom regióne bol napr. aj tunajší domov 
dôchodcov, poľnohospodárske družstvá, obce, bytové 
družstvá (kotolne), väčšie a  stredné podniky v  počte 
100 zamestnancov, hotely, štrkoviská, priemyselné 
parky, obchodné centrá. Podľa dostupných informácií 
ani alternatívni dodávatelia elektriny, ako je napr. SPP, 
neboli schopní ich prevziať. Hrozilo, že od 1. januára 
ostanú bez elektriny. Primátor mesta Pavol Bečarik 
preto vyzval ministerstvo hospodárstva, keďže štát je 
51‑percentným vlastníkom VSE, aby okamžite k tejto 
situácii zaujalo stanovisko a pomohol ju riešiť. „V prí-
pade, že by tieto subjekty ostali bez dodávky elektriny, 
hrozili veľké škody na majetku a  najmä na životoch 
ľudí a hospodárskych zvierat. Obával som sa fatálnych 
následkov, preto som sa obrátil na ministerstvo, aby 
prijalo patričné opatrenia,“ zdôraznil primátor.
Podľa jedného z odberateľov energie (na základe jeho 
komunikácie s  ministrom R. Sulíkom) neboli ani zá‑
stupcovia štátu v  predstavenstve či v  dozornej rade 
a ani minister ako zástupca väčšinového majiteľa vo‑
pred informovaní o krokoch VSE.

Problém sa, podľa ministerstva hospodárstva, netýkal 
domácností, ale iba neregulovaných odberateľov, ktorí 
nemali uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektriny na 
rok 2022. „Rezort intenzívne komunikuje so zástupca-
mi Východoslovenskej energetiky a hľadá riešenie pre 
všetkých ich existujúcich zákazníkov. Ministerstvo hos-
podárstva na zlú trhovú situáciu s energiami, kde ceny 
elektriny a plynu stúpli niekoľkonásobne, upozorňuje už 
niekoľko mesiacov, súčasne však do európskeho vnú-
torného trhu s energiami nemá ako zasiahnuť,“ infor‑
movala vtedy hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.
Situácia, do ktorej sa odberatelia dostali aj preto, že 
vyjednávali lepšie zmluvné podmienky na odber elek‑
trickej energie, sa vyriešila na prelome roka podpísa‑
ním zmluvy za koncovú cenu 275 €/MWh (čiže niekoľ‑
konásobne vyššiu ako v predchádzajúcom období).
Spišská Nová Ves ako subjekt už v tom čase podpísala 
s VSE zmluvu s cenami, ktorá narástla zo 60 na 200 €/
MWh. „Žiaľbohu, tento nárast sa týka napríklad aj náš-
ho domova dôchodcov. Celkovo mesto počíta s náras-
tom výdajov za elektrickú energiu vo výške 267-tisíc 
eur. Do tejto kalkulácie ešte nepočítame nárast na ma-
terských a základných školách, odhadom nám financie 
postačia do septembra. Príjmy mesta klesajú, ale ceny 
rastú. V  rámci optimalizácie nákladov stojí pred nami 
úloha zabezpečiť finančné zdroje, ktoré si nárast cien 
energií vyžiada, a to aj za cenu žiadosti o pomoc prís-
lušného ministerstva,“ dodáva P. Bečarik.

Edita Gondová, Tomáš Repčiak

Primátor mesta 23. decembra odovzdal riaditeľke 
agentúry ADOS Spišskej katolíckej charity  
Silvii Kostelníkovej 2 kyslíkové koncetrátory 
na podporu dýchania.
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nanci majú plné ruky práce na zveľaďovaní areá‑
lu. Postupne sa tu realizuje lepšie miesto pre orla 
a nový výbeh už majú pripravený svište. Ak to pan‑
demická situácia dovolí, pavilón Aquaterra plánujú 
pre návštevníkov znovu otvoriť od 1. 2. Následne 
počas polročných prázdnin budú mať všetky deti 
vstup do pavilónu zdarma. Pozrieť si tu môžu aj no‑
vého obyvateľa – varana cumingového.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica sa opäť 
zapojilo ako koordinátor do 4. ročníka celoslo‑
venského charitatívneho projektu Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok. S pomocou Spi‑
šiakov sa im podarilo vyzbierať 389 krabíc, ktoré 
spríjemnili vianočné obdobie seniorom v  Domove 
dôchodcov v Sp. Novej Vsi, Dome Charitas sv. Ka‑
taríny Labouré SNV, Domove dôchodcov v Nálep‑
kove a  Dome Charitas sv.  Damiána De Veuster 
v Sp. Vlachoch.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia a  vyhlá‑
sený núdzový stav sa ani v  roku 2021 nemohol 
uskutočniť tradičný Vianočný trh. Atmosféru blí‑
žiacich sa sviatkov tak občanom mesta dotvárala 
aspoň vianočná hudba znejúca z  budovy radnice 
a Reduty. Prevádzkovatelia v centre mesta zároveň 
do svojej ponuky zaradili aj rôzne vianočné špecia‑
lity.

Milovníci bežkovania si po roku opäť prišli na svo‑
je. Lesy mesta Sp. Nová Ves v športovom areáli 
Grajnár počas tretieho decembrového víkendu 
oficiálne otvorili sezónu. S úpravou tratí pritom 
v  spolupráci s  mestským podnikom MEPOS za‑
čali už začiatkom októbra. Trate vyčistili, vykosili 
a  kde to bolo potrebné, aj rozšírili. Túto sezónu 
tu pribudlo aj niekoľko noviniek. Pre návštevní‑
kov boli sprístupnené mobilné WC zariadenia. 
Okrem centrálneho parkoviska im boli k dispozícii 
aj 2  záložné, kde pribudli malé kontajnery. Za‑
hriať sa mohli teplým nápojom z bufetu. Zároveň 
tu pribudol aj altánok. Areál ponúka 5 bežeckých 
okruhov s upravovanou stopou rôznej dĺžky a ná‑
ročnosti. Tie spravujú Lesy mesta prostredníc‑
tvom OZ Les pre ľudí, ktoré spolupracuje s OOCR 
Slovenský raj & Spiš. Keďže údržba tratí stojí 
nemalé finančné prostriedky, podporiť ho môže 
každý ľubovoľnou sumou poukázanou na účet  
SK85 1111 0000 0016 8135 4000.

Vedenie mesta 20. 12. slávnostne ocenilo víťazov 
súťaže Rodina na 100 slov, ktorú zorganizovalo 
mesto v spolupráci s OZ Oči Sp. Novej Vsi. Za ce‑
lou myšlienkou stojí predseda združenia Miroslav 
Hnát. Inšpiroval sa literárnou súťažou v Prahe, kto‑
rej sa sám zúčastnil. Do súťaže sa zapojilo 240 detí 
zo spišskonovoveských základných a  stredných 
škôl. Víťazné práce boli inštalované vedľa chodníka 
pri budove radnice. Doplnené boli o výtvarné práce 
žiakov Základnej umeleckej školy. Najlepšie texty 
boli publikované v  zborníku Rodina na 100 slov. 
Na jeho vydanie prispelo mesto dotáciou vo výške 
1 500 €.

Tretia vlna pandémie maximálne zamestnala všet‑
kých zdravotníckych pracovníkov. Popasovať sa 
pritom museli nielen s fyzickou, ale aj psychickou 
záťažou. Pozitívnu energiu zvyknú čerpať vo svo‑
jich rodinách. Dodať silu im však vedia aj cudzí ľu‑
dia. Dôkazom je darček od športovo‑relaxačné‑
ho centra zo Sp. Novej Vsi v podobe poukazov na 
masáže, ktorý dostali tesne pred Vianocami. Vďaka 
nemu sa až 98 pracovníkov covidového a interného 
oddelenia tunajšej nemocnice bude môcť zrelaxo‑
vať. Zároveň boli zdravotníkom v spišskonovoves‑
kej nemocnici Svet zdravia a v Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva 22. 12. odovzdané škatule 
plné koláčov v  rámci výzvy Učitelia pečú zdra‑
votníkom. Zapojilo sa do nej vyše 30 miest, medzi 
nimi boli aj pedagógovia zo ZŠ Lipová ul.

B
LE

S
K

O
V

K
Y

MESTO USTÚPILO OD ZÁMERU 
UZAVRIEŤ ZMLUVU NA VÝSTAVBU 
GARÁŽOVÉHO DOMU
V roku 2020 oslovila mesto Spišská Nová Ves spoloč‑
nosť SELL Slovakia,  s.  r.  o.,  s  ponukou realizácie vý‑
stavby podzemného garážového domu na sídl. Mier. 
Keďže problematika nedostatku parkovacích miest sa 
týka aj nášho mesta, správa o  možnostiach výstav‑
by podzemných garážových boxov bola prednesená 
mestskému zastupiteľstvu. Poslanci projekt uvítali 
a vyjadrili mu všeobecnú podporu a zároveň súhlasili 
s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na nájom po‑
zemku, na ktorom by mal v budúcnosti garážový dom 
stáť. Následne mesto pristúpilo k technickému, ale aj 
právnemu posúdeniu možných prínosov a rizík budúcej 

výstavby. Napriek tomu, že sa projekt z  technického 
hľadiska javí s určitými obmedzeniami ako priechodný, 
z pohľadu hĺbkovej právnej analýzy predstavuje určitú 
mieru rizikovosti. Právna analýza poukazuje najmä na 
majetkové a právne problémy v prípade nedostatku fi‑
nancií a s tým spojené riziká s ukončením stavby.
Po komplexnom zvážení vyššie uvedených skutočností 
sa mesto rozhodlo využiť svoje právo a so spoločnos‑
ťou SELL Slovakia, s. r. o., nájomnú zmluvu nepodpísať.
Týmto aktom mesto však nevylučuje možnosť, že 
v danej lokalite v budúcnosti garážový dom vyrastie.

Lucia Duláková, vedúca právneho odd., MsÚ

VEĽKÉ HNEDÉ KONTAJNERY 
NAHRADIA PRAKTICKEJŠIE NÁDOBY
Od 1. júla minulého roka bol v meste zavedený celo‑
plošný zber kuchynského odpadu. Pre rodinné domy 
je zber realizovaný prostredníctvom 10‑litrových 
vedierok, na sídliskách boli dočasne využité na zber 
kuchynského odpadu 1100‑litrové kontajnery, ktoré 
boli do toho času využívané na zber biologicky rozloži‑
teľných odpadov bez kuchynskej zložky. Na sídliskách 
sme postupne začali dopĺňať nové 240‑litrové kon‑
tajnery na kuchynský odpad a v súčasnosti prebieha 
kompletná zámena veľkých 1100‑litrových kontajne‑
rov za menšie 240‑litrové kontajnery. „K tomuto kroku 
sme pristúpili predovšetkým z dôvodu, že obyvatelia 
často do týchto hnedých kontajnerov vyhadzovali aj 
komunálny odpad, prípadne aj iné druhy odpadov, 
ktoré do týchto kontajnerov nepatria. Veríme, že tento 
krok pomôže zlepšiť čistotu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, ktorý bude môcť byť následne 
v plnej miere zhodnotený. Zároveň by sme chceli zdô-
razniť, že do týchto kontajnerov patrí iba biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. Na každej nádobe 
sa nachádza zoznam, čo tam patrí a  čo nepatrí. 
Tento odpad musí byť do kontajnera vložený bez 
akýchkoľvek igelitových vrecúšok, tašiek a  oba‑
lov, v opačnom prípade dochádza ku kontaminácii ob-
sahu zberového vozidla,“ upozorňuje vedúci oddelenia 
komunálneho servisu MsÚ Peter Hamrák.

Do biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu patria:
• šupky z ovocia a zeleniny
• pokazené či nahnité ovocie a zelenina
• potraviny po záruke bez obalov
• staré pečivo, koláče, keksy
• ryža, cestoviny, zemiaky
• mäso, ryby, mliečne výrobky
• vajcia a škrupiny z vajec
• kávové a čajové zvyšky
Naopak, do kuchynského odpadu NEpatria:
• plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo, zmesový odpad
• zelený odpad ‑ tráva, lístie, konáre
• použitý jedlý olej a tuky
• tekutý odpad ‑ polievky, omáčky, mlieko, nápoje
• uhynuté zvieratá a exkrementy
• kosti, ohorky z cigariet, plienky

Pozn.:  Zber kuchynského odpadu je realizovaný 
podľa kalendára zvozu separovaných zložiek odpa‑
du  – vždy v  pondelok a  štvrtok. Občania bývajúci 
v rodinných domoch, ktorí si ešte nevyzdvihli 10‑litro‑
vé nádoby na kuchynský odpad, tak môžu urobiť kaž‑
dú stredu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.30 h na 
odd. komunálneho servisu MsÚ, Štefánikovo nám. 1, 
č. dverí 212. Tomáš Repčiak
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strešie pre ľudí bez domova podobne ako minulú 
zimu v budove bývalého štátneho archívu na Letnej 
ul. Dočasné prístrešie je vybavené desiatimi lôžka‑
mi a k dispozícii majú aj teplú vodu.

V decembri sa dostala na pulty kníhkupectiev kni‑
ha historika Múzea Spiša Martina Furmaníka pod 
názvom Rodičia slávnych. Venovaná je rodičom 
30 najznámejších svetových osobností naprieč ce‑
lou históriou. Autor v nej ozrejmuje, aký mali vplyv 
na ich ďalší život a správanie. Aktuálne spolu s ko‑
legami pracuje na knihe Dejiny Nemcov na Spiši.

Betlehemské svetlo 23.  12. zasvietilo aj na 
tunajšej radnici. Primátor mesta Pavol Bečarik ho 
prevzal z rúk členov 75. zboru skautov o. b. Jána 
Vojtaššáka v Sp. Novej Vsi.

Domov dôchodcov pripravil pre svojich klientov 
24. 12. vianočné posedenie, na ktorom nechýbala 
hudba a klasická štedrovečerná večera. Pozdraviť 
ich prišiel aj primátor mesta Pavol Bečarik.

V centre mesta pri Radnici bola inštalovaná foto‑
grafická výstava Úsvit kontra súmrak. Prezen‑
tovaných na nej bolo 24 fotografií  – 12 brieždení 
a 12 zmrákaní, ktoré nafotil počas 3 rokov Micha 
Buza. K nim neskôr priradil ľudské pocity a emó‑
cie, ktoré dopĺňajú celkový dojem. Okoloidúci 
Novovešťania na sklonku minulého roka hlasovali 
za najkrajšiu fotografiu. Za odmenu ich autor po‑
núkol medovníkmi a  teplým grogom. V spolupráci 
s  mestom plánuje fotografie vydražiť a  finančný 
výťažok použiť na dobročinné účely.

Skupina otužilcov Pstruhy Slovenského raja sa 
31. 12. so starým rokom rozlúčila netradične. Vodu 
tentoraz vymenili za ľadovú plochu v  Smižanoch. 
Na silvestrovskom korčuľovaní nechýbalo ani šam‑
panské, bilancovanie a priania do nového roka.

Ani v posledný deň roka 2021 nezabudol primátor 
mesta Pavol Bečarik na tých, ktorí sa starajú o náš 
pokoj, zdravie a bezpečnosť. Navštívil členov Ha‑
sičského a záchranného zboru v SNV, stretol sa so 
zástupcami Policajného zboru SR v našom meste, 
so zdravotníkmi zo Záchrannej zdravotnej služby 
a porozprával sa s členmi tunajšej Mestskej polície.

Archeológovia z  Archeologického ústavu SAV po‑
važujú za najväčší a najvýznamnejší archeolo‑
gický výskum minulého roka na Spiši ten z leta 
v Sp. Novej Vsi. Pred plánovanou bytovou výstav‑
bou pod Blaumontom objavili rozsiahlu nekropolu 
zo staršej doby bronzovej starú takmer 4 000 ro‑
kov. Medzi budúcimi budovami preto vznikne mini 
archeopark s informačno‑náučnými tabuľami.

Pandémia ovplyvnila návštevnosť nášho mesta 
aj v minulom roku. V porovnaní s obdobím pred jej 
vypuknutím, ale aj s predošlým rokom, kedy už boli 
zavedené niektoré opatrenia, došlo k poklesu poč‑
tu turistov. Paradoxne návštevnosť našej kostolnej 
veže bola vyššia. Zmenilo sa tiež národnostné 
zloženie návštevníkov. Kým cudzincov bolo menej, 
90 % ich tvorili Slováci. Do popredia sa už druhú 
sezónu dostáva bežecké lyžovanie.

V  roku 2021 sa Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej 
katolíckej charity, stal laureátom Národnej ceny 
Dobré srdce v kategórii manažér sociálnych slu‑
žieb. Ide o celonárodnú anketu o najlepších pracov‑
níkov sociálnych služieb. Má 9 kategórií, v ktorých 
porota vyberá finalistov na základe prihlášok, ktoré 
posielali zamestnávatelia, nadriadení, ale aj klienti, 
prijímatelia sociálnych služieb, kolegovia, susedia 
či príbuzní.

PRIVÍTALI SME PRVÉHO 
NOVORODENCA ROKU 2022
V roku 2021 sa narodilo 359 Spišskonovovešťanov. V nemocnici Svet zdravia však prišlo na 
svet 1 583 detí, trinásť mamičiek porodilo dvojičky.

Pavol Bečarik 3. januára privítal prvú Spišskonovoveš‑
ťanku roku 2022. Mamičke malej Adrianky odovzdal 
kyticu a  malý finančný dar. Dievčatko prišlo na svet 
1. januára pred druhou hodinou popoludní s mierami 
2 510 gramov a 46 centimetrov. „Veľmi sa teším novej 
občianke Spišskej Novej Vsi, Adrianke i jej rodine že-
lám veľa zdravia a pohody, dúfam, že sa jej v našom 
meste bude dariť a bude v ňom šťastná!“ uviedol pri‑
mátor Spišskej Novej Vsi P. Bečarik.
K poslednému dňu minulého roka žilo v našom mes‑
te 35 488 obyvateľov, z  toho 268 cudzincov. V  roku 
2021 sa u nás narodilo 359 detí (z toho 175 chlapcov 
a 184  dievčat), navždy nás opustilo 479 Spišskonovo‑
vešťanov. V minulom roku sa u nás zosobášilo 246 pá‑
rov a 45 sa rozviedlo. Najstaršia obyvateľka mesta sa 
dožila 101 rokov, odsťahovalo sa viac (587) ľudí ako 
prisťahovalo (379).
Budúcnosť Spišskej Novej Vsi, to sú narodené deti. 
Najčastejšie im dávali mená Jakub, Šimon, Adam, 
Filip, Michal, Oliver, dievčatám Sára, Karolína, Olívia, 
Nela, Sofia. „Zaznamenali sme aj netradičné mená ako 
Brajen Miran alebo Selim, medzi dievčatami Naomi, 
Ruby alebo Ashley Nancy,“ uviedla Mária Bartošová 
z evidencie obyvateľov MsÚ.
V  Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa 
minulý rok uskutočnilo 1 579 pôrodov. Až 13 ma‑
mičiek si domov z  pôrodnice odnieslo dvojičky. 
Chlapcov sa narodilo 815 a dievčat 768.
„V  našej pôrodnici priviedlo vlani svoje dieťatko na 
svet aj 37 mamičiek, ktoré boli pozitívne testované na 

ochorenie COVID-19. Tešili sme sa, že ani u  jedného 
novorodenca sa koronavírus nepotvrdil,“ vysvetľuje 
primár gynekologicko‑pôrodníckeho oddelenia Miro‑
slav Výrostek.
Nemocnica v Spišskej Novej Vsi má dlhodobo najvyš‑
ší počet pôrodov spomedzi všetkých nemocníc v  sieti 
Svet zdravia. V roku 2018 ich bolo 1 331, v roku 2019 
zase 1 464 a v roku 2020 až 1 595. Rodičky si pôrodnicu 
vyberajú najmä na základe dobrých referencií od iných 
mamičiek či po návšteve počas dňa otvorených dverí.
„Počas minulého roku sa nám na oddelení podarilo 
vynoviť príjmovú a  USG ambulanciu, ako aj pôrodné 
sály. Mamičky tak pri príchode do našej pôrodnice 
a následne pri samotnom pôrode čaká nové, útulnejšie 
prostredie, kde sa, veríme, budú cítiť dobre,“ hovorí 
primár.
Nemocnica ponúka mamičkám aj možnosť vytvoriť 
si spoločne s personálom individuálny pôrodný plán. 
„Zároveň bude čoskoro na webovej stránke uverejne-
ný ‚náš pôrodný plán‘ navrhnutý pre bezpečnosť ro-
dičky a jej bábätka, ktorý pomôže budúcim mamičkám 
oboznámiť sa s priebehom pôrodu v našej pôrodnici 
a zároveň im ozrejmí naše obvyklé postupy a odporú-
čania,“ doplnil.
Pôrodnica, okrem iného, využíva moderné metódy ako 
bonding (v prípade cisárskeho rezu možnosť bondin‑
gu s oteckom) či rooming‑in a po pôrode mamičkám 
v  oblasti dojčenia radí certifikovaná laktačná porad‑
kyňa.

Tomáš Repčiak, Jana Fedáková

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB 
LEKÁRNÍ V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

8.00 - 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland T.: 0901 961 073

8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
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Návštevnosť Slovenského raja poznačila pandé‑
mia aj v minulom roku. Počty turistov tu kolísali 
a  priamo úmerne s  nimi aj počty výjazdov Hor‑
skej záchrannej služby. Záchranári evidujú zhru‑
ba do 70 zásahov rôzneho charakteru. Najviac 
z nich sa týkalo poranení končatín a veľa bolo tiež 
cyklistických úrazov. Zaznamenali tiež 1 kuriózny 
prípad, keď cyklisti zablúdili z Kláštoriska s elektro 
bicyklami do Prielomu Hornádu. Absolvovať museli 
tiež 2 vážne zásahy s resuscitáciou. Žiaľ, ani jeden 
z nich neskončil úspešne. Medzi neobvyklé prípady 
patrí aj náhodné nájdenie ľudských pozostatkov, 
ktoré objavili anglicky hovoriaci turisti.

Uplynulý rok bol pre Múzeum Spiša úspešný, a to 
aj napriek tomu, že kvôli pandémii muselo byť až 
4,5 mesiaca zatvorené. Jeho brány prekročilo až 
18‑tis. návštevníkov. Zároveň sa mu podarilo zrea‑
lizovať aj 9 projektov za vyše 100‑tis. €. Úspešné 
bolo tiež v prezentačnej či propagačnej činnosti. Od 
minulého roku tu k expozíciám pribudla aj 1 nová 
pod názvom História Spiša. Vyslúžilo si tiež oce‑
nenie za archeologický nález sošky Kelta v lokalite 
Jánovce. V tomto roku plánuje zrealizovať 1. časť 
expozície Príroda Spiša, ktorá nadväzuje na kom‑
plexnú rekonštrukciu Provinčného domu z  roku 
2016. Rovnako chce dokončiť aj rekonštrukčné 
práce v letohrádku Dardanely, projekt Smart či re‑
konštruovať hospodársku budovu. Pripravuje tiež 
rekonštrukciu pobočky v  Smižanoch, ktorá by sa 
mala stať centrálnym depozitárom múzea.

Rok 2021 sa v Galérii umelcov Spiša niesol v zna‑
mení online prezentácií, virtuálnych prehliadok, prí‑
pravy programov pre online priestor a zároveň tiež 
živého umenia. Počas roka galéria realizovala zá‑
žitkové detské tábory a množstvo výstav. Obdobie, 
kedy musela byť zatvorená, využila na zmoderni‑
zovanie osvetlenia a  množstvo drobných sanač‑
ných prác, ktorými zveľadili objekt. Podarilo sa im 
dokonca kompletne kultivovať Záhradu umenia, 
kde ošetrili a  opravili všetky sochy. V  tomto roku 
má množstvo plánov. Pripravuje pomerne veľkolepé 
produkcie, zhruba 13 výstav, niekoľko exteriéro‑
vých projektov, letné tábory pre deti a množstvo od‑
borných sprievodných programov. Okrem toho chce 
zrealizovať zhruba 15 grantových projektov. Galéria 
v  tomto roku oslávi 35. výročie od svojho vzniku. 
Záver roka sa teda bude niesť oslavami.

Pandémia v minulom roku ovplyvnila fungovanie 
aj Spišského divadla a  jeho návštevnosť. Pred‑
stavenia tak presunulo do online priestoru a  na‑
priek obmedzeniam uviedlo premiéru 7 divadelných 
predstavení. V tomto roku sa môžeme tešiť na ďal‑
šie. Okrem umeleckej produkcie sa sústredí aj na 
obnovu svojich priestorov. Vymeniť plánuje všetky 
obvodové dvere, ďalej skvalitniť zvuk či osvetlenie 
a  zrealizuje sa tu aj nové pódium. Pripravovanou 
novinkou je aj kaviareň. Svoju umeleckú činnosť 
plánuje rozšíriť aj o alternatívnu scénu. Jeho herci 
sa zúčastnia aj na výstave v Dubaji, kde budú sú‑
časťou umeleckého programu.

Členovia Klubu dôchodcov Lipa sa 3. 1. stretli na 
spoločnej turistickej vychádzke na Sans‑Souci. Išlo 
pritom už o II. ročník tohto Novoročného výstupu.

Po sviatkoch pribudli na kontajnerových stojis‑
kách vianočné stromčeky, odkiaľ putujú do Re‑
gionálneho centra zhodnocovania biologicky rozlo‑
žiteľných odpadov. Tam sa podrvia a pomelú a vo 
finále z nich vznikne kompost. Vrátia sa teda opäť 
do prírody, len v inej podobe. Rovnaký osud čakal 
aj vianočný stromček a stromčeky pri radnici, ktoré 
pred Vianocami ozdobovali deti z materských a zá‑
kladných škôl.
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Inštitút INEKO zverejnil v závere minulého roka rebríček nemocníc. Spišskonovoveská 
nemocnica Svet zdravia skončila v hodnotení všeobecných nemocníc na 7. mieste.
Rebríček najlepších nemocníc už po siedmykrát zosta‑
vil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. 
Dáta vychádzajú z rokov 2017 až 2020 a hodnotí sa 
podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností leká‑
rov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospo‑
dárenia a  transparentnosti za obdobie štyroch rokov. 
„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevant-
ných informácií o  kvalite a  efektívnosti poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z  kľú-
čových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie 
informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodo-
vať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných 
služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa 
neustále zlepšovať,“ uviedol v  tejto súvislosti riaditeľ 
INEKO Dušan Zachar.
Inštitút hodnotil 44 slovenských nemocníc. Tie mu‑

seli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti 
(poskytovanie zdravotnej starostlivosti v  základných 
odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledo‑
vaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenej‑
ším rokom znižovala. Ako píšu odborníci z INEKO, pan‑
démia koronavírusu sa v  slovenských nemocniciach 
v roku 2020 negatívne podpísala na plošnom zhoršení 
úrovne všetkých sledovaných indikátorov kvality po‑
skytovanej zdravotnej starostlivosti. Pre pandémiu sa 
znížil počet realizovaných operačných výkonov. Medzi‑
ročne klesol celoplošne o takmer štvrtinu. Zároveň sa 
však zvýšila reportovaná spokojnosť pacientov, hospo‑
dárenie, ako aj transparentnosť nemocníc.
Spišskonovoveská nemocnica Svet zdravia sa 
v  rebríčku v kategórii Všeobecné nemocnice umiest‑
nila na 7. mieste z celkového počtu 33 nemocníc.

Edita Gondová

SPRÁVA ŠTÁTNYCH POZEMKOV 
V SLOVENSKOM RAJI PRECHÁDZA 
POD OCHRANÁROV
Poslanci národnej rady schválili 14. decembra reformu národných parkov. Štátne pozemky 
v Slovenskom raji tak prechádzajú pod ochranárov. Podľa predbežných odhadov sa tak 
ročná ťažba dreva v tomto území zníži zhruba o dve tretiny.
Schválená reforma a  s  ňou súvisiace opatrenia po‑
súvajú Slovenskú republiku v oblasti ochrany prírody 
medzi vyspelé krajiny. Reformu víta aj riaditeľ Správy 
NP Slovenský raj Tomáš Dražil. Podľa neho je predpo‑
klad, že sa zvýši aj podiel bezzásahovej zóny A v ná‑
rodnom parku. „Sme radi, že novela zákona o ochrane 
prírody prešla, myslíme si, že je to zásadná a prelomo-
vá vec a prinesie progres v ochrane prírody. Slovenský 
raj má zonáciu, a tak všetky štátne pozemky v celom 
národnom parku prejdú pod našu správu. Náš región 
je zžitý s myšlienkou, že to takto bude, či sú to obce, 
neštátni vlastníci lesov, podnikatelia a ďalší. Chápem 
to ako prirodzený vývoj našich národných parkov a pri-
blížime sa tak európskym štandardom,“ uviedol v tejto 
súvislosti T. Dražil.
Ako ďalej potvrdil, ročná ťažba dreva v Slovenskom raji 
by sa podľa predbežných odhadov mala znížiť zhruba 
o dve tretiny. Podľa neho sa k ťažbe pristúpi výlučne 
prírode blízkym spôsobom a rozdiel pocítia aj návštev‑
níci. „Ťažba sa zameria na to, aby sa čo najviac lesy 
priblížili pôvodnému stavu, teda sústredí sa do mlad-
ších porastov. Naším zámerom je, aby mali naše lesy 

prirodzenejšie zastúpenie drevín a čo najdiferencova-
nejšiu štruktúru,“ vysvetlil ďalej T. Dražil.
Cieľom reformy je rozvoj národných parkov a vyššia 
úroveň kvality života obyvateľov v dotknutých regió‑
noch. Schválená poslanecká novela zabezpečí ná‑
rodným parkom právnu subjektivitu a prevod správy 
pozemkov vo vlastníctve štátu pod rezort životného 
prostredia. Od 1. apríla 2022 sa tak správa štátnych 
pozemkov presunie na správy národných parkov 
len na území TANAPu, PIENAPu a NP Slovenský raj. 
K  tomuto dátumu prechádza pod národné parky aj 
správa štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany. 
Prechod správy území v 3. a nižšom stupni ochrany 
vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.  Štát‑
na ochrana prírody SR v  tejto súvislosti prevezme 
všetkých lesníkov a robotníkov, ktorí sa podieľajú na 
obhospodarovaní lesov v národných parkoch pri za‑
chovaní ich doterajšieho ohodnotenia. Zároveň bude 
pri správach národných parkov zriadený  poradný, 
odborný, konzultačný a iniciačný orgán Rada ná‑
rodného parku.

Edita Gondová

OZNÁMENIE
Výbor Podporného pohrebného združenia pobočka Spišská Nová Ves oznamuje svojim členom, že na zák‑

lade rozhodnutia mimoriadneho zasadnutia Správnej rady PPZ zo dňa 6. 12. 2021 sa od 1. 1. 2022 ročný 

členský príspevok zvyšuje na 23 €. Členské je potrebné uhradiť do 30. 6. v danom roku. Dôvodom 

na zvýšenie je mimoriadne vysoká úmrtnosť členov vplyvom ochorenia COVID‑19. Všetky informácie 

o výbere nájdu členovia na nástenke pri vstupe do farského úradu. Ospravedlňujeme sa všetkým členom 

za oneskorenú informáciu, nakoľko sme ju aj my dostali až 10. 1. 2022.

výbor PPZ
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Spišské kultúrne centrum a  knižnica usporiadalo 
poplenérovú výstavu výtvarných diel a  fotografií 
pod názvom Krajina plná pokladu. Od 13. 1. sú 
vo výstavných priestoroch na Zimnej 47 prezen‑
tované práce 4 výtvarníkov a 2 fotografov. Tí po‑
čas 3‑dňového plenéru uprostred lesa v  krásnej 
lokalite Sigord pri Prešove tvorili pod vedením 
skúseného lektora Milana Špaka. Umelci zamerali 
svoje zmysly na hľadanie krásy v krajine a vyjadrili, 
čo pre nich znamená nájsť poklad. Počas pobytu 
navštívili aj opálové bane a spoznali tak unikátnu 
lokalitu po ťažbe tohto drahého kameňa. Výstava 
prebieha do 18. 2. a z verejných zdrojov ju podporil 
Fond na podporu umenia.

V Michalovciach 14. 1. po skončení zápasu ho‑
kejovej extraligy došlo k incidentu. Pred šatňou 
Spišiakov sa strhla bitka, do ktorej sa zapojili hráči 
na oboch stranách, ale aj usporiadatelia a členovia 
realizačného tímu. Hokejový klub Sp. Nová Ves sa 
na základe zápisu delegáta, kde je uvedené verbál‑
ne a fyzické napadnutie, ďalej rasistické napadnu‑
tie zo strany členov realizačného tímu domáceho 
klubu a  usporiadateľskou službou, rozhodol celú 
situáciu posunúť klubovému právnikovi. Po preštu‑
dovaní celej situácie zváži právne kroky voči vy‑
braným osobám. Postoj klubu podporilo aj vedenie 
nášho mesta. Podľa primátora Pavla Bečarika sú 
prejavy rasizmu na športoviskách neprijateľné.

Košický samosprávny kraj 16.  1. ráno v  Koši‑
ciach po prvýkrát očkoval deti vo veku od 5 do 
11 rokov. Očkovanie prebiehalo pod dohľadom pe‑
diatra a za prítomnosti zákonného zástupcu. V prí‑
pade záujmu je potrebné, aby rodičia svoje deti na 
očkovanie prihlásili prostredníctvom registrácie 
cez www.korona.gov.sk. Župa pre ne následne ob‑
jedná špeciálne tzv. pediatrické vakcíny od Pfizer/
BioNTech. Okrem toho, že zdravotníci deťom poda‑
jú menšiu dávku vakcíny, sa očkovanie nijako nelíši 
od toho, ktoré realizuje pre dospelých.

Veľké gesto preukázali členovia speváckeho a hu‑
dobného zoskupenia a kňaz pôsobiaci vo Svätyni 
Božieho Milosrdenstva na sídl. Západ a 9. 1. odo‑
hrali benefičný koncert na pomoc Markusovi 
z  Tepličky. Ide o  5‑ročného ležiaceho chlapčeka 
s  kombinovaným postihnutím, ktorému terapiu 
a cvičenia hradia rodičia. Pôvodne mal byť koncert 
venovaný bývalému primášovi Čačiny Šimonovi 
Hanzelymu, ktorý rovnako bojuje s  ťažkou cho‑
robou. Ten sa však poďakoval a  odporúčal, aby 
ju venovali niekomu, kto ju potrebuje viac. Vďaka 
modernej technike bol koncert k dispozícii celý ja‑
nuár, počas ktorého mohli dobrovoľníci prispievať 
poukázaním ľubovoľnej sumy na účet.
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FUNGOVANIA V NOVOVESKEJ HUTE
V  decembri minulého roka Slovenská pošta oznámila 
mestu Spišská Nová Ves, že dôjde k zmene v poskytova‑
ní poštových služieb v Novoveskej Hute. Zmena spočíva 
v  tom, že „kamenná“ pošta Novoveská Huta končí 
a  niektoré služby, na ktoré boli občania doteraz 
zvyknutí, vybavia u svojho poštára a poštového ku‑
riéra. Ide o druhé zrušenie pošty na území mesta v krát‑
kej dobe. Od jesene minulého roka bola zrušená tiež 
pošta na Ul. Ing. O. Kožucha. „…Využívanie poštových 
služieb vo vašom meste kleslo tak, že Slovenská poš-
ta, a. s., nemôže u vás naďalej prevádzkovať rovnaký po-
čet kamenných pôšt a sme nútení prikročiť s účinnosťou 
od 1. 3. 2022 k zmene spôsobu poskytovania poštových 
služieb. Chcem vás uistiť, že pri zvažovaní tejto vážnej 
zmeny sme naozaj veľmi podrobne naplánovali, ako vám 
pošta bude v budúcnosti zabezpečovať služby tak, aby 
ste žiadnu zmenu takmer nepocítili. Na základe dlhodo-
bých skúseností z viac ako 1 500 obcí, v ktorých nepre-
vádzkujeme poštu, a tiež nedávnej minulosti, keď sme 
k rovnakej zmene pristúpili aj v iných obciach a mestách, 
som presvedčený, že budete s poskytovaním poštových 
služieb spokojní ako doteraz. V prvom rade sme mysleli 
na vás, najmä na starších občanov a na tých, ktorí môžu 
mať problém s  presunom,“ uvádza v  otvorenom liste 
Martin Ľupták, predseda predstavenstva a  generálny 
riaditeľ spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
Mesto Spišská Nová nemalo možnosť ovplyvniť rozhod‑
nutie Slovenskej pošty. „Podľa mňa nie je dobré, že ex-
terné časti mesta, akým je Novoveská Huta, znevýhod-
ňujeme aj takýmto rozhodnutím. Stále hovoríme o tom, 
že vidiek a  malé sídla sú rovnako dôležité ako mestá 
a pritom im život neuľahčujeme. Nemyslím si, že všetko 
má byť iba ziskové. Napriek tomu vedenie mesta berie 
toto rozhodnutie na vedomie a bude vždy ústretové pri 
riešeniach, ktoré budú uľahčovať život našich obyvate-
ľov,“ uviedol na margo noviniek primátor Pavol Bečarik.
Niektoré služby, ktoré si občania mohli vybaviť na 
pošte, bude zabezpečovať poštový doručovateľ, 
a to v rozsahu:

• doručovanie listových zásielok (listových, dopo‑
ručených, úradných a poistených listov),

• doručovanie poštových poukazov na adresu 
a pošt. poukazov na výplatu na žiadosť chorého 
alebo dočasne imobilného poberateľa,

• vyplácanie dôchodkov v deň splatnosti na adrese 
poberateľa s možnosťou bezplatného opakova‑
ného doručenia na požiadanie,

• výplatu určitej sumy z osobného účtu klienta 
(vedenou v 365.bank – odštepný závod Poštová 
banka),

• doručovanie platobných príkazov na výplatu 
sociálnych dávok,

• vyplácanie sociálnych dávok osobám, ktorým 
zdravotný stav neumožňuje prevzatie dávky na 
pošte na základe písomnej žiadosti,

• príjem platieb SIPO splatných u poš. doručovateľa 
(fialový doklad) a tiež príjem platby SIPO splatnej 
pri priehradke pošty (zelený doklad SIPO) – ale 
na žiadosť chorého alebo dočasne imobilného,

• doručovanie predplatených novín a prijímanie 
objednávok predplatného.

Služby, ktoré si občania mohli vybaviť na pošte, bude 
zabezpečovať poštový doručovateľ:
• vyberanie (podaj) listových, doporučených 

a úradných zásielok ‑ na základe žiadosti chorého 
alebo dočasne imobilného podávateľa,

• úhradu poštového poukazu (na adresu, i poštové‑
ho poukazu na účet) ‑ na základe žiadosti chorého 
alebo dočasne imobilného podávateľa,

• zriadenie osobného účtu v Poštovej banke,
• predaj žrebov,
• predaj poštových známok, obálok, pohľadníc…

Zákaznícke centrum Slovenskej pošty 
T.: 0850 122 413, www.posta.sk 
e‑mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Tomáš Repčiak

SPIŠSKÉ DIVADLO SA OTVORILO 
AJ NEPOČUJÚCIM
Spišské divadlo v  Spišskej Novej Vsi dokázalo zrea‑
lizovať zaujímavý projekt s  názvom „Divadlo spája“. 
Jeho hlavným cieľom bolo priblíženie divadelného 
predstavenia a  jeho atmosféry aj ľuďom nepočujúcim. 
Členovia súboru spolu s vedením pre tento projekt vy‑
brali slovenskú klasiku ‑ predstavenie Rysavá jalovica. 
Do spolupráce zapojili aj 4 tlmočníkov do posunkovej 
reči. O  tlmočenie sa postaralo centrum kultúry Nepo‑
čujúcich „Myslím“. Termín predstavenia bol stanovený 
na 2. december. V ten deň ale zostalo Spišské divadlo 
prázdne. Jeho riaditeľ, Radovan Michalov, neskrýval 
sklamanie: „Všetko sme mali pripravené a všetci v di-
vadle sme sa tešili na toto výnimočné predstavenie. Ale 
do hry vstúpil lockdown a zavretie divadiel. Nemali sme 
na výber a Rysavú jalovicu pre nepočujúcich sme muse-
li zrušiť.“ Takmer okamžite ale začali divadelníci hľadať 
spôsob, ako by svoj sľub a záväzok voči sluchovo hen‑
dikepovaným splnili. Aspoň v  rámci toho, čo možnosti 
dovoľovali. Hovorí sa, že kto hľadá, ten nájde a platilo 
to aj v tomto prípade. „Rozhodli sme sa celé predstave-

nie preniesť do online priestoru. A odohrali sme ho tam 
hneď 6-krát. Od 26. do 31. decembra, každý večer,“ 
vysvetľuje riaditeľ Spišského divadla. Áno, tá skutočná 
atmosféra nie je cez obrazovky prenosná, ale lepší vra‑
bec v hrsti, ako holub na streche. Okrem toho vstupenky 
na tieto predstavenia divadelníci dali záujemcom zadar‑
mo. Zároveň sa stále nevzdávajú svojho pôvodného 
plánu. Radovan Michalov to vidí takto: „Pevne veríme, 
že obmedzujúce opatrenia nepotrvajú donekonečna a aj 
divadlá sa už, snáď, čoskoro otvoria. A potom budeme 
môcť pozvať nepočujúcich aj do nádhernej sály nášho 
divadla a  s  chuťou im zahráme Rysavú jalovicu ešte 
raz.“ Divadlo, ktoré spája svety zdravých a  zdravotne 
postihnutých, nie je pre autorov projektu jednorazovou 
záležitosťou. Už teraz majú pripravené aj ďalšie nápady, 
ktorým by chceli v divadle privítať aj ďalšie skupiny ľudí 
so zdravotným hendikepom. „Nechcem to ešte konkrét-
ne prezrádzať, ale intenzívne pracujeme na tom, aby sa 
nám to podarilo,“ uzatvára náš rozhovor Radovan Mi‑
chalov, riaditeľ Spišského divadla. Marek Baláž
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BILANCIA MSP
S príchodom nového roka nastal čas poohliadnuť sa za tým predošlým. Aký bol rok 2021 na 
Mestskej polícii v Sp. Novej Vsi nás informoval jej náčelník Marcel Garčár.
Zhoršená epidemiologická situácia súvisiaca so šíre‑
ním ochorenia Covid‑19 a opatrenia vydané Vládou SR 
sa odzrkadlili na celkovom počte priestupkov.
Kým v roku 2020 musela mestská polícia riešiť 6 574 
porušení právnych noriem, v  roku 2021 to bolo už 
len 4 469 prípadov, čo je o približne 32 % menej. 
„Najčastejšie išlo o porušovanie vyhlášky vydanej Úra-
dom verejného zdravotníctva SR, dopravné priestupky 
a porušovanie všeobecne záväzných nariadení mesta, 
ako napr. verejného poriadku, požívanie alkoholických 
nápojov na verejnosti a ďalšie,“ priblížil náčelník.
Menej bolo vydaných aj blokových pokút. Kým v roku 
2020 ich bolo 1 071, v minulom roku ich počet klesol 
na 793 s výberom sumy 7 705 €.
Mestskej polícii pomáha kamerový systém. V  súčas‑
nosti ho tvorí 45 statických a otočných kamier, pri‑
čom v priebehu uplynulého roka pribudli 2 nové sta‑
tické kamery na Tehelnej a na Zimnej ul. Pomocou 
nich bolo zistených celkovo až 816 priestupkov.
Činnosť mestskej polície bola v  letných mesiacoch 
zameraná aj na zabezpečenie verejného poriadku 
športových a  niektorých kultúrnych akcií. V  zimnom 
období to bolo hlavne v  okolí zimného štadióna pri 
extraligových zápasoch v  súčinnosti so štátnou polí‑
ciou. Okrem toho sa mestská polícia zamerala aj na 
problematiku odťahovania vrakov. „Od začiatku 
roka 2021 sa nám rozumným riešením aj za pomoci 

majiteľov podarilo zlikvidovať 19 dlhodobo odstave-
ných osobných motorových vozidiel. Celkovo bolo od 
júna 2020 na území mesta zlikvidovaných 39 vozidiel, 
ktoré už boli nepojazdné, bez STK a emisnej kontroly. 
V tejto činnosti chceme pokračovať aj naďalej,“ infor‑
moval ďalej M. Garčár.
Uplynulý rok sa na mestskej polícii niesol v zname‑
ní inovácií. Pre príslušníkov bola dokúpená osob‑
ná výstroj, nové donucovacie prostriedky (putá 
a  teleskopické obušky) a  služobné motorové vozidlo 
s  certifikovanými svetelnými a  signalizačnými zaria‑
deniami. Jedno vozidlo bolo odpredané a  vyradené 
z evidencie. Mestská polícia tak aktuálne disponuje so 
4 kompletne vybavenými služobnými vozidlami. Kom‑
pletnou renováciou prešli zbrane a dokúpené boli 
2 digitálne rádiostanice do dvoch vozidiel, 4 ručné 
digitálne rádiostanice a celý operačný systém stá‑
lej služby, ktorý v roku 2022 plánujú previesť z ana‑
lógového na digitálny. Okrem toho bolo zakúpené aj 
nové záznamové zariadenie pre záznam telefónnej 
a  rádiovej komunikácie, ktorý nahradil technicky za‑
starané analógové zariadenie.
Renováciou prešli tiež vnútorné priestory budo‑
vy mestskej polície, ktoré boli vymaľované a  staré 
osvetlenie bolo vymenené za nové. V šatniach pribudli 
nové pracovné skrinky.

Edita Gondová

ODSTRÁNENIE VOZIDIEL 
Z VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
11. a 12. 1. 2022 pristúpila mestská polícia k odstrá‑
neniu troch motorových vozidiel z verejného priestran‑
stva na sídl. Západ a na Odorínskej ceste. Tieto vozidlá 
napĺňali známky vraku a vytekajúcimi prevádzkovými 
kvapalinami poškodzovali životné prostredie. Nakoľko 
si ich držitelia ani po výzve nesplnili zákonnú povin‑
nosť a vozidlá z miesta neodstránili, v zmysle Zákona 
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch boli umiestnené 
na určené parkovisko – areál spol. Kovozber na Rad‑

linského ulici. Ak si držiteľ takéto vozidlo z určeného 
parkoviska neprevezme do jedného mesiaca, prís‑
lušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda 
štát. Okrem nákladov spojených s odstránením vozidla 
môže byť takémuto držiteľovi uložená pokuta do výšky 
1 500 €.

Slavomír Púček 
zástupca náčelníka MsP v SNV P
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Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 2. 12. 2021 
začaté trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Ne‑
známy páchateľ 30. 11. 2021 v čase o 22.00 hod. 
v Novoveskej Hute násilne vnikol do objektu pohos‑
tinstva Poľovník, odkiaľ odcudzil 6 fliaš rôznych alko‑
holických nápojov a 20 ks cigariet rôznych značiek. 
Krádežou spôsobil škodu 150 € a poškodením skle‑
nenej výplne a dreveného rámu škodu vo výške 40 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 2. 12. 2021 
začaté trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Do‑
posiaľ neznámy páchateľ 2. 12. 2021 v dobe od 7.15 
do 14.15 hod. na Duklianskej ul. násilne vnikol do 
jednej z garáží. Odcudzil z nej horský elektro bicykel 
v hodnote 1 799 €, zjazdové lyže s viazaním a pali‑
cami v hodnote 130 €, vak na lyže v hodnote 20 €. 
Poškodením zámku spôsobil škodu vo výške 51 € 
a krádežou vecí škodu v hodnote 1 949 €.

Na miestnej komunikácii vo Ferčekovciach na 
Gemerskej ul. pri bytovom dome došlo v dobe od 
21.00 hod. 9. 12. 2021 do 9.00 hod. 10. 12. 2021 
k  dopravnej nehode. Doposiaľ nestotožnený vodič 
presne nezistenou časťou vozidla narazil do pravej 
prednej časti zaparkovaného osobného motorového 
vozidla Škoda Fabia, ktoré bolo odstavené/zapar‑
kované vedľa cesty. Následne z  miesta dopravnej 
nehody odišiel na neznáme miesto, čím si nesplnil 
povinnosti účastníka škodovej udalosti a dopravnej 
nehody. Pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu 
zaparkovaného vozidla, čím vznikla jeho vlastníkovi 
škoda odhadnutá na mieste vo výške 300 €.

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP riešila 15. 12. 2021 o 13.50 hod. na 
Duklianskej ul. priestupky proti verejnému poriad‑
ku, ktorých sa dopustil M. A. a B. D. Menovaní vy‑
konávali ambulantný predaj bez náležitých povolení.

Hliadka MsP riešila 18. 12. 2021 o 1.55 a 2.35 hod. 
na Radničnom nám. priestupky, ktorých sa dopus‑
tili G. J., B. P., P. Č. a L. M. Menovaní porušili zákaz 
vychádzania počas vyhlásenia núdzového stavu na 
území SR v čase od 20.00 do 5.00 hod.

Hliadka MsP v  rámci hliadkovania 20.  15.  2021 
o 6.30 hod. vykonala kontrolu evidencie psa u oso‑
by H. P. – pes bol označený v zmysle zákona a bol 
riadne prihlásený v  obci. U  kontrolovanej osoby 
nebolo zistené porušenie ustanovení zák. NR SR 
č.  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov.

Hliadka MsP riešila 24.  12.  2021 v  čase me‑
dzi 8.00  – 20.00 hod. v  uliciach mesta zistené 
priestupky, ktorých sa dopustili C. M., S. M. a. L. D. 
Menovaní porušili všeobecne záväzný právny pred‑
pis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

26. 12. 2021 o 10.31 h sa na Štúrovom nábreží 
našiel zväzok 3 ks kľúčov, 2 x Tesco clubcard, 
1 x Teta klub, 1 x karabínka. IC 1090/2021

26. 12. 2021 bol na Radničnom nám. pred di‑
vadlom nájdený 1 ks mobilný telefón zn. Hua‑
wei, čiernej farby v priesvitnom ochrannom 
púzdre. IC 1088/2021

18. 12. 2021 o 14.00 h bol na Ul. E. M. Šoltésovej 
nájdený zväzok  7 ks kľúčov na modrej kara‑
bínke ‑ 1 ks s čiernym označníkom + kartička 
Tesco clubcard. IC 1073/2021

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Po 4. zmene sa minuloročný rozpočet znížil o 1 158 557 €. Schválením Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2016 bude v období od 1. 1. 2022 
do 31. 5. 2022 užívanie verejného priestranstva na letné posedenie oslobodené od platenia dane. Ul. J. Matušku bola presunutá 
zo školského obvodu ZŠ Z. Nejedlého do školského obvodu ZŠ Komenského. Športové kluby si v roku 2022 prerozdelia 200‑tis. €. 
Do roku 2022 vstúpilo mesto s rozpočtom vo výške 39 980 728 €.
Poslanci sa posledný krát v minulom roku stretli 16. decembra na 23. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

4. ZMENA ROZPOČTU 2021
Schválenou 4. zmenou sa znížil minuloročný rozpočet mesta o 1 158 557 € na 
konečnú sumu 43 964 589 €. Kapitálové príjmy boli znížené o príjem z predaja 
majetku – budov vo výške 1 265 153 € z dôvodu neúspešnej verejnej súťaže v prie‑
behu roka.
Znížené boli aj príjmové finančné operácie, a to o 60 404 € a taktiež kapitálo‑
vé výdavky o 1 035 801 €. Udialo sa tak najmä z dôvodu nevyčerpania prostried‑
kov u rozpracovaných projektových dokumentácií (‑ 58 774 €), presunu realizácie 
projektov alebo ukončenia stavebných prác na budúci rok (‑ 974 500 €) a zrušenia 
niektorých projektov na školách (‑ 18 627 €). Výdavkové finančné operácie ostávajú 
bez zmeny.

DODATKY K VZN
Na základe schváleného Dodatku č.  4 k  VZN č.  2/2016 o  miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dôjde 
v období od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 k oslobodeniu od platenia dane za užíva‑
nie verejného priestranstva na letné posedenie.
Zároveň bol schválený aj Dodatok č. 2 k Zásadám nájmu nebytových priesto‑
rov mesta Sp. Nová Ves. Jeho cieľom je umožniť mestu v prípade mimoriad‑
nych okolností poskytnúť nájomcovi na nevyhnutný čas iný vhodný náhradný 
priestor. Sadzba nájmu sa pritom môže určiť podľa sadzby, ktorú nájomca platil 
v tom čase na základe nájomnej zmluvy. Mimoriadnou okolnosťou sa rozumie vážna 
porucha, rekonštrukčné práce a iné mestom nepredvídateľné okolnosti.

NOVÉ VZN
Mestské zastupiteľstvo sa tiež uznieslo na 3 nových všeobecne záväzných nariade‑
niach. Schválené VZN č. 2/2021 určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zriadených mestom na rok 2022. S  výnimkou Základnej 
umeleckej školy a Centra voľného času boli jednotkové dotácie vypočítané ako 100 % 
predpokladanej hodnoty podielovej dane na žiaka, a to vo výške 93 €. Výška dotá‑
cie v Centre voľného času je stanovená na člena záujmového útvaru s pravidelnou 
činnosťou v sume 75 € na rok. Pre centrá voľného času, ktoré majú sídlo mimo 
mesta, a navštevujú ich deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste, 
bola stanovená dotácia vo výške 70 € na rok. Týmto subjektom mesto nemá povin‑
nosť poskytnúť dotáciu, má ale možnosť. Vyžaduje sa však pritom uzatvorenie zmluvy 
s dohodnutím konkrétnych podmienok poskytnutia a vyúčtovania dotácie.
Vzhľadom na legislatívne zmeny bolo schválené VZN č.  3/2021 o  určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Prijaté VZN č. 4/2021 určuje školské obvody pre základné školy v zriaďova‑
teľskej pôsobnosti mesta. Zapracované v  ňom boli zmeny realizované od roku 
2016 a zároveň sa ním rozšíril obvod ZŠ Komenského. Ten mal dlhodobo problém 
s nedostatočne naplnenými kapacitami, keďže z veľkej časti bol tvorený rodinnými 
domami. Presunutá bola preto do tohto obvodu Ulica J. Matušku zo školského 
obvodu ZŠ Z. Nejedlého.

VYRADENIE MŠ HVIEZDOSLAVOVA
Vzhľadom na vysoké náklady na prevádzku budovy MŠ na Hviezdoslavovej ul. 
a výšku investície potrebnú pre opätovné spustenie jej prevádzky, mestské zastu‑
piteľstvo súhlasilo s vyradením tejto materskej školy zo siete škôl a školských 
zariadení SR. Na základe štátneho zdravotného dozoru vykonaného Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, ktorým boli zistené mnohé závažné nedostatky, tu 
bola 24. 8. 2021 uzatvorená prevádzka. Všetci zamestnanci materskej školy ostali 
naďalej v pracovnom pomere so Správou školských zariadení, došlo len k zmene 
miesta výkonu práce. Zákonným zástupcom 43 zapísaných detí bola ponúknutá 
alternatívna materská škola v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do ktorej mohli 
svoje dieťa umiestniť.

DOTÁCIE CENTRÁM VOĽNÉHO ČASU
Poslanci schválili poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre:
• Centrum voľného času pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany;
• Centrum voľného času pri ZŠ Komenského ul., Smižany;
• Centrum voľného času pri Gymnáziu na Javorovej ul., Sp. Nová Ves.

Podľa platného VZN je dotácia vo výške 70 €/dieťa/rok. Podmienkou je predloženie 
žiadosti s uvedením zoznamu detí zapísaných v CVČ vo veku od 5 do 15 rokov s tr‑
valým pobytom na území mesta Sp. Nová Ves a splnenie základného predpokladu, 
že CVČ je zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.

DOTÁCIE ŠPORTOVÝM KLUBOM
Schválené bolo tiež poskytnutie dotácií na rok 2022 pre športové kluby. Tie si 
podľa schválenej koncepcie financovania športu v percentuálnom pomere 88 : 12 
(kolektívny šport : jednotlivci) rozdelia čiastku 200‑tis. €. Finančné prostriedky boli 
prideľované len športovým klubom, ktoré vykonávajú výkonnostný šport od krajskej, 
resp. regionálnej úrovne a vyššie. Ostatné športové kluby môžu požiadať o dotáciu 
v priebehu kalendárneho roka na konkrétnu aktivitu.

Kategória športové kluby – kolektívne športy (v €)

P. č. Názov športového klubu
Výška po‑
žadovanej 

dotácie

Schválená 
dotácia na 
rok 2022

Schválená 
dotácia 

v roku 2021
1. Hokejový klub SNV 260 000 69 430 130 341
2. FK SNV 121 000 37 114 57 164
3. BK 04 AC LB SNV 100 000 35 967 84 240
4. Volejbalový klub SNV 10 000 6 123 8 628
5. ŠK basketbalu dievčat SNV 18 500 10 978 18 757
6. Hockey club SNV (ženy) 10 000 2 378 3 808
7. Floorball club Young Arrows SNV 15 000 6 182 10 420
8. ŠK FbK Kométa SNV 11 000 5 989 8 987
9. Stolnotenisový oddiel BBF SNV 2 000 531 607

10. Mestský šachový klub 1 450 1 308 1 187
Spolu 176 000 324 139

Kategória športové kluby – jednotlivci (v €)

P. č. Názov športového klubu
Výška po‑
žadovanej 

dotácie

Schválená 
dotácia na 
rok 2022

Schválená 
dotácia 

v roku 2021
1. Športový klub STEZ 9 500 2 032 5 463
2. Tenisový klub 1901 SNV 8 500 7 402 6 057
3. Atletický športový klub Slávia 

pri ZŠ Lipová
2 600 1 509 1 676

4. Džudo klub SNV 1 000 517 708
5. Klub plávania 3 000 2 770 734
6. Krasokorčuliarsky klub SNV 2 000 357 153
7. TJ Tatran odd. atletický 10 000 1 104 1 533
8. Cykloklub Schwabik 6 000 1 366 2 388
9. Karate klub IGLOW 9 700 5 085 5 034

10. Športový klub Iglovia (triatlon) 2 000 1 083 1 524
11. ŠK Rušňové depo 2 000 775 ‑

Spolu 24 000 25 270

VOĽBA PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU
Do funkcie prísediacich okresného súdu z radov občanov poslanci MsZ zvolili Luciu 
Dulákovú a Petra Štraucha. Zároveň bol do tejto funkcie opätovne zvolený aj Juraj 
Sad. Udialo sa tak na základe doručenej písomnej žiadosti predsedu Okresného 
súdu v Sp. Novej Vsi Radoslava Rusnáka.

TRÉNINGOVÉ ATLETICKÉ CENTRUM
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo predloženie žiadosti o dotáciu do výzvy Fondu 
na podporu športu na projekt s  názvom Tréningové atletické centrum. Jeho zá‑
merom je dobudovať na atletickom štadióne centrum, ktoré bude pozostávať 
z  prevádzkovej budovy, kde sa budú nachádzať šatne, rozcvičovňa, trénerská 
miestnosť, technické zázemie, a taktiež z krytej bežeckej dráhy so 60 m 4‑dráho‑
vou bežeckou rovinkou. Zámer je rozdelený na dve etapy. V rámci prvej etapy 
sa bude realizovať výstavba prevádzkovej budovy. Následne v druhej etape sa 
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dobuduje krytá bežecká dráha. Celkové oprávne‑
né výdavky projektu sú vo výške 350‑tis. € a výška 
spolufinancovania projektu je v zmysle výzvy stanove‑
ná na 40 % z celkových výdavkov projektu, t. j. 140‑
tis. €. Plánované ukončenie kompletnej rekonštrukcie 
je jún 2022.

MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ 
IHRISKO
Poslanci schválili tiež predloženie žiadosti o dotáciu do 
výzvy Fondu na podporu športu na projekt s názvom 
Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Hutnícka ul. 
Projekt bude riešiť:
1. Vybudovanie nového multifunkčného ihriska 
o  rozmere 40 x 20 m s  umelou trávou a  oplotením 
na mieste nevyužívaného starého asfaltového ihriska, 
ktoré bude pozostávať z dvoch basketbalových ihrísk, 
jedného volejbalového ihriska, jedného hádzanárskeho 
a jedného tenisového ihriska.
2. Úpravu atletickej dráhy
Údržba dráhy je veľmi náročná kvôli neustále rastúcej 
vegetácii a poveternostným vplyvom. Projektom vznik‑
ne nový štvordráhový ovál, v rovinke pre šprinty bude 
šesťdráhový, podklad bude tartanový.
3. Zriadenie plážového volejbalového ihriska 
a zväčšenie tenisového kurtu.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú maxi‑
málne 200‑tis. € a výška spolufinancovania projektu 
je v zmysle výzvy stanovená na 40 % z celkových vý‑
davkov projektu, t. j. 80‑tis. €.

DOM SENIOROV HOLUBNICA
Schválený bol tiež investičný zámer vybudovania 
nového zariadenia sociálnych služieb Dom senio‑
rov Holubnica na Brezovej ul. Nová budova sa bude 
nachádzať v blízkosti Domova dôchodcov. Návrh pred‑
pokladá s vybudovaním objektu s 3 obytnými pod‑
lažiami s napojením na inžinierske siete, v ktorej je 
plánovaný počet 40 jednoposteľových miestností. 
Zariadenie bude určené klientom, ktorí majú zníženú 
sebestačnosť zvlášť z  dôvodu veku a  ich situácia si 
vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Záro‑
veň môžu mať pridruženú telesnú alebo ľahšiu formu 
zmyslovej vady. Jeho prevádzkovateľom bude mesto.
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby bol vy‑
číslený na 2,998 mil. €. Mesto na jeho vybudovanie 
a  na obstaranie technickej vybavenosti chce požia‑
dať o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Spolufinancovanie predkladaného projektu 
z  vlastných zdrojov mesta je vo výške max. 10  %. 
Zároveň počíta so zabezpečením financovania prí‑
padných neoprávnených výdavkov zo svojho rozpočtu 
v predpokladanej sume do 500‑tis. €.

REKONŠTRUKCIA HOTELA ŠPORT
Schválený bol aj investičný zámer rekonštrukcie 
Hotela Šport, kde vznikne 24 bytových jednotiek 
s technickou vybavenosťou.
Projekt rieši úpravu hlavného vstupu prístavbou rampy 
pre bezbariérový prístup. V 2. až 5. nadzemnom podlaží 
bude hotelové ubytovanie nahradené bývaním v  jed‑
no a  dvojizbových mestských nájomných bytoch 
s  priemernou úžitkovou plochou bytu v  rozsahu 
33,31 m2. Na každom z  týchto podlaží bude 6 bytov, 
z  toho 1 dvojizbový a  5 jednoizbových. Obsahovať 
budú predsieň s  kuchynským kútom, kúpeľňu 
s  WC a  jednu alebo 2 obytné miestnosti. Budova 
má výťah, ktorý musí takisto prejsť modernizáciou 
a schodisko. Inžinierske siete v bytoch prejdú výmenou.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú rozpočto‑
vané na celkovú sumu 1 073 523,90 €. Mesto chce 
projekt financovať využitím dotačných prostriedkov 

poskytnutých Ministerstvom dopravy a  výstavby SR, 
úverových prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bý‑
vania a z vlastných zdrojov.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB
Schválený Komunitný plán sociálnych služieb 
na programovacie obdobie 2022  – 2026 integruje 
všetky dokumenty na miestnej úrovni, ako aj ciele 
a priority národných strategických dokumentov a do‑
kumentov EÚ. Zohľadňuje miestne špecifiká a potreby 
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytova‑
ných na území mesta. Na základe analýzy súčasnej si‑
tuácie a predpokladov ďalšieho rozvoja bol pre mesto 
Sp. Nová Ves schválený strategický cieľ, ktorým je 
zabezpečiť trvalo udržateľný sociálny rozvoj. Hlav‑
né zameranie sociálnej činnosti bude mesto sme‑
rovať do oblasti sociálnych služieb, vzdelávania, 
zdravotníctva, športu, bývania a bezpečnosti.

ROZPOČET NA ROKY 2022 – 2024
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na 
rok 2022 v sume 39 980 728 € na strane príjmov aj 
výdavkov.
Bežné príjmy mesta sú plánované na úrovni 
36 417 454 € a tvoria 91 % všetkých príjmov mes‑
ta. Ich podstatnú časť pred‑
stavuje podielová daň, ktorá 
bola rozpočtovaná na základe 
dostupných údajov a  prog‑
nóz vo výške 16 695 978 €, 
čo predstavuje oproti pre‑
došlému roku nárast o  6  %. 
Plánovaný rozpočet daní 
z  nehnuteľností a  za špeci‑
fické služby je 5 358 712 €. 
Nedaňové príjmy sú rozpoč‑
tované vo výške 5 334 712 €. 
Granty a  transfery na bežné 
výdavky sú vo výške bež‑
ných výdavkov, a  to v celko‑
vej  sume 10 975 200 €. Na 
základe predpokladaného 
predaja pozemkov sú kapi‑
tálové príjmy mesta pláno‑
vané na úrovni 292 000 € 
a z celkových rozpočtovaných 
príjmov tvoria len necelých 
0,8  %. Príjmové finančné 
operácie zahŕňajú použitie 
rezervného fondu v  sume 

158 826 €, a  to na investície stavebného charakteru 
a  na kapitálový príspevok pre STEZ. Do rozpočtu sa 
zapájajú aj nevyčerpané účelové finančné prostried‑
ky v sume 84 243 €. Kapitálové transfery a granty sa 
do rozpočtu zapoja až po prijatí platieb na jednotli‑
vé akcie. Úverové finančné prostriedky vo výške 
3 028 205 € sú v rozpočte plánované na financovanie 
investičných akcií mesta v  roku 2022. Ide o  druhú 
časť úveru schváleného mestským zastupiteľstvom 
v  roku 2021 v  celkovej výške 5 416 000 €. Spolu sú 
príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 
3 271 274 € a z celkových príjmov tvoria 8,2 %.
Bežné výdavky sú plánované v objeme 35 377 097 € 
a kapitálové výdavky vo výške 3 660 461 €, z  toho 
mesto plánuje preinvestovať 3 497 461 € a  škol‑
stvo 163 000 €. Investície budú smerovať do nákupu 
pozemkov, na projektové dokumentácie, na dofinan‑
covanie stratégie pre zmenu klímy a  na PHSR. Časť 
finančných prostriedkov sa použije na investície 
v  prenajímaných objektoch, ako je priemyselný park 
a  priemyselná zóna, na kamerový systém a  verejné 
osvetlenie. Realizácia projektov financovaných zo ŠR, 
EÚ si vyžiada spolufinancovanie mesta, napr. ambu‑
lancie na Hutníckej ul. (40 000 €), cyklochodníky 
(144 000 €). V  budúcom roku plánuje mesto spustiť 
6.  etapu regenerácie námestia (650 000 €), a  to 

Vizualizácia rekonštrukcie Hotela Šport

Domov seniorov Holubnica
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v časti od cirkevného gymnázia po Redutu a na Le‑
vočskej ulici. Značná časť fin. prostriedkov poputuje aj 
do miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk 
(808 000 €). V sociálnej oblasti bude pokračovať re‑
konštrukcia domova dôchodcov a výstavba nové‑
ho domova Holubnica (415 000 €) a  v  oblasti škol‑
stva rekonštrukcia ZUŠ (50 000 €) a  materských 
škôl (50 000 €), doplní sa vybavenie v  školských 
jedálňach (14 000 €). Zároveň sa mesto bude podie‑
ľať spolufinancovaním vo výške 87 000 € na výstavbu 
multifunkčného ihriska pri ZŠ Lipová. Výdavkové 
finančné operácie sú vo výške 943 170 €, čo je 
oproti minulému roku o 78‑tis. € viac. V roku 2021 bol 
splatený dlhodobý bankový úver na spolufinancovanie 
projektov čerpaný ešte v roku 2010. Zároveň sa však 
začal čerpať nový úver na investičné akcie (I. časť), 
ktorý ovplyvní rok 2022 splátkami vo výške 194 400 €. 
Ďalšie úvery budú splatené až v roku 2023.
Do rozpočtu sa zapájajú aj nevyčerpané dotácie na ka‑
pitálové výdavky v sume 54 150 € a na bežné výdavky 
vo výške 30 093 €. Zo zostatku finančných prostried‑
kov rezervného fondu mesto použije 158 826 € na 
kapitálové výdavky a kapitálové príspevky. Na finan‑
covanie investícií bude použitá II. časť úveru vo výške 
3 028 205 €. K 31. 12. 2022 by mal byť úver v celkovej 
sume 5 416 000 € vyčerpaný.

VÝSLEDKY KONTROLY VYKONANEJ 
NKÚ SR
Poslanci boli ďalej informovaní o výsledkoch kontro‑
ly vykonanej NKÚ SR v meste Sp. Nová Ves v ob‑
dobí od 9. 8. do 4. 10. 2021. Jej predmetom bolo vy‑
hodnotenie plnenia prijatých opatrení v rámci kontroly 
v  obchodných spoločnostiach hlavným kontrolórom 
a vyhodnotenie  ich účinnosti. Kontrolovaným obdo‑
bím boli roky 2017  – 2020 a  v  prípade potreby aj 
súvisiace obdobie. Vykonanou kontrolou boli všetky 
opatrenia vyhodnotené ako splnené. NKÚ zároveň 
konštatoval, že prínosom šiestich obchodných spoloč‑
ností s  majetkovou účasťou mesta v  kontrolovanom 
období bol príjem z prenájmu majetku.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 
KONTROLY
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu 
o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontroló‑
rom mesta Petrom Biskupom. Ukončené boli 2 kon‑
troly, a to:

• hospodárnosti využívania verejných financií pri 
drobných nákupoch mesta a jeho rozpočtových 
a príspevkových organizácií za roky 2019, 2020 
a 2021;

• založenia a hospodárenia obchodnej spoločnosti 
Mestský podnik služieb SNV, s. r. o., v ktorej má 
mesto vlastnícky podiel.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
Podľa schváleného plánu činnosti hlavného kon‑
trolóra budú v  1. polroku 2022 vykonané 4 kon‑
troly zamerané na vybavovanie sťažností a petícií, 
dodržiavanie právnych predpisov pri vyrubení a  vý‑
bere miestnej dane za psa za roky 2019  – 2021, 
dodržiavanie a uplatňovanie právnych predpisov pri 
poskytnutí účelovej dotácie z  rozpočtu mesta a  na 
hospodárenie obchodnej spoločnosti BIC Sp. Nová 
Ves, s. r. o., v ktorej má mesto vlastnícky podiel, za 
roky 2020 – 2021.

PLÁN ZASADNUTÍ MSZ
V  1. polroku 2022 sa poslanci stretnú na rokova‑
ní mestského zastupiteľstva 3. marca, 28. apríla 
a 23. júna.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV 
K NEHNUTEĽNOSTIAM
V  rámci tohto bodu poslanci opätovne prejednávali 
7 žiadostí o vysporiadanie nehnuteľností po predošlom 
schválení ich zámerov. Jednalo sa o predaj pozemkov 
tvoriacich napr. záhradu, dvor rodinného domu, prístup 
k nehnuteľnosti alebo tiež nájom pozemku na realizá‑
ciu vstupnej brány k nehnuteľnosti žiadateľa. Potom už 
nasledovali nové žiadosti.
V  siedmich prípadoch bol využitý inštitút oso‑
bitného zreteľa. V  rámci nich bol, okrem iného, 
schválený predaj pozemku spoločnosti Panora‑
ma City,  s.  r.  o., za účelom výstavby parkoviska 
a  oddychovej zóny pre budovu na Javorovej ul. 
Jeho realizáciou v  tejto časti vznikne 17 nových 
parkovacích miest, z ktorých 12 bude poskytnutých 
gymnáziu a 5 pre potreby mesta. S prihliadnutím na 
osobitný zreteľ bola tiež schválená zámena pozemku 
za Športovou halou v prospech Košického samo‑
správneho kraja za účelom výstavby športovej 
haly pre SOŠ ekonomickú. Mesto tak do svojho 
vlastníctva získa pozemky pri mestskom trhovisku, 
na ktorých sa nachádzajú stavby v  jeho vlastníctve 

a verejné priestranstvo. Ďalej bola schválená aj výpo‑
žička časti pozemku pred Športovou halou v pro‑
spech Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj – 
Sever za účelom vybudovania nabíjacej stanice 
pre elektrobicykle. Združenie plánuje jej realizáciu 
v prípade schválenia projektu s názvom Vybudovanie 
cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Sloven‑
ský raj. Okrem samotnej nabíjačky by mala obsaho‑
vať aj stojan na 4 elektrobicykle a informačný systém 
o regióne pre turistov.
U ďalších 4 žiadostí poslanci rozhodovali o priamom 
predaji pozemkov v prospech žiadateľov. Išlo o odkú‑
penie spoluvlastníckeho podielu mesta na pozemkoch, 
predaj pozemku zastavaného stavbou a  1‑izbové‑
ho mestského nájomného bytu. V  1 prípade žiadosť 
nebola schválená. Jednalo sa o  odkúpenie pozemku 
v prospech spoločnosti Alkon VT, s. r. o., nachádzajú‑
ceho sa pred budovou Candom v jej vlastníctve vedľa 
Športovej haly.
Mestské zastupiteľstvo ďalej opakovane prerokováva‑
lo predaj nehnuteľností mesta formou obchodnej 
verejnej súťaže. Išlo o nehnuteľnosti, ktoré už mesto 
ponúkalo na predaj, avšak súťaž bola vyhodnotená ako 
neúspešná, pričom hlavným argumentom neúčasti 
v  súťaži bola cena. Poslanci preto schválili zníženie 
kúpnej ceny ponúkaných nehnuteľností, a to:
• Dom služieb – 1 030 000 € (pôvodne 1 090 000 €),
• výrobná hala v priemyselnom parku na Drevár‑

skej ul. – 970 000 € (pôvodne 1 390 000 €).
Vzhľadom na to, že mesto eviduje záujem o odkúpe‑
nie nehnuteľností, schválený bol tiež predaj pozemku 
o  výmere 520 m2 v  Novoveskej Hute formou ob‑
chodnej verejnej súťaže za cenu aspoň 18 880 €.
Okrem iného bolo schválené aj odkúpenie spevne‑
ných plôch vybudovaných v rámci stavby Market 
Fresh na Ul. Stojan v prospech mesta za celkovú 
kúpnu cenu 1 €. Jedná sa o priechody pre peších cez 
Ul. Za Hornádom ku parkovisku pred športovou halou, 
na Ul. A. Mickiewicza, chodníka na Ul. Stojan s bezba‑
riérovou úpravou a osvetlenia priechodov so solárnym 
kolektorom.
Poslanci neschválili ponuku na prevod vlastníckeho 
vzťahu k časti pozemku na Zimnej ul. vymedzenom 
záberom verejného priestranstva v  prospech mesta. 
Podmienkou bolo totiž zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve parkovania na dvoch vyhrade‑
ných parkovacích miestach pred budovou na Zimnej 
ul. v prospech všetkých jej vlastníkov. 

INTERPELÁCIE
V  rámci posledného bodu rokovania, okrem iného, 
poslanec Tomáš Cehlár navrhol vypracovať analýzu 
prenájmov mestského majetku a  následne pre‑
hodnotiť výšku ich sadzby, keďže niektoré nájom‑
né zmluvy boli uzatvárané už dávnejšie. V súvislosti 
s triedením kuchynského odpadu zároveň upozornil 
na podnety od občanov týkajúce sa jeho zberu. V na‑
šom meste obyvatelia rodinných domov ukladajú tento 
odpad do vedierok, ktoré sa však častou manipuláciou 
ničia. Navrhol preto prehodnotenie spôsobu jeho zberu 
do veľkých zberných nádob a zároveň sa informoval, či 
mesto plánuje vypracovať analýzu separovania od‑
padu, na základe ktorej by mohlo optimalizovať jeho 
zber. Pripomenul tiež návrh, ktorý pred časom podal 
spolu s poslancom Adnanom Akramom, na vybudo‑
vanie modernejšieho kontajnerového stojiska.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla‑
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu  – Hľadám info  – Samo‑
správa – MsZ.

Edita Gondová

V budúcom roku plánuje mesto spustiť 6. etapu regenerácie námestia (650 000 €),  
a to v časti od cirkevného gymnázia po Redutu a na Levočskej ul.
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LVÍŤAZ CELOSLOVENSKÉHO 
PROJEKTU
Absolútnym víťazom 17. ročníka celosloven‑
ského projektu „Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice“ sa stala Základná škola na 
Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Projektový deň s  názvom Kniha oslavuje, kto‑
rý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc, získal v  súťaži škôl v  rámci 
projektu „Najzau jímavejšie podujatie školských 
knižníc“ 1.  miesto a  tak zvíťazil v  silnej konku‑
rencii 158  školských knižníc z  celého Slovenska. 
Autorkou projektu je pani učiteľka Mgr. Eva Kuko‑
ľová, ktorá prišla s nápadom pripraviť knihe oslavu. 
A  tak sa v  škole 25. októbra oslavovalo. Pripravili 
knihe oslavu so všetkým, čo k tomu patrí. Dostala 
darčeky formou tvorivého písania, ale aj tvorbou 
darčekových predmetov. V  triedach nechýbali ba‑
lóny a slávnostná výzdoba. Žiaci vyrobili pre knihu 
ponožky Kniholes, veselé magnetky, hrnčeky s ci‑
tátmi o  knihách. Starší žiaci vytvárali obálku na 
knihu a  dotvárali tričká s  tematikou kníh. Žiaci si 
vyskúšali, že vytvoriť dobrú báseň, pieseň, reklamu 
či ďakovný list knihe nie je vôbec jednoduché. De‑
viataci sa zamysleli nad tým, či by bol svet bez kníh 
iný. Hlavným cieľom projektového dňa bolo povýšiť 
knihu ako takú na piedestál a v dnešnej dobe plnej 
technických výdobytkov znova jej prinavrátiť váž‑
nosť a dôležitosť v každodennom živote človeka.

VZDELÁVANIE PRVÁKOV 
V TRIEDE PRE NADANÉ DETI
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, opäť ponúka 
pre rodičov budúcich prvákov otvorenie triedy, 
v  ktorej sa budú vzdelávať aj intelektovo nadaní 
žiaci. Takmer 20‑ročná tradícia týchto tried v spo‑
jení s  vnímavými a  tvorivými učiteľmi je zárukou 
úspešnosti rozvoja malých talentov. Po skúsenos‑
tiach z minulého roku sme pre záujemcov aj tento 
rok pripravili virtuálny Deň otvorených dverí. Po‑
zývame všetkých rodičov a ich ratolesti, ktorí majú 
záujem o tento druh vzdelávania, na virtuálnu pre‑
hliadku vzdelávania týchto tried. Bližšie informácie 
môžete získať z  webovej stránky školy (https://
zskozuchasnv.edupage.org/?), kde zároveň nájde‑
te aj prezentácie a  videoreportáže, ktoré vytvorili 
žiaci spolu so svojimi učiteľmi ako náhradu Dňa 
otvorených dverí, ktorý sa z pochopiteľných dôvo‑
dov nemohol ani tento rok uskutočniť. Veríme, že si 
nás nájdete a stanete sa našimi priateľmi.

ZDOBENIE VIANOČNÉHO 
STROMČEKA
Aj v roku 2021 zdobil školský klub pred ZŠ Z. Ne‑
jedlého vianočný stromček. Na jeho výzdobu vyu‑
žili vlastnoručne vyrobené ozdôbky.
Pekné počasie, sneh a usmiate tváre detí boli dô‑
kazom radostného očakávania príchodu Vianoc.

IMATRIKULÁCIA
„A už sme ozajstní prváci.“ Toto si môžu povedať 
žiaci prvého ročníka ZŠ Z. Nejedlého, keďže už 
majú za sebou slávnostnú imatrikuláciu. V piatok, 
26.  11.  2021, si pre nich ich triedne pani učiteľ‑
ky pripravili veľa prekvapení a zábavných úloh, na 
ktorých museli preukázať svoju šikovnosť a bystrý 
um. Po zložení prváckeho sľubu sa stali právoplat‑
nými žiakmi našej školy a boli prijatí do žiackeho 
cechu. Na ich ceste za vedomosťami im prajeme 
veľa úspechov a jednotiek v žiackej knižke .

ponúka
8‑ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 

GYMNÁZIUM
určený pre žiakov, ktorí úspešne 

ukončia 5. ročník ZŠ.
Prijímacie skúšky sú 

zo slovenského jazyka a matematiky.

5‑ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.
Toto štúdium je určené pre žiakov, 

ktorí úspešne ukončia 8. alebo 9. ročník ZŠ.
Prijímacie skúšky sú 

z anglického jazyka a talentového testu 
(zisťovanie jazykového a študijného predpokladu 

pre štúdium v cudzom jazyku).

www.gjavsnv.edu.sk

Ponúka v škol. roku 2022/2023

ŠTUDIJNÉ ODBORY
6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA

• možnosť zahraničnej praxe
• 5‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

a výučným listom,
• absolvent je pripravený na prácu v hotelových 

a reštauračných službách a je schopný 
samostatne podnikať.

6324 M MANAŽMENT
regionálneho cestovného ruchu

• 4‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou,
• ponúka nadobudnutie znalostí z dvoch cudzích 

jazykov, osvojenie si princípov a metód práce 
s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti 
cestovného ruchu, ich administratívne, finančné 
a organizačné zabezpečenie.

2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE ‑ NOVINKA
• 4‑ročný študijný odbor vhodný pre chlapcov aj 

dievčatá, ktorí sa chcú profesionálne venovať 
niektorému z povolaní, ktoré je spojené so 
športom, zdravým životným štýlom a zdravou 
výživou.

UČEBNÉ ODBORY
6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

• 3‑ročné štúdium ukončené výučným listom,
• absolvent samostatne obsluhuje zákazníkov vo 

všetkých zariadeniach spoločného stravovania, 
vie prestierať a upravovať stoly na bežné 
a slávnostné stolovanie.

6445 H KUCHÁR
• absolventi tohto odboru sú veľmi žiadaní na 

trhu práce,
• 3‑ročné štúdium ukončené výučným listom,
• absolvent je kvalifikovaný a schopný 

samostatne pracovať v oblasti spoločného 
stravovania, dokáže zostavovať receptúry, 
ovláda technologické postupy jedál teplej 
a studenej kuchyne.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM – DIAĽKOVÁ FORMA
ŠTUDIJNÝ ODBOR

6403 L podnikanie v remeslách a službách
• 2‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

UČEBNÝ ODBOR
6444 H čašník, servírka

• 2‑ročné štúdium ukončené výučným listom

6445 H kuchár
• 2‑ročné štúdium ukončené výučným listom

Viac informácií o možnostiach štúdia 
a novom študijnom odbore nájdete na:

www.facebook.com/hotelovkasnv
www.instagram.com/hotelovkasnv

+421 948 094 212
www.hotelovkasnv.edupage.org

Gymnázium, Školská 7, SNV
ponúka štúdium v škole s viac ako 155‑ročnou 

tradíciou. Naše gymnázium ako jediné v regióne 
umožňuje individuálny výber voliteľných 
predmetov v 3. a 4. ročníku (z viac ako 

20 voliteľných predmetov – aj netradičných – 
napríklad psychológia, ekonomika, dejiny 

umenia), vyučovanie v zrekonštruovaných 
priestoroch a moderných učebniach 

s interaktívnymi tabuľami, participáciu 
na mnohých medzinárodných projektoch 
a výmenných pobytoch a bohaté športové 
a kultúrne vyžitie. Škola poskytuje kvalitné 

vzdelanie a prípravu na štúdium na rôznych 
typoch vysokých škôl v Slovenskej republike 

i v zahraničí.
Odbory:

79 02 J gymnázium (4‑ročné štúdium):
všeobecnovzdelávacie triedy

triedy so zameraním na: cudzie jazyky
informatiku

Podmienky prijatia:
Podmienky prijímacieho konania budú zverejnené 

na webovej stránke školy.
Kontakt: T.: 053/442 22 59, 0910 631 985

e‑mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kačenga, 

riaditeľ školy

Zároveň srdečne pozýva žiakov ZŠ, 
rodičov a výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční 17. 2. 2022.

Tešíme sa na vašu účasť!

V prípade zmeny epidemiologickej situácie 
všetky aktuálne informácie nájdete 

na www.gymsnv.sk.
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OZNAMY

Stredná odborná 
škola ekonomická, 
Stojan 1, SNV

Výhody štúdia a benefity školy:
• 90‑ročná tradícia školy
• atraktívne študijné odbory
• certifikát CISCO – štúdium sieťových technológií
• štátna skúška v písaní a spracovaní informácií 

na počítači
• certifikát OMEGA ‑ podvojné účtovníctvo
• základy účtovania v programe SAP
• školská včelnica s náučným včelím chodníkom
• ERASMUS+ ‑ odborná prax v zahraničí

V školskom roku 2022/2023 ponúkame 
pre záujemcov možnosť štúdia v nasledujúcich

4-ROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

• možnosť duálneho vzdelávania
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: samostatný výkon 
činnosti odborného ekonomického pracovníka 
v rôznych formách podnikateľských subjektov

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA
so zameraním na ekonomiku verejnej správy
• možnosť duálneho vzdelávania
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon ekonomických 
činností na úsekoch štátnej správy a územnej 
samosprávy, v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obcí a VÚC

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM
podnikové informačné systémy s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka
• možnosť duálneho vzdelávania
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon činností 
v podnikoch využívajúcich a poskytujúcich IT 
služby ako používateľ informačných systémov 
v oblasti vedenia účtovníctva, finančnej analýzy, 
správy kontaktov a zmluvných vzťahov.

4210 M AGROPODNIKANIE ZAMERANIE 4210 
M 11 AGROTURISTIKA

• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon odborných 
technických, technologických a riadiacich funkcií 
najmä v odvetví poľnohospodárskej výroby 
s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby.

Kritériá prijímacieho konania:
a) hodnotenie výsledkov písomných prijím. skúšok 

Obchodná akadémia a Ekonomické lýceum – 
test SJL, MAT 
Agropodnikanie – test SJL, BIO

b) hodnotenie výsledkov štúdia na ZŠ
c) hodnotenie výsledkov v predmetových 

olympiádach a súťažiach

sosesnv.edupage.org
T.: 053/442 17 57, 0905 527 406

Stredná odborná škola 
Markušovská cesta 4, SNV

Škola ponúka širokú škálu študijných a učebných 
odborov v oblasti beauty a krajčírskych služieb, 
elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, žiaci 
majú možnosť v rámci programu ERASMUS+ 
zúčastniť sa stáží u zahraničných partnerov, 

žiaci školy majú medzinárodné úspechy 
v beauty súťažiach, absolvent získava maturitné 

vysvedčenie aj výučný list súčasne.

Ponuka štúdia v šk. roku 2022/2023 pre žiakov 
základných škôl v nasledovných odboroch:

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ
(maturitné vysvedčenie + výučný list)

2697 K mechanik elektrotechnik
6446 K kozmetik

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ
(výučný list)

3661 H murár
3678 H inštalatér
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 

technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková 

technika
2487 H 01 autoopravár – mechanik
6456 H kaderník
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
S možnosťou pokračovať 2 roky v nadstavbovom 

štúdiu dennou alebo externou ‑ dištančnou formou.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
ŠTUDIJNÉ ODBORY 2-ROČNÉ

2493 L predaj a servis vozidiel
2675 L 02 elektrotechnika ‑ výroba 

a prevádzka strojov a zariadení
3659 L stavebníctvo
6426 L vlasová kozmetika
3125 L odevníctvo
6423 L starostlivosť o ruky a nohy

UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú 

dochádzku v 7. alebo 8. ročníku ZŠ
2478 F strojárska výroba
3686 F stavebná výroba
3178 F výroba konfekcie
3161 F praktická žena (EP)
3383 F spracúvanie dreva
4579 F lesná výroba (EP)

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ POČAS ŠTÚDIA
Motivačné štipendiá sú poskytované tým žiakom, 

ktorí sa pripravujú na povolanie v študijnom 
alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu 

s nedostatočným počtom absolventov 
pre potreby trhu práce.

Viac informácií o možnosti štúdia:

www.soussnv.edupage.org
skola@soussnv.sk

Stredná priemyselná škola technická 
Hviezdoslavova 6, SNV

ponúka štúdium moderných, atraktívnych 
a žiadaných študijných odborov.

Štúdium vo všetkých odboroch 
je 4‑ročné, ukončené maturitnou skúškou.

Absolventi majú veľké možnosti uplatnenia sa 
doma i v zahraničí. Väčšina z nich pokračuje 

v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
Škola disponuje nadštandardným technickým 

a priestorovým vybavením a v posledných 
rokoch dosahuje podľa hodnotenia agentúry 

INEKO popredné umiestnenia medzi strednými 
odbornými školami Košického kraja.

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2387 M MECHATRONIKA – PROGRAMOVANIE 

ROBOTOV A CNC STROJOV
• programovanie logických automatov, 

mikroprocesorov, malých aj priemyselných 
robotov a výrobných systémov

2675 M ELEKTROTECHNIKA – INTELIGENTNÉ 
TECHNOLÓGIE

• vedomosti a zručnosti aj v oblasti informačných 
technológií, programovania mobilných aplikácií 
a mikropočítačov, počítačových sietí, smart 
technológií, robotiky a 3D technológií

2381 M STROJÁRSTVO – PROGRAMOVANIE 
CNC STROJOV A GRAFICKÉ SYSTÉMY

• moderné strojárstvo s maximálnym využitím 
výpočtovej techniky nielen pri projektovaní,  
ale aj v samotnej výrobe

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – 
PROGRAMOVANIE

• cielená príprava na vysokoškolské 
štúdium technického zamerania rozšírená 
o programovanie a informačné technológie

3968 M LOGISTIKA
• vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, 

účtovníctva a informatiky, ako aj manažovania 
logistických procesov vo firmách a prepravných 
spoločnostiach

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ 
TECHNOLÓGIE

• informatika v plnom rozsahu – informačné, 
databázové a operačné systémy, 
programovanie, sieťové, serverové a webové 
technológie, spracovanie grafiky na PC

Absolventi počas štúdia majú možnosť získať 
aj Certifikát elektrotechnickej spôsobilosti 

a Certifikát CISCO sieťovej akadémie.

Špecifikácia prijímacích pohovorov
• Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského 

jazyka a literatúry.
• Okrem výsledkov prijímacej skúšky budú 
zohľadnené aj ich študijné výsledky, výsledky 
v Testovaní 9 a taktiež úspechy v olympiádach 

a ďalších súťažiach.

Pozývame žiakov a rodičov na individuálnu 
prehliadku školy spojenú s poskytnutím ďalších 
informácií o štúdiu. Prehliadku je možné dohodnúť 

telefonicky alebo e‑mailom.

www.spst.sk
skola@spst.sk, 053/446 62 49
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OZNAMY, KULTÚRA

V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu 
triedu s počtom žiakov 20.
Naše gymnázium poskytuje

všeobecné vzdelanie v štvorročnom 
študijnom odbore 7902 J gymnázium

preto je vhodným typom školy pre žiakov: 

• ktorí sa po ukončení strednej školy budú 
uchádzať o konkrétne vysokoškolské štúdium 
a práve gymnázium je najlepšou prípravou pre 

úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov,

• ak ešte nemajú vyhranené záujmy a nevedia, aké 
povolanie by chceli v živote vykonávať a štúdiom 

u nás získajú čas pre lepšie sebapoznanie.

Termíny prijímacích skúšok:
1. termín ‑ 2. máj * 2. termín ‑ 9. máj 2022

Kritériá na prijatie na štúdium budú zverejnené 
na webovej stránke školy.

Bližšie informácie sa dozviete na plánovanom

DOD 2022
3. februára 2022.

O jeho forme a spôsobe budeme informovať na 
našej webovej a facebookovej stránke:

https://cgymmisikasnv.edupage.org/
https://www.facebook.com/GymMisika

Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.

ponuka celoročných kurzov, 
4 hodiny týždenne popoludní 

pre deti od 10 rokov, 
študentov a dospelých

• anglický 
• nemecký 
• japonský 
• taliansky 

• španielsky 
• ruský 

• francúzsky jazyk
od začiatočníkov až po pokročilých

U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ 
SKÚŠKA A KONVERZAČNÉ KURZY 
PRE MATURANTOV A DOSPELÝCH

Prihlásiť sa môžete aj od februára 2022.

Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste 
na našej www.jssnv.sk

Poplatky: polročný kurz pre deti a študentov – 
70 €, pre dospelých – 110 €

T.: 0905 727 558 * 0917 801 457 
www.jssnv.sk | mail: js@jssnv.sk

19. 2. 2022 o 16.00 h
Športový areál

KARNEVAL NA ĽADE
Fašiangy sú tu a s nimi aj 
zábava na ľadovej ploche 

v Smižanoch. Príď v maske a zaži 
neopakovateľnú atmosféru.

Režim: OP (očkovaní, prekonaní)

26. 2. 2022
Záhrada pri kaštieli, Smižany

SMIŽIANSKA ZABÍJAČKA
Tradičná zabíjačka opäť v našej 

obci. Zabíjačkové dobroty 
a atmosféra. 

Režim: OP (očkovaní, prekonaní), 
kapacita bude obmedzená podľa 

platných opatrení. 

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

Aktuálne informácie a podujatia na 
www.okcsmizany.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY
INTERIÉROVÝ DIZAJN 
3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

• talentová prijímacia skúška
• maturitné vysvedčenie
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov byt., 
verejného a mestského interiéru, počítačová 2D a 3D 
vizualizácia, dizajn produk. fotografie.

3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ*
• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: spracovanie grafických 
návrhov, znalosť postupov grafického spracovania 
a grafiky digitálnych médií, typografických pravidiel, 
technologickej dokumentácie textových, obrazových 
a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, 
ovládanie typografie.

MANAŽMENT
3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO ‑ 

MANAŽMENT V DREVÁRSTVE
• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie
Odborné zameranie: marketing a manažment 
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných 
činností, ekonomika a riadenie obchodu.

2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ*
• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: stavba a konfigurácia PC sietí, 
programovanie a tvorba www stránok.

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO ‑ 
NÁBYTKÁRSTVO

• (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ‑ 
zameranie na futbal, hokej a iné športy)

• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie
Odborné zameranie: technik v nábytkár. výrobe, 
navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku.

3345 K 02 TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC 
ZARIADENÍ ‑ NÁBYTKÁRSKA VÝROBA*

• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia vo 
výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení.

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB*
• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie 
a výroba moderných nízkoenerget. drevostavieb.

UČEBNÉ ODBORY

3355 H STOLÁR*
• prijímacia skúška: prospech v 8. a 9. roč. ZŠ
• 3‑ročné štúdium, výučný list

3370 H ČALÚNNIK*
• prijímacia skúška: prospech v 8. a 9. roč. ZŠ
• 3‑ročné štúdium, výučný list

NADSTAVBOVÉ ODBORY

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH
• prijímacia skúška z MAT, SJL
• maturitné vysvedčenie
• 2‑ročné nadstavbové štúdium
Odborné zameranie: založenie a vedenie malého 
a stredného podniku, účtovná evidencia, administ. 
práce s využitím výpočtovej techniky.
Štúdium je určené absolventom všetkých trojročných 
učebných odborov.

* Duálne vzdelávanie poskytuje prax 
u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť finančného 

zárobku už počas štúdia a následné zamestnanie 
vo firme.

www.sosdsnv.sk
053/442 42 46, 0902 904 810

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, SNV
V školskom roku 2022/2023 ponúkame nasledujúce študijné, resp. učebné odbory:
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Multifunkčné energetické a banícke 
centrum, Nábrežie Hornádu 14, SNV 

053/429 75 46 
banicke.centrum.snv@gmail.com

Oznamuje, že stále výstavy a expozície 
sú otvorené pondelok – piatok 

od 8.00 do 16.00 h

Stále výstavy

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

ZBIERKA NERASTOV JITKY 
BOHOVICOVEJ A ERHARDA FELBERA

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 
V TVORBE TIBORA GURINA

Nová výstava

MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA 
ING. MARIÁNA JANČURU

Vstupné do expozície, na výstavu: 
dospelí 2 €; žiaci, študenti  

a dôchodcovia 1 €; deti do 6 r. zdarma

Prehliadka výstav, expozícií a účasť na 
prednáškach sa konajú za podmienok 

dodržiavania hygienických  
opatrení ÚVZ SR.

… Ach, mať viac jazykových vlôh – 
mal by som prednosť pred inými. 
Veď predsa v cudzích jazykoch 
múdrejšie zvučia somariny…

Peter Petiška

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišské kultúrne centrum 

a knižnica, DS Hviezdoslav, 
Gymnázium, Školská ul. 

a Hotelová akadémia SNV

pozývajú pri príležitosti 85. výročia 
narodenia a 10. výročia úmrtia na

STRETNUTIE S POÉZIOU 

PETRA 
PETIŠKU

vlastným menom 
MUDr. Peter Kliment, CSc.

28. 2. 2022 o 15.00 h 
v knižnici, Letná 28

Na podujatí sa bude vyhotovovať 
záznam a dodržiavať opatrenia 

Covid-19. Realizované s podporou 
mesta Spišská Nová Ves.

Klub dôchodcov Lipa, J. Fabiniho 7, SNV

2. 2. Šikľava skala vlakom o 11.25 h

7. 2. Beseda na tému sociálne záležitosti v klube o 14.00 h 
Aktuálne podľa epidemiologických nariadení.

18. 2. Vychádzka k Slovenskému dvojkrížu 
Stretneme sa o 9.30 h pri Domove dôchodcov.

24. 2. Vychádzka do Novoveskej Huty 
Autobusom č. 3 o 11.10 h.

Členovia môžu uhradiť členský príspevok v pondelok a piatok v klube.

KULTÚRA, POZVÁNKY
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732

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

PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne ‑ 0905 534 800 
párne týždne ‑ 0905 241 080

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, e ‑mail: tu@emkobel.sk

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO 
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

Mestská organizácia 

Jednoty dôchodcov na Slovensku

v SNV

16. 2. (streda) 2022

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 
NA SOVIU SKALU

Stretneme sa pred 

ZŠ Z. Nejedlého ul. o 9.00 h.

Na turistické vychádzky ide každý 

na svoju vlastnú zodpovednosť.

Pobyt HARMONY 
rezort Piešťany

Pripravujeme pobyt v hoteli 

Harmony rezort Piešťany 

od 14. 9. 2022.

7 dní, 6 nocí, plná penzia, 

8 procedúr, cena 259 €. 

Platí sa asi 8 týždňov pred 

pobytom 30 % ceny pobytu. 

Doplatok v deň nástupu na pobyt.

Prihlásiť sa môžete v kancelárii, 

každý štvrtok od 9.00 do 11.00 h.

Do konca februára!

Nenašiel by si taký neveľký kus 
zeme, ako je Slovensko, kde by 
sa vystriedalo toľko krás, ako sa 

vystrieda na Slovensku, a právom 
prislúcha tomuto kraju označenie 

krásne Slovensko.
Jozef Cíger Hronský

Dom Matice slovenskej a Miestny 
odbor Matice slovenskej, 

laureát ceny primátora mesta SNV

pozývajú na 27. ročník 
okresnej súťaže v prerozprávaní 

slovenskej povesti

ŠALIANSKY 
MAŤKO

JOZEFA CÍGERA 
HRONSKÉHO
15. 2. 2022 o 9.30 h 

v Dome MS, Zimná 68

Súťaž sa uskutoční za aktuálnych 
podmienok Covid-19.

KULTÚRA, POZVÁNKY, OZNAM
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KULTÚRA

KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM 
„ENCYKLOPÉDIA – ZDROJ POZNANIA A MÚDROSTI“

9. 2. 2022 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3
Detský klub plný čítania a tvorenia s MC DIETKA. Tento krát sa oboznámime 

s dostupnými a vhodnými encyklopédiami, ktoré sú spoločníkom na voľné chvíle.

ATELIÉRY - KRESBA
10. 2. 2022 o 16.30 h | Workshop room SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

Workshop určený pre výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred * vlasicova@skcak.sk * T.: 053/442 52 50

ATELIÉRY - OLEJOMAĽBA
17. 2. 2022 o 16.30 h | Workshop room SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

Workshop určený pre výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred * vlasicova@skcak.sk * T.: 053/442 52 50

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
23. 2. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Stretnutie priaznivcov dobrej knihy o pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
24. 2. – 1. 4. 2022 | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Výstava regionálneho kola celoštátnej výtvarnej súťaže.
Vernisáž 24. 2. 2022 o 16.30 h

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB
26. 2. 2022 o 10.00 hod. | Foyer SKCaK, Zimná 47

Pravidelné stretnutie členov literárneho klubu a jeho priaznivcov, ktorí sa venujú 
literárnej tvorbe, dianiu v literárnej obci a hodnoteniu autorskej tvorby.

STRETNUTIE S POÉZIOU PETRA PETIŠKU
28. 2. 2022 o 15.00 h | Knižnica, Letná 28

Pri príležitosti 85. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia. 
Organizované v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, 

DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica a Hotelovou akadémiou SNV.

FILMOVÉ FOYER
28. 2. 2022 | Online

Rozhovor s Kazimírom Štubňom a Bibiánou Tauberovou 
o počiatkoch Filmového klubu na Spiši.

Podujatia SKCaK budú organizované podľa aktuálne platných opatrení.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Tibor Hujdič: Rodič ako detské ihrisko
Knižka plná hier, ktoré rozvíjajú vzťah s dieťaťom a majú v sebe zakomponovaný 

dotyk. Hry v jednotlivých kapitolách knihy sú určené pre deti od 0 ‑ 12 rokov.

Kateryna Mikhalitsyna: Kto rastie v lese
Nádherne ilustrované, citlivé rozprávanie o súdržnosti a láske k prírode. Voľné 

pokračovanie obľúbenej série kníh, ktoré prináša príbeh o jazvecovi z lesa.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Hakan Nesser: Hrana

Keď nájdu dvoch mužov zavraždených sekerou, privolajú na pomoc komisára 
Van Veeterena. Situácia sa vyhrotí, keď zmizne jeho kolegyňa ‑ detektívka.

Karina Janská: Tvoja duša stojí za hriech
Ako si poradí Klára vo vzťahu s mužom, ktorého si vybrala v zoznamovacej 

agentúre, kde si vyberáte podľa inštinktu, vône a hlasu, ale jeho tvár je skrytá?

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Danuša Dragulová - Faktorová: Pozícia a význam printo-

vých médií pre detského adresáta na Slovensku
V monografii sa autorka venuje časopisom pre deti predškolského a mladšieho 

školského veku, ktoré okrem všeobecných zákonitostí žurnalistického celku 
majú svoje veľmi výrazné špecifiká, a to z hľadiska adresáta, obsahu, tém, 

spracovania a ďalších atribútov.

Sylwia Frolow: Boľševici a apoštoli
Kniha obsahuje osem fascinujúcich životopisov postáv, ktoré významne 

ovplyvnili dejiny Ruska dvadsiateho storočia.

KNIŽNICA ‑ POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY

Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka
V príbehu založenom na skutočných udalostiach sa odvíjajú životy židovských 

a rómskych detí, ktoré bojujú o prežitie v pekle vyhladzovacieho tábora.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

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

5. február o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
MARIE JONES:

FLY ME TO THE MOON 
ALEBO DAVEY BY TO TAK CHCEL

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému,  
okrem pokušenia a malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky.

12. február o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
SAM SHEPARD:
PRAVÝ ZÁPAD

Dvaja bratia: Austin ‑ hollywoodsky scenárista a Lee ‑ večný tulák a zlodejíček, 
sa stretávajú v dome ich matky v Kalifornii. V kuchyni, pri zvuku kojotov 

a cvrčkov, sa odohráva ozajstný americký western. Bratská
rivalita prechádza do vojny na život a na smrť, v ktorej stávkou je identita. 

Hitchcockovské napätie, čierny humor, plnokrvné dialógy.

13., 14. a 15. február o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
NOVÁ PREMIÉRA V KONTRE! SLOVENSKÁ PREMIÉRA!

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. Odteraz si dvakrát 

rozmyslíš, či ponúkneš neznámej šálku čaju…

18. február o 19.00 h | Vstupné: 7 €
HOSŤ DIVADLA KONTRA: DIVADLO ACTOR KOŠICE

INGMAR VILLQIST:
HELVEROVA NOC

30‑te roky minulého storočia. Jedna noc. Karla sa stará o duševne chorého 
Helvera, je jeho matkou, opatrovateľkou, priateľkou. Vonku začína zúriť dav, 

moci sa ujímajú fašisti a oni dvaja sa zrazu ocitajú v pasci.

19. február o 19.0 h | Vstupné: 8 a 4 €
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. Slovenská premiéra. Iba pre divákov, ktorí majú 

silné nervy!

20. a 23. február o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
NICK REED:
LIFE KOUČ

Terapeutická komédia! Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na 
úspech a pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad? Wendy 
potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou: spraviť 

z mladej naivky úspešnú ženu.

26. a 28. február o 19.00 h | Vstupné: 8 €
S. MALLATRATT - S. HILL:

ŽENA V ČIERNOM
Megaúspešný titul hraný denne na londýnskom West Ende už 30 rokov! 

Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať 
krájať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta, ktorý prichádza do 

odľahlého sídla na úhorných močariskách… Nezabudnuteľný zážitok!

FEBRUÁR
DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
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FEBRUÁR
12. 2. (sobota) o 19.00 h | Spišské divadlo | Vstupné: 5 €

KAR
133. PREMIÉRA | Scenár a réžia: Albín Medúz
Divadelné predstavenie k 100. výročiu úmrtia 

P. O. Hviezdoslava. Účinkujú herci Divadelného súboru 
Hviezdoslav pri MKC v SNV.

26. 2. (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 5 €
ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE S USMIEVANKOU

Úsmev to je moja známka, volajú ma USMIEVANKA. 
Prijmite naše pozvanie, milé deti, spoznajte môjho kamaráta 

ZVEDAVKA. Spolu si aj zaspievame.

PRIPRAVUJEME
21. 3. (pondelok) o 19.30 h | DK Mier | Vstupné: 20 €

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
STANISLAV ŠTEPKA: PÁN STROM

Príbeh o živej drevine – taký podtitul dal Stanislav Štepka 
nevšednému javiskovému dramatickému rozprávaniu 
o človeku a prírode, v poetickej komédii Pán Strom. 
Pútavo pohovorí o všetkom všednom aj nevšednom, 

veselom i smutnom, poetickom i tragickom, ale hlavne 
ľudskom. Rozhovorí sa nielen strom, ale aj ľudia naokolo. 

Hra ponúka veľa nečakaných a prekvapujúcich humorných 
situácií. Réžia: Ondrej Spišák. Choreografie: Ladislav Cmorej. 

Hudba: Juraj Haško.

23. 4. 2022 (sobota) o 16.00 h | DK Mier | Vstupné: 10 €
SMEJKO A TANCULIENKA
TANCUJ, TANCUJ!

Zažijeme Krásny deň, budeme naháňať Muchu, 
nerozhodných Smejka a Tanculienku rozsúdi až Kameň, 

papier, nožnice a ak bude pršať, zachráni nás Kukino. Potom 
si napečieme Palacinky. Navštívime krajinu rozprávok 

s pesničkami. Predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov.
Každá osoba, dospelý aj dieťa, bez ohľadu na vek, musí mať 

platnú vstupenku. Predstavenie trvá cca 60 minút.

Všetky programy sú v režime OP, povinný respirátor!

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/442 32 49 

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

4. 2. (piatok) o 19.00 h 120 min.
MIRO GAVRAN
ZMRZLINA
Komédia nadväzujúca na inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

5. 2. (sobota) o 19.00 h 110 min.
GYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

11. 2. (piatok) o 10.00 h a 19.00 h 150 min., od 15 rokov
ROBIN HAWDON
GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata výletná idylka!

18. 2. (piatok) o 19.00 h PREMIÉRA
19. 2. (sobota) o 19.00 h II. PREMIÉRA
MARTIN RÁZUS od 15 rokov
AHASVER
Poetická hra s piesňami o láske a jej zmysle v živote každého človeka.

22. 2. (utorok) o 10.00 h a 13.00 h 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK
PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

25. 2. (piatok) o 19.00 h od 16 rokov, 120 min.
VINKO MÖDERNDORFER
KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká komédia omylov.

26. 2. (sobota) o 19.00 h 120 min.
RAY COONEY
ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

27. 2. (nedeľa) o 16.00 h od 6 rokov, 80 min.
ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe.

www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e ‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

PROGRAM
FEBRUÁR

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

3. – 15. február 2022 | Vstupné: 2 €
BOHYŇE / AMALKA ĽUDMILA VALENČÍKOVÁ

Výstava mäkkých plastík. Nosnou témou je „zhmotnenie predstáv o intímnom 
priestore ženy“ a „intimita matky, roztekajúca sa v priestore“. 

Tvorivú fázu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid. Návštevu prosíme dohodnúť na 0908 269 914.

4. február 2022 (piatok) o 16.00 h | Vstupné: 10 €
MÄKKÁ PLASTIKA / WORKSHOP

Mgr. art. Amalka Ľudmila Valenčíková
Zážitkový workshop pre ženy spojený s prácou s textilným materiálom.

Trvanie: 3 hod. Prihlasovanie na 0908 269 914.

5. február 2022 (sobota) o 16.00 h | Vstupné: 5 €
MÄKKÁ PLASTIKA / TVORIVKA PRE DETI

Mgr. art. Amalka Ľudmila Valenčíková. Tvorivka pre deti zameraná 
na rozširovanie remeselnej zručnosti pri práci s textilným materiálom.

Trvanie: do 17.30 h. Prihlasovanie na 0908 269 914.

Rezervácie: 0918 905 437

PRIPRAVUJEME:

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
SMRŤ NA NÍLE
VEZMI SI MA
MIMORIADNA UDALOSŤ
PRE DETI:

VEĽKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
MYŠI PATRIA DO NEBA
HAFTAŇAN A TRAJA MUŠKETIERI

Šafárikovo námestie 7, SNV 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
V Kine Mier sú zabezpečené všetky 
protiepidemické opatrenia. Vstup s respirátorom!
Kino MIER premieta v režime OP!  
Aktuálny program nájdete na www.mkc.snv.sk
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POZVÁNKA, ŠPORT

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice 
bude krytá plaváreň zatvorená do odvolania!

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok ‑ piatok
7.00 ‑ 14.00 15 €/hod.

14.00 ‑ 22.00 30 €/hod.
sobota ‑ nedeľa 8.00 ‑ 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

1. 2. utorok 18.00 Spišskí Rytieri ‑ Šenčur, 
basketbal alpe‑adria cup

9. 2. streda 18.00 Spišskí Rytieri ‑ Svit, basketbal extraliga muži

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

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.

5. 2. sobota 11.00 FK SNV ‑ Gerlachov, dospelí
10.00/12.00 FK SNV ‑ Ľubotice, U19/U17

6. 2. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV ‑ Poprad, U15/U14
8. 2. utorok 17.30 FK SNV ‑ Rudňany, dospelí

12. 2. sobota 11.00 FK SNV ‑ Dolný Kubín, dospelí
19. 2. sobota 14.00 FK SNV ‑ Bardejov, dospelí
20. 2. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV ‑ Humenné, U13/U12
23. 2. streda 11.00/13.30 FK SNV ‑ Galaktik Košice, U19/U17
26. 2. sobota 10.00/12.00 FK SNV ‑ Stropkov, U15/U14

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracia doba pondelok ‑ nedeľa 9.00 ‑ 21.00

Cenník 
vstupu

tenisové 
kurty

pon ‑ pia: 9.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
pon ‑ pia: 14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt
sob ‑ ned: 9.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).

4. 2. piatok 17.30 HK Rysy SNV ‑ Nitra, extraliga muži
15. 2. utorok 17.30 HK Rysy SNV ‑ Slovan Bratislava, extraliga muži
20. 2. nedeľa 17.30 HK Rysy SNV ‑ Michalovce, extraliga muži
27. 2. nedeľa 17.30 HK Rysy SNV ‑ Liptov. Mikuláš, extraliga muži

HOTEL PREVEZA**
svadby * stužkové * posedenia * školenia * ubytovanie
DENNÉ MENU 4,70 €/porcia, možný dovoz

Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK / školenia * porady * (TV, WIFI)

T.: 053/416 63 01, 0911 669 863 
recepcia@hotel ‑preveza.sk
www.hotel ‑preveza.sk * FB: hotel.preveza.snv

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH 
ZARIADENÍ Sp. Nová Ves

www.stez.sk

21. FEBRUÁR 
MEDZINÁRODNÝ 

DEŇ SPRIEVODCOV 
V CESTOVNOM RUCHU

Užite si s deťmi zábavu počas jarných prázdnin

Spoznajte históriu mesta pri výstupe
na neogotickú vežu Rímskokatolíckeho farského kostola

Nanebovzatia Panny Márie v SNV a vychutnajte si
jedinečný výhľad na široké okolie.

21. – 25. 2. 2022 (pondelok - piatok) 
komentované výstupy do kostolnej veže zdarma, 

denne o 11.00, 13.00, 15.00 h 
Vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v kancelárii 

Turistického informačného centra, Letná 49. 
Účasť na výstupoch je potrebné nahlásiť vopred na 
t. č.: 053/429 82 93 alebo e-mail: tic@mestosnv.sk.

Zraz účastníkov: v kancelárii TIC 5 min. pred termínom 
výstupu. Počet účastníkov na výstup obmedzený, 

v súlade s platnými opatreniami.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pozýva milovníkov histórie 21. 2. 2022 (pondelok) na 
tematické sprevádzanie mestom Spišská Nová Ves 
(zdarma) s názvom „Po stopách Františka Bartla“ 

Zraz účastníkov o 16.00 h pred Provinčným domom.

Galéria umelcov Spiša
pozýva všetkých priateľov umenia 23. 2. 2022 na: 

10.00 – 19.00 Dlhý deň s umením 
3 aktuálne výstavy a 2 stále expozície (vstupné štandardné) 

17.00 Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Štefan Kubík 
Prezentácia tvorby autora pochádzajúceho zo Spiša 

v rámci výstavy Socha – Kresba spojená s komentovanou 
prehliadkou. Vstupné zdarma. 

9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 (utorok – piatok) 
Tvorivé dielne pre celú rodinu 

Záujem je potrebné nahlásiť vopred na t. č.: 053/417 46 21 
alebo na e-mail: programy@gus.sk. Vstupné 4 €.

Správa Národného parku Slovenský raj
pozýva na návštevu náučných chodníkov 

„So sprievodcom do raja“ 
Trasa 1: Smižianska Maša – Čingov 
Pondelok 21. 2. 2022, zraz o 9.30 h 
na parkovisku na Smižianskej Maši. 

Okruh s 9 zastávkami a náučnými panelmi. 
Trasa 2: Čingov – Tomášovský výhľad 

Streda 23. 2. 2022, zraz o 9.30 h 
na Čingove na hornom parkovisku. 

Oba okruhy sú v dĺžke cca 5 km/3 hod.
Záujem je potrebné nahlásiť vopred na: slovraj@sopsr.sk 

alebo na t. č.: 0903 298 221.

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
pozýva na návštevu pavilónu Aquaterra 

22. – 25. 2. 2022 (utorok - piatok) 
majú všetky deti do 15 rokov vstupné zdarma.

V prípade záujmu je po dohode možný výklad počas 
prehliadky. Záujem je potrebné nahlásiť vopred na 

t. č.: 0908 500 318 alebo na e-mail: vzdelavanie@zoosnv.sk.
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NÁROČNÝ BASKETBALOVÝ JANUÁR
Spišskonovoveskí basketbalisti zakončili kalendárny rok 2021 víťazstvom 90 : 88 doma nad Komárnom. V novom roku 
ich čakalo tradičné derby vo Svite, kde po zodpovednom výkone dosiahli veľmi cenné víťazstvo 99 : 80. V nasadenom 
trende chceli pokračovať aj v prvom domácom vystúpení roka 2022 proti Prievidzi.
Od začiatku zverenci trénera Sviteka nadväzovali na taktiku a hru zo Svitu. Po prvom 
polčase Novovešťania zaslúžene viedli 51 : 32. Do druhého polčasu mala Spišská 
Nová Ves dostatočný náskok, ale od začiatku tréner Svitek neustále kládol dôraz na 
to, aby jeho hráči nepoľavovali v koncentrácii. Jediné, čo sa dalo Spišiakom vytknúť, 
boli nepresné trestné hody, ale to si kompenzovali dobrou hrou v útoku a streľbou 
z trojkového oblúka. Po troch štvrtinách bolo rozhodnuté 74 : 47. Posledná desať‑
minútovka sa prakticky len dohrávala. Bola len otázka, či Novovešťania pokoria 
stovkovú hranicu, čo sa im aj v závere podarilo (101 : 71). Po jednom z najzodpo‑
vednejšom výkone sezóny potiahli Novovešťania minisériu troch zápasov a najlepšie 
sa motivovali na najbližší zápas alpskojadranského pohára v slovinskom Šenčure.
„Začali sme presne tam, kde sme skončili vo Svite. Do stretnutia sme vstúpili kon-
centrovane, vedeli sme, že Prievidza bude po prvej výhre nabudená. Vzali sme tento 

zápas veľmi seriózne, za čo chlapcom ďakujem. Troška ma 
mrzia naše trestné hody. Je to o koncentrácii, musíme na tom 
ešte pracovať, ale naše výkony idú hore, čo ma teší,“ skonštatoval 
tréner Spišských rytierov Štefan Svitek.
Náročný januárový program pokračoval v Slovinsku. Spišiaci na palubovke tretieho 
tímu slovinskej ligy KK GGD Šenčur v rámci 1. play‑off zápasu Alpe Adria Cup zví‑
ťazili 93 : 86.
„Cenné víťazstvo, ale nebol to jednoduchý zápas. Mali sme svoje lepšie a horšie 
chvíľky, hlavne tretia štvrtina bola v našom podaní zlá. Trápili sme sa, ale v záve-
rečnej štvrtine sme to otočili. Čaká nás ešte jeden duel proti veľmi dobrému tímu, 
rozdiel v skóre je dôležitý,“ dodal tréner Svitek.

Jozef Petruška

FUTBALISTI ZAČALI S PRÍPRAVOU
Po vydarenej jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 odštartovali futbalisti Spišskej Novej Vsi zimnú prípravu 
na dôležitú jarnú časť III. futbalovej ligy. V prvom vystúpení sa predstavili v Trebišove.
„Zápas nám ukázal, že rozdiel medzi 2. a 3. ligou je 
značný. Jeho hráči boli všade skôr, dôraznejší. Je 
pred nami ešte 
veľa práce. Videli 
sme, kde máme 
nedostatky a  bu-
deme sa ich 
snažiť odstrániť. 
Samozrejme, že 
tam boli aj dob-
ré momenty. Ale 
bolo oveľa ťažšie 
sa presadzovať 
proti kvalitnému 
súperovi. Naopak 
naše zaváhania 
a  chyby dokázali 
trestať. Pozitívom 

je tiež, že celý polčas odohrali piati naši dorastenci,“ 
povedal po prvom prípravnom zápase tréner Spišskej 

Novej Vsi Branislav Ondáš.
Zostava 1. polčas: Gáborčík, 
Baranyi, Hurtuk, Kamenický, 
T.  Ontko, Janečka, M. Šomšák 
(30 min. Ištvanik), Š. Petrik, Zekucia, Ľ. Ontko, Hagara.
Zostava 2. polčas: Hamrák, Baranyi, Gibala, Korba, 
Hurajt, Janečka (60 min. Ľ. Ontko), Bašista, Slebodník, 
Zekucia, Ištvanik, Kaščák.

Program ďalších prípravných zápasov
5. február: Spišská Nová Ves – Gerlachov
8. február: Spišská Nová Ves – Rudňany
12. február: Spišská Nová Ves – Dolný Kubín
19. február: Spišská Nová Ves – Bardejov
5. marec: Spišská Nová Ves – Kalinovo
26. február: Stropkov – Spišská Nová Ves dohrávka

Jozef Petruška

VÝBORNÝ DECEMBER, HORŠÍ JANUÁR
Sedem víťazstiev a dve prehry. Takáto bola bilancia extraligového nováčika zo Spišskej Novej Vsi v posledný mesiac 
kalendárneho roka 2021. Výborné výsledky sa okamžite odzrkadlili aj do tabuľky a Spišiaci sa dostali až medzi 
šesticu najlepších.
„Vynikajúci december. Ja by som povedal, že to bol 
december, v ktorom sa nám darilo. Príchodom nových 
chlapcov sme získali na sile v premieňaní šancí. Stále 
by som však ostal nohami pevne na zemi. Sme radi, že 
sme, kde sme, ale pred sebou máme ešte veľa práce,“ 
povedal na konci kalendárneho roka hlavný tréner HK 
Spišská Nová Ves Miroslav Mosnár.
Ako to v  športovom živote chodí, nie vždy sa darí. 
Skvelý december vystriedal zlý január. Zranenie naj‑
väčšej opory Melicherčíka, plus ďalších hráčov, mali 
za následok sériu zápasov bez víťazstiev. Do polovice 
januára ich mali na svojom konte šesť. Fanúšikov dosť 
prekvapila informácia o odchode Damiana Tyczyn‑
ského.
Richard Rapáč, generálny manažér HK Spišská Nová 
Ves: „Damian sa, bohužiaľ, v  posledných zápasoch 
prepadával zostavou a  s  jeho hrou nebola dlhodobá 
spokojnosť. Napriek tomu dostal od trénerského štá-
bu možnosť zabojovať o svoju pozíciu v mužstve. Túto 

možnosť sa rozhodol nevyužiť, čo ma osobne veľmi 
mrzí. Damiana sme sa snažili poslať na hosťovanie 

do iného extraligového 
mužstva, ale o jeho služby 

n e b o l 
záu jem. Nakoniec sme sa rozhod-
li, že ho uvoľníme do prvoligovej 
Dubnice. ,Tyčkovi‘ želám v  jeho 
novom pôsobisku len to najlep-
šie, hlavne veľa zdravia. Za jeho 
služby a veľký podiel na postupe 
do extraligy mu v  mene celého 
klubu a fanúšikov ďakujem. Dve-
re k  nám má v  budúcnosti stále 
otvorené.“
Zlú správu o  odchode Damiana 
vystriedala lepšia. Opora spiš‑
skonovoveského mužstva Marcel 
Melicherčík sa upísal klubu na 
ďalšie dve sezóny.

Jozef Petruška
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SPRAVODAJSTVO, ŠPORT, INZERCIA

predplať si obedy na týžden 
LEN za 3,70€

*Domáca kuchyňa
*Dovoz až k dverám
*Tradičné slovenské jedlá

0903 138 200

FLORBALISTKY V HORNEJ 
ČASTI TABUĽKY
Nový florbalový rok odštartovali dievčatá Kométy dvojzápasom proti Pruskému 
a Nemšovej. Spišiačky majú doterajší priebeh sezóny veľmi dobrý. Stále sa pohybu‑
jú na čele tabuľky a druhý zápas nového roka s Nemšovou bol súboj prvého s tretím. 
Spišiačky boli dobre naladené z predchádzajúceho súboja po víťazstve 5 : 4 nad 
Pruským. S aktuálnym lídrom prehrala Kométa 1 : 3.
„Začiatok roka a prvý zápas sme chceli hrať aktívne. To sa nám do polovice stretnu-
tia nedarilo. Po dramatickom závere sme Pruské zdolali. Potrápiť sme chceli aj lídra 
z  Nemšovej, no hosťujúce hráčky mali svoju kvalitu. Prvá časť sezóny bola pre 
nás dobrá. Pohybovali sme sa na horných poschodiach tabuľky. Aj v novom roku 
chceme patriť medzi najlepšie družstvá. Dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí robia 
okolo florbalu v Spišskej Novej Vsi, želám veľa zdravia v novom roku a nech sa nám 
darí. Teší nás aj zastúpenie dievčat v reprezentačných vekových kategóriách. Naše 
odchovankyne ste mohli vidieť na majstrovstvách sveta žien, rovnako naše dievčatá 
pôsobia v juniorskej a dorasteneckej reprezentácii. A to je tiež jeden z našich cieľov, 
vychovávať úspešné florbalové slovenské reprezentantky,“ povedal na úvod roka 
tréner Kométy Spišská Nová Ves Dušan Koščo. Jozef Petruška

JOZEF KAČENGA
Politika sa má robiť pre ľudí a každý politik by mal konať tak, aby sa kedykoľvek a komukoľvek mohol pozrieť priamo do 
očí. S týmto predsavzatím som pred 12 rokmi vstupoval do komunálnej politiky, aj keď pomenovanie „politik“ si dodnes na 
komunálnej úrovni nepripúšťam. Poslanci mesta by preto mali viac spolupracovať ako „politikárčiť“. Je dôležité vážiť si skú‑
senosti a iný pohľad na vec toho druhého, lebo len tak bude výsledok prospešný pre všetkých.
Počas troch volebných období som pracoval v komisiách blízko spätých s mojím pracovným zaradením, viedol som komisie 
s agendou školstva, športu, kultúry, dotácií, Rady športových klubov a mestský výbor na Mieri. V ich práci sme vždy hľadali 
a hľadáme riešenia problémov pre všetkých občanov bez rozdielu, a tak budovali pozitívny obraz o meste Spišská Nová Ves.
Ak by som snáď mal skladať „účty“, najviac si cením svoj podiel na rekonštrukcii futbalového štadióna, na záchrane a stabi‑
lizácii futbalu v našom meste.
Mojou víziou je, aby naša Novejša bola dynamické miesto, kde sa niečo deje nielen pred voľbami. Miesto, ktoré bude zaujímavé 
pre investorov, miesto vedené profesionálmi, ktorí dodajú jeho chodu istotu a stabilitu, miesto kultúry a miesto, kde sa budú 
dobre a bezpečne cítiť nielen jeho obyvatelia, ale aj jeho návštevníci. Miesto, kde sa pričinením poslancov bude rozvíjať šport, 
kultúra a vytvárať priestor pre voľnočasové aktivity, ale kde sa vytvoria podmienky aj pre kvalitné školstvo – základ vzdelania 
a výchovy mladej generácie, ktorá nás jedného dňa bez problémov nahradí.
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VÝZVA NA DORUČENIE ÚDAJOV K VÝPOČTU A URČENIU VÝŠKY POPLATKU ZA 
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA ZA KAŽDÝ PREVÁDZKOVÝ MALÝ ZDROJ ZA ROK 2021 
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia (rozumej právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej 
len VZN) mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, zaslali, resp. osobne 
doručili na podateľňu Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, SNV v termíne najneskôr do 15. 2. 2022 (vrátane) ‑ Oznámenie s údajmi po‑
trebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2021. Oznámenie je 
potrebné podať na tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené 
na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu / Chcem vybaviť / Podnikateľ / Malé zdroje znečisťovania ovzdušia. K oznámeniu je po‑
trebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2021 od jeho dodávateľa. Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za 
nedodržanie termínu predloženia uvedeného oznámenia, mesto Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.

OZNAM
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Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk * utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ARGO
Dostal sa k nám v hroz‑
nom zdravotnom aj 
psychickom stave. Život 
na reťazi a dlhodobý ne‑
dostatok stravy. Hľadá 
si aktívneho spoločníka, 
ktorý bude mať dostatok 
času venovať sa mu.

BOLT
Cca  3‑roč. psík, ktorý sa 
dlhodobo potuloval a ne‑
pozná domov, nepoznal 
pohladenie a  lásku. Je 
šikovný, odvážny, no do‑
káže byť aj nedôverčivý. 
Miluje voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

TOFI
Starší 10‑ročný psík, 
ktorý má rád pokoj. Voči 
ľuďom, ktorých nepozná, 
je veľmi nedôverčivý. 
Jeho srdiečko si získate 
jedlom, trpezlivým a lás‑
kavým prístupom.

JUSTY
Trojročný kríženec jazve‑
číka. Lásku a pohladenie 
nepoznal. Hľadáme ro‑
dinku, ktorá s  ním bude 
mať trpezlivosť a  ukáže 
mu, že aj spoločné pre‑
chádzky a pohladenie sú 
príjemné veci.

PIT
5‑mes. šteniatko, ktoré 
smrti uniklo len o vlások. 
Je veľmi priateľský, hra‑
vý, zvedavý, rád sa učí 
nové veci, miluje ľudskú 
spoločnosť a  hru s  iný‑
mi psíkmi. Predpoklad 
stredného vzrastu.

LAPAJ
Pravdepodobne kríženec 
Husky. Je plný energie, 
preto sa hodí do aktívnej 
rodiny so  záhradou. Je 
priateľský, vytrvalý, hra‑
vý, ale dokáže byť aj dosť 
tvrdohlavý a  jeho výcvik 
si vyžaduje trpezlivosť.

MACO
Budí v  ľuďoch na prvý 
dojem rešpekt, ale keď ho 
spoznáte lepšie, stane sa 
váš oddaný spoločník na 
celý život. Potrebuje veľký 
výbeh, pozornosť svojho 
pána a  kvalitnú stravu. 
Nie je vhodný pre začia‑
točníkov.

KIKO
Cca  3‑roč. psík, ktorý 
sa už 2x ocitol v  našom 
útulku. Je priateľskej po‑
vahy, kontaktný, nekon‑
fliktný, nenáročný, voči 
cudzím ľuďom na začiat‑
ku trošku plachý. Má rád 
prechádzky, hladkanie 
a dobré jedlo.

DORI
Mladá, cca 1,5‑roč. suč‑
ka, kríženec nemecké‑
ho ovčiaka, priateľskej 
povahy. Pred mesiacom 
by ste ju nespoznali. Do‑
stala sa k nám vo veľmi 
zlom zdravotnom stave, 
vychudnutá a  s  kožnými 
problémami.

MEGY
Temperamentná fenka, 
pravdepodobne kríže‑
nec border kólie. Miluje 
spoločnosť človeka. Po‑
trebuje veľký dvor, ktorý 
jej poskytne možnosť 
dostatku pohybu.

JARKA
Fenka, ktorá sa znesie 
s  inými psíkmi veľmi 
dobre. Potravu si veľmi 
chráni. Miluje ľudí.

BLEK
Psík, ktorý určite žil 
v dome alebo byte. V ko‑
terci veľmi trpí. Miluje 
ľudí, je bezkonfliktný.

NIKO
Psík menšieho vzrastu. 
Miluje ľudskú spoloč‑
nosť, maznanie, hranie, 
prechádzky a  rôzne iné 
aktivity. V  útulku je mu 
veľmi smutno. Túži po 
milujúcom domove.

BENY
Krásny mladý nemecký 
ovčiak, ktorý žil v  osade 
na metrovej reťazi. Na‑
šťastie sa jeho trápenie 
už skončilo a  teraz čaká 
u  nás na vhodného ma‑
jiteľa.

RIA
Ešte šteňa, hoci vzras‑
tom na to nevyzerá. Je to 
úžasný prítulný mix prav‑
depodobne sibírskeho 
husky a  vlčiaka. Miluje 
ľudí.

KELY
Jej doterajší život bol 
v  uzavretej plechovej 
tmavej búde. Vďaka 
RVPS sa ocitla u  nás 
a my jej hľadáme vhodný 
domov. Ide o krásnu suč‑
ku pripomínajúcu men‑
šieho vlčiaka.

TONY
Cca 5 – 6‑mesačné hra‑
vé, čierne slniečko, ktoré 
vám urobí dobrú náladu. 
Musí sa ešte veľa učiť, 
preto by mal vyrastať  
doma v  milujúcej rodin‑
ke. S  inými psíkmi je 
v pohode, miluje ľudí.

ZORKO
Jazvečík, veľmi milý, 
priateľský, veselý, má 
lesklú srsť, psích kama‑
rátov si vyberá, resp. psie 
slečny mu nevadia. V ko‑
terci sa trasie od zimy…
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RELAX, OZNAMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu 
s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie 
tajničky z minulého čísla: MAJTE VŽDY TO, PO ČOM VAŠE SRDCE TÚŽI.

KRÍŽOVKA

FORIŠOVINY
KULTÚRNE CENTRUM
ATTICO
V kultúrnom centre ATTICO (podkrovie Domu Matice slo‑
venskej, Zimná 68, SNV) od 3. do 15. februára 2022 bude 
prebiehať výstava mäkkých plastík pod názvom BOHYŇE 
autorky Amalky Ľudmily Valenčíkovej. Nosnou témou je 
„zhmotnenie predstáv o  intímnom priestore ženy“ a „in‑
timita matky, roztekajúca sa v priestore“ * vstupné: 2 €. 
Projekt podporil Fond na podporu umenia.
Súčasťou projektu bude zážitkový workshop pre ženy spo‑
jený s prácou s textilným materiálom, ktorý sa bude konať 
4. februára (piatok) o 16.00 h * vstupné: 10 € a tvorivka 
pre deti 5. februára (sobota) o 16.00 h pod vedením profe‑
sionálnej výtvarníčky zameraná na rozširovanie remeselnej 
zručnosti pri práci s textilným materiálom * vstupné: 5 €.
Návštevu výstavy a  aktivít je potrebné vopred dohodnúť 
na 0908 269 914.

OČKOVANIE KSK
Košický samosprávny kraj spustil 7.  1. možnosť očko‑
vania na základe registrácie prostredníctvom webovej 
stránky www.ockovanieksk.sk. Záujemcovia sa tak 
môžu na očkovanie zaregistrovať na konkrétny čas a dá‑
tum vyplnením online formulára, a to na všetky 3 dávky ak‑
tuálne dostupných vakcín. V prípade otázok, ktoré súvisia 
s očkovaním či registrovaním, sa môžu obyvatelia obrátiť 
na infolinku 0850 122 085.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Náhle si v noci 19. 11. 2021 odišiel tíško snívať svoj večný sen. 
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Hoci si 
odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy 
s nami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, sestre, bratom, švagrinám, priateľom a  známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s  mojím milovaným manželom Pavlom 
SOĽAKOM, ktorý nás opustil vo veku 76 rokov.
S láskou a úctou manželka Elena, dcéra Marta s rodinou, synovia 
Branislav a Pavol s rodinami.

Utíchlo srdce, zmŕtveli pracovité ruky, zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, 
lež láska jeho i z hrobu nás bude hriať. 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.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom, synom, dedkom a príbuzným 
Jozefom KROKUSOM, ktorý nás navždy opustil 
22. 11. 2021 vo veku 57 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí mestu Spišská Nová Ves, 
Mgr. D. Juraškovej, Mgr. Z. Kleinovej a Pohrebnej 
službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka a smútiaca rodina.
Zároveň si pripomíname 19 rokov od úmrtia 
p. Viery SMYKOVEJ, ktorá nás navždy opustila 
11. 1. 2003.

Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet proti svojej 
vôli. Osud Ti nedoprial s  nami dlhšie byť, ale v  našich srdciach 
budeš stále žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že nás 27. novembra 2021 vo veku 88 rokov 
navždy opustil môj drahý milovaný manžel, náš otec, dedko, brat, 
švagor, ujo, príbuzný a známy RSDr. Ladislav KOPPER.
Poďakovanie patrí kolektívu ZPOZ pri MsÚ v  SNV, osobitne 
PhDr.  J.  Lapšanskému, PhD., referátu správy cintorínov MsÚ 
a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou manželka a smútiaca rodina.

Neplačte, že som odišla. Ten pokoj mi prajte, len tichú spomienku 
v srdci si na mňa zachovajte.
29. 11. 2021 nás navždy opustila vo veku 49 rokov moja milovaná 
dcéra Zita VARGOVÁ.
S úctou a láskou mama, sestra Danka s rodinou, brat Ján s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S  hlbokým žiaľom v  srdci oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že nás 4. 12. 2021 vo veku 79 rokov navždy 
opustil môj drahý manžel, náš otec, dedko, svokor, švagor, kamarát 
a známy Emil FABIAN.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Marta, dcéry Ľudmila, Daniela a Evka s rodinami
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Hoci 
si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostaneš stále 
s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 6. 12. 2021 s mojím manželom, ockom, dedkom, strýkom, 
švagrom a  bratom Rudolfom VERČIMÁKOM, ktorý nás navždy 
opustil 3. 12. 2021 vo veku 77 rokov.
S  úctou a  vďakou manželka Emília, synovia Miloš a  Ľubomír 
s rodinami.
V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný 
sen. Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých 
a všetko, čo si rada mala.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a  známym, 
ktorí sa prišli 8.  12.  2021 rozlúčiť a  odprevadiť na poslednej 
ceste životom našu drahú a milovanú mamku, babku, prababku, 
sestru, švagrinú, tetu, krstnú mamu, príbuznú a  známu Martu 
BDŽOCHOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu, kňazovi 
vdp. M. Brezňanovi a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym 
a priateľom, ktorí sa prišli 10. 12. 2021 rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým MUDr. Jánom VAŇKOM, ktorý nás opustil 6. 12. 2021 
vo veku 72 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. farárovi P. Klubertovi a Pohreb‑
nej službe J. Bartoš zo Smižian.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

FEBRUÁROVÍ JUBILANTI

Mária Gavulová
Anna Kubičárová
Anna Wagnerová
Magdaléna Koňaková
Valentín Peták
Mária Guothová
Alica Habová
Valent Pavol
Barbora Vytykáčová
PaedDr. Oľga Humajová
Márie Bartoňková
Blažena Počubayová
Emil Samoľ
Magda Sližová
Ružena Bočkaiová
Helena Harabinová
Ján Pavúk
Matilda Akurátna

Žofia Durdiaková
Rudolf Fabian
MUDr. Cyril Macejko
Maria Pribulová
Helena Rigelská
Mária Sobinovská
Anton Hanzely
Mária Chalupecká
Milan Jasečko
Rudolf Klein
Ing. Albin Novotný
Magda Toporcerová
Hedviga Zahurancová
Rudolf Bartoš
Margita Dóbiová
Mária Fejedelemová
Emil Hanták
Peter Ivan

MUDr. Sonja Karásková
Juliana Pirháčová
Rudolf Rusnák
Ružena Sklenárová
Stanislava Stoličná
Alica Šoltésová
Pavlína Toporcerová
Eva Balážová
 Darina Bekešová
Mária Drusová
Jozef Dubjel
Mariana Dudášová
František Hamrák
Anna Holotňáková
Mária Hricová
Ján Jozefčík
Alžbeta Jozefčíková
Veronika Kaščáková

JUDr. Anna Krajňáková
Ľubomíra Králová
Ing. Dušan Krempaský
Matej Krotký
Františka Kučmová
Marta Lešková
Štefan Malák
Terézia Pentáková
Ján Petrisko
Gabriela Puháková
Anna Ružbacká
Ing. Eva Sabolová
Anna Schullerová
Martin Talár
Terézia Varšová
Ľudmila Višňovská
Eva Vojtášová
Irena Vretenárová

Helena Zemanová
Emília Bandžuchová
Ľubica Bartková
Jozef Bočkay
Václav Cimburek
Júlia Čatlošová
Daniela Drinocká
Jozef Ďurák
Helena Hatalová
Jela Hodáková
Ilona Hrubčová
Pavol Hrubý
Ing. Stanislav Hudák
Mgr. Jozef Jagač
Dorota Kantorová
Mária Kozubová
Mária Krajňáková
Eva Kuperová

Eva Kuricová
JUDr. Ján Lapšanský
Ing. Jozef Magnuševský
Terézia Maťašová
František Miženko
Alžbeta Molčanová
Ladislav Novotný
Melánia Ondovová
Mária Pocsubayová
Anna Sejutová
Filoména Stanislavová
Mária Šľachtičová
Alžbeta Vanacká
Jozef Vaščura
Ing. Ladislav Zvolenský
Stanislav Žonda

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obrad‑
nej miestnosti Radnice. V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie si, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, 
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.
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V sobotu 11. 12. 2021 ráno si tíško zaspal. Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen. V spomienkach sme pri Tebe každý deň. Už niet návratu 
ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
14.  12.  2021 sme sa navždy rozlúčili s  naším ockom, dedkom, 
bratom, švagrom Petrom VOJTÁŠOM, ktorý nás opustil vo veku 
nedožitých 75 rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Mgr. Juraškovej a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou manželka Zdenka, syn Peter s rod., dcéra Henrieta 
s rod., syn Pavol s rod., dcéra Zdenka s rod. a ostatná smútiaca rodina.
Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
15. 12. 2021 nás navždy opustila naša mamka, babka, príbuzná 
Anna DLOUHÁ vo veku 83 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti.
S láskou deti s rodinami.
Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. 
Premenila sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba…
S  hlbokým žiaľom v  srdci oznamujeme príbuzným, priateľom 
a  známym, že nás 15. decembra 2021 navždy opustila naša 
milovaná mamička, svokra, babička, prababička, švagriná, teta 
a príbuzná Alžbeta MAJERČÁKOVÁ vo veku nedožitých 93 rokov.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za prejavenú sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
Taktiež ďakujeme kolektívu Domova dôchodcov, Brezová ul. v SNV 
za ich starostlivosť o našu mamičku.
S úctou a vďakou synovia s rodinami.
Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. 
Dotĺklo srdce, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád…
21. 12. 2021 nás vo veku nedožitých 74 rokov opustila naša milovaná 
mamka, babka, prababka, sestra, krstná mama, príbuzná a známa 
Anna VALOVÁ.
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S  láskou a vďakou dcéra Vlasta s  rodinou, syn Marek s  rodinou 
a vnúčatá.
Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci. Možno stratíš 
jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu. Ale to, čo si sa od neho 
naučil, to, čo ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás 24. 12. 2021 
po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 71 rokov opustil milovaný manžel, 
ocko, dedko, brat, ujo a priateľ Ján ŠANDREJ.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za prejavenú 
sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v  SNV ‑ osobne 
PhDr. J. Lapšanskému, PhD., Okresnému riaditeľstvu policajného 
zboru v  zastúpení plk.  JUDr.  J. Dulíka a  Pohrebnej službe 
R. Findura.
S  úctou a  vďakou manželka Lalinka, dcéra Katka s  manželom 
Stanislavom a vnučkou Katkou a ostatná smútiaca rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a  všetkých nás. 
Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si 
nás tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišla a niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babičkou, prababičkou 
Vlastou MATOĽAKOVOU, ktorá nás navždy opustila 4. 1. 2022 vo 
veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí aj Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej 
službe R. Findura a pracovníkom MsÚ za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Dotĺklo srdce – zostal žiaľ.
7. 1. 2022 nás navždy opustil Pavol MLYNÁR vo veku 67 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na jeho poslednej rozlúčke.
Nezabudneme ‑ manželka Anna, syn Pavol.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne…
5.  12.  2021 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej drahej mamy a  babky Ireny 
STREHOVSKEJ.
21.  2.  2022 uplynie 25 rokov odvtedy, čo nás 
náhle opustil náš drahý otec a  dedko Pavol 
STREHOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, 
spomínajte spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú syn Miroslav a Pavol 
s rodinami.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň Ti patrí naša 
spomienka.
5. 1. 2022 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec a starý otec MUDr. Jozef GROBARČÍK.
S láskou a úctou manželka, deti a vnúčatá.
Ďakujeme za tichú spomienku.

S tichou spomienkou v srdci si 15. 1. 2022 pripomenieme 3. rok, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, 
prababka Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Vadelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu 
spolu s nami.
S  úctou spomínajú dcéry Magda, Božena, synovia František 
a Dušan s rodinami.
Sú slová, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré ešte stále spomíname.
19. 1. 2022 uplynulo dlhých 30 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný brat Ján KARABIN.
S  láskou a  úctou spomínajú súrodenci Martin, Vladimír, Božka 
a Mariana s rodinami.

Spomínajte, ale nesmúťte, žite v nádeji, že sa všetci stretneme…
22. 1. 2022 uplynulo 25 rokov, keď nás náhle opustil môj manžel, 
starostlivý otec a milovaný dedko, brat, švagor, krstný otec Jozef 
MEDERI vo veku nedožitých 66 rokov.
Za všetky spomienky a  modlitby ďakuje  manželka Anna a  syn 
Ľuboslav s rodinou.

„Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny, z našich najdrahších najďalej si Ty…"
24. januára 2022 uplynulo 15 smutných rokov, kedy nás navždy 
opustil po tragickej nehode náš milovaný syn, brat a vnuk Tomáš 
KOLÁRČIK.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli a  venujú mu tichú 
modlitbu.
S láskou a každodennou spomienkou rodičia, sestry Lenka a Mirka 
s rodinami a ostatní príbuzní.
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Ostali len spomienky. Chýbaš 
nám v kruhu celej rodiny.
24. 1. 2022 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko Jozef ĽACH.
S úctou a láskou spomína celá rodina.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
Kto v srdciach žije – neumiera…
30. januára 2022 uplynulo 16 rokov od úmrtia môjho manžela 
a starostlivého ocka Gustáva VÉGHA.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
S láskou spomína manželka a dcéra.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
30. 1. 2022 uplynulo 5 rokov od poslednej rozlúčky s naším drahým 
manželom, otcom, dedkom a priateľom Jozefom MIHOKOM.
S úctou a s láskou spomína manželka Margita, deti Silvia, Miroslav 
a Ľubomír a vnúčatá Barbora, Ema, Šimon, Alex a Miška.
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Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba sa vracajú 
zas a zas.
30. januára 2022 sme si pripomenuli rok, čo si nás navždy opustil, 
otec, priateľ, známy, Peter SUCHÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
priateľka Janka 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.“
1.  2.  2022 si pripomenieme prvé výročie 
úmrtia môjho milovaného druha a  otca Petra 
DOBROVIČA.
9.  1.  2022 sme si pripomenuli tretie výročie 
úmrtia našej milovanej svokry, babky a prababky 
Márie DOBROVIČOVEJ.
S láskou spomínajú Janka, Lea a Viktória.
Nesmúťme preto, že sme ich stratili, ale buďme 
vďační, že sme ich mali.
1.  2.  2022 uplynie 13 rokov od úmrtia našej 
drahej mamky a babky Magdalény KAČÍROVEJ 
a 16. 3. 2022 si pripomenieme 3 roky od úmrtia 
nášho drahého otca a dedka Jána KAČÍRA.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú na nich 
spolu s nami.
Veľmi nám chýbate!
S úctou a láskou v srdci spomínajú deti, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas, len spomienky na Teba sa vracajú 
zas a zas…
3. februára 2022 si pripomíname 5. výročie, čo nás navždy 
opustila moja milovaná mamička, babka, prababka, svokra, sestra 
a švagriná Helena VIDUCHOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
dcéra Zdenka s  manželom, vnúčatá Miriam, Dušana a  Matúš 
s rodinami
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je nám bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas. Deň za dňom sa 
rýchlo míňajú, spomienky na Teba v našich srdciach stále zostávajú.
5.  2.  2022 si pripomenieme 10 najsmutnejších rokov, čo nás 
navždy opustil môj drahý manžel, milovaný otec, dedko, brat 
a švagor Jozef BLAŠKO.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou manželka a synovia s rodinami.
MUDr. Peter VOKÁL
„Pán Ťa stráži. Pán je Tvoja záštita po Tvojej pravici. Pán bude 
chrániť Tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.“ (Ž 121)
6. februára 2022 budeme už rok bez Teba. Museli sme sa rozlúčiť 
skoro. Vždy boli pre Teba trpiaci na prvom mieste a inak to nebolo, 
ani keď začala pandémia. Za chorými na Covid‑19 si prichádzal až 
domov, čo sa Ti stalo osudným.
Nikdy na Teba nezabudneme. Navždy ostaneš v našich srdciach.
Tvoja milovaná manželka Magdaléna, deti Jozef a  Zuzana 
s manželom Jurajom a vnučkami.
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. 
Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
7.  2.  2022 si pripomenieme 12 rokov od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša láskavá mamka, babka a  svokra Jolana 
BALUCHOVÁ.
S  láskou, úctou a  vďakou v  srdci spomínajú dcéry a  synovia 
s rodinami.

Hoci si odišla a  niet Ťa medzi nami, v  našich srdciach navždy 
budeš s nami.
7. 2. 2022 si pripomenieme 17 rokov, odkedy nás náhle opustila 
naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter a dcéra Dana s rodinou.

Kto v srdci žije – neumiera.
8.  2.  2022 uplynie 35 rokov odvtedy, čo nás 
náhle opustila vo veku 59 rokov naša drahá 
mama a babička Katarína PETRIŠČÁKOVÁ.
A  zároveň uplynie 36 rokov od úmrtia našej 
babky a prababky Žofie MUCHOVEJ.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéra Viera a  syn 
Juraj s rodinami.

Do tmy si zapálil kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje.
8. februára 2022 si pripomenieme 15. výročie úmrtia našej 
mamky, babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej.
S  láskou a  úctou spomínajú deti Magdaléna, Peter, Filip 
s manželkou Máriou, vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, 
Adamko, Tomáško, Nikolasko a najmladší Jakubko.
Spi sladko, mamka naša.
Vraj čas rany zahojí, no bolí to stále viac…
9. 2. 2022 to bude sedem dlhých, smutných rokov, čo nám veľmi 
chýbaš, moja milovaná manželka, naša mamka a  babka, Eva 
ČAMBALOVÁ.
S  láskou a úctou spomínajú manžel Augustín, syn Ján s rodinou 
a dcéry Zdenka a Andrea s rodinami.

Večne ostaneš v našich srdciach.
9. 2. 2022 si pripomíname 5. výročie úmrtia našej mamky, babky, 
prababky Bernardíny ABRÁNYIOVEJ.
Za tichú spomienku ďakujú dcéra Danka a synovia Peter a Pavol 
s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
9.  2.  2022 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil náš drahý 
manžel a otec Pavol POKLEMBA.
Za tichú spomienku a  modlitbu ďakujeme všetkým, čo ste ho 
poznali.
S úctou smútiaca rodina.

„Brána večnosti sa otvorila a  náš milovaný odovzdal svoju 
šľachetnú dušu stvoriteľovi“.
10. februára 2022 tomu bude rok, kedy nás predišiel do večnosti 
náš láskavý a dobrý manžel, otec a dedko Ing. Metod DUDINSKÝ.
Vy, ktorí ste ho poznali a chcete si ho pripomenúť, môžete pridať 
modlitbu alebo dobrý skutok.
S láskou a vďačnosťou spomína manželka Gertrúda, dcéra Tatiana 
a syn Peter s rodinami.
Čas ubieha a nevracia, čo vzal… lásku, úctu, spomienky, v srdci 
veľký žiaľ… aj po roku úmrtia zanechávaš každému, kto Ťa poznal 
a mal Ťa rád…
Všetkým, ktorí odprevadili našu drahú zosnulú Gitku MATUNÁKOVÚ 
na jej poslednú cestu, na ktorú vykročila 11.  februára 2021, za 
kvety, prejavenú sústrasť a za tichú spomienku ďakuje smútiaca 
rodina.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo vzal… Ostanú spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
11.  2.  2022 uplynú smutné 3  roky, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko Metod BLAŠKO.
S  láskou a vďakou spomínajú manželka Ema, dcéry Erika, Silvia 
a syn Tomáš s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme 
ho milovali.
14.  2.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
svokor, dedko Ivan FILINSKÝ.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomínajte spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
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Ticho večný sen spíte… nezabúdame, navždy 
v našich srdciach ostávate.
13.  2.  2022 uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý a  starostlivý otec, dedko, 
príbuzný a známy Andrej PAMPURIK.
A zároveň 1. 2. 2022 si pripomenieme 2 roky, keď 
nás navždy opustila naša milovaná mamička, 
babka, príbuzná a známa Iveta PAMPURIKOVÁ.
Milovaní rodičia… tak veľmi nám chýbate 
a smutno je nám za Vami.
S  úctou, vďakou a  láskou spomínajú dcéra 
Andrea, syn Boris, vnúčik Miško a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.

Čas plynie, spomienky zostávajú, len ten, kto niekoho navždy stratí, 
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
15. 2. 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mama, svokra, babka, prababka a známa Mária ŠIVECOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Monika s rodinou, syn Vladimír 
s rodinou a ostatná rodina.
15. 2. 2022 uplynie rok, čo sme navždy stratili našu starostlivú, 
pracovitú, dobrú mamku Cecíliu BEDNÁRIKOVÚ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, spomeňte si na ňu spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou spomína syn Štefan, Jaroslav a ostatná 
rodina.

Nezabudli sme a stále sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami.
16. 2. 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila moja manželka, 
mama a babička Valéria SMORADOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel, dcéry a vnúčatá.

Roky ubiehajú, spomienky ostávajú.
17. 2. 2022 uplynie rok, odkedy nás opustila naša 
milovaná mamka, svokra, babka a  prababka 
Helena PÁLFYOVÁ.
18.  2.  2022 si pripomíname aj 20. výročie od 
úmrtia našej drahej mamky, babky, svokry 
a príbuznej Heleny BOROVSKEJ.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.
17. februára 2022 by sa bola dožila 100 rokov 
veku života naša mamka Alžbeta KOPČÁROVÁ, 
ktorá nás opustila pred piatimi rokmi.
Zároveň si 10. marca 2022 pripomenieme 
50 rokov od úmrtia nášho milovaného otecka 
Františka KOPČÁRA, ktorý nás opustil veľmi 
mladý.
S láskou na nich spomíname a myslíme.
dcéry Angela, Eleonóra a syn Ivan s rodinami

S  tichou spomienkou v  srdci si 18.  2.  2022 pripomenieme 
25  rokov, kedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko, svokor, 
švagor, brat Július DETVAI.
S láskou spomína celá rodina.

Odišla si, vždy si s nami, v našich srdciach si ostala a nestihla si 
povedať zbohom…
19.  2.  2022 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamky, 
babky a prababky Justíny HORNOVEJ.
S úctou spomínajú dcéra Janka s rodinou, syn Vojtech s rodinou 
a syn Peter.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme,  
sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
19. 2. 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mamka a babka Terézia BERNÁTHOVÁ.
S úctou a vďakou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Čas plynie, spomienky zostávajú…
19.  2.  2022 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás opustil môj 
manžel, náš otec, starý otec, krstný otec a  brat JUDr.  Marián 
RUSINA.
Spomíname s úctou a láskou.
manželka Marika, dcérka Katarína, vnučka Katarína a súrodenci 
s rodinami
„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás“.
20.  2.  2022 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil môj 
partner, otec, dedko a svokor Ján SOĽÁK.
S láskou a vďakou spomíname.

Tvoja duša je v  nebi, Tvoj úsmev v  našom srdci, už Ťa viac 
nestretneme, no predsa si stále s nami. Tak veľmi nám chýbaš…
20.  2.  2022 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, najlepší ocko, dedko a pradedko Ivan KLINGA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka Božka, deti Ján, Marcela 
a Patrik s rodinami.
Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli spomína, veď bola 
to láska najdrahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.
21. 2. 2022 si pripomíname 1. výročie, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babička a manželka Terézia POLOMSKÁ.
Dúfame, že si už v  nebi a  pozeráš sa na nás zhora, navždy Ťa 
milujeme – odkazujeme Ti zdola.
manžel, deti a vnuci
21.  2.  2022 uplynie rok od úmrtia manžela a  otca Jozefa 
BEČKERA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S modlitbou v srdci spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.

Očiam si odišla, v srdciach si zostala…
So smútkom v  srdci si 22.  2.  2022 pripomenieme 10. výročie 
úmrtia, kedy nás navždy opustila naša drahá mamka, svokra, 
babka, krstná mama a teta Mária VILKOVSKÁ, rod. Maršaleková 
z Markušoviec.
So žiaľom, ale s  láskou v  srdci na ňu spomínajú synovia Jozef 
a Miroslav a dcéra Mária s rodinami.
Posielam pozdrav do neba, otecko môj drahý, pre Teba… 
Spomienku tichú dnes poslať Ti chcem, objať Ťa a povedať Ti, ako 
veľmi Ťa milujem… Chýbaš mi…
25. 2. 2022 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy opustil náš 
otec, syn, brat, švagor, ujo Ondrej ČIRIP.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomíname.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
26. 2. 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko a priateľ František FIFLÍK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
manželka Janka, synovia František, Andrej a  ostatná smútiaca 
rodina
Aj keď si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš 
navždy s nami.
28. 2. 2022 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustila naša mama, 
babka, sestra Štefánia NAVRÁTILOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v  našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba spomínať.
28.  2.  2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil láskavý 
a starostlivý manžel, otec a dedko Peter KORDOVANÍK.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka, dcéry Maja a  Ivana 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Čo je kolagén a prečo  
sa bez neho nezaobídeme ?

 
 
 

Kolagén je, keď...
Ak sa opýtate chemika, čo je kolagén, dozviete sa, že je to vo vode nerozpustná bielkovina. 
Molekula kolagénu obsahuje 19 aminokyselín, ktoré tvoria reťazce pevne prepletené do 
špirály dlhej približne 256 nm.
A práve vďaka tejto pevnej molekulárnej štruktúre je kolagén v tele taký užitočný.

1. Aké sú účinky kolagénu?
Názov kolagén obsahuje grécke slovo kólla, čo znamená lepidlo alebo spojivo. Kolagén je 
vlastne spojivom buniek. Účinky kolagénu sa prejavujú najmä v chrupavkách, šľachách, 
kĺboch a koži, ale aj vo vlasoch, cievach, očnej rohovke a dokonca aj v zuboch a nechtoch.
V tele máme približne tridsať rôznych typov kolagénu. Najčastejší (90 %) je kolagén typu I, 
ktorý sa nachádza v kostiach (kĺboch), zuboch, šľachách a koži. Kolagén typu II sa nachádza 
v chrupavke. Kolagén typu III sa nachádza v koži, svaloch a kostiach. Kolagén typu V sa 
nachádza v cievnej výstelke.
Kvalitné kolagénové doplnky obsahujú ďalšie minerály a látky – tie sú určené na ďalšie 
posilnenie účinkov samotného kolagénu.

Glukosamín a chondroitín ako základné stavebné prvky kĺbovej chrupavky, kostí, väzov  
a šliach zvyšujú odolnosť voči záťaži. Preto kolagénové doplnky obsahujú:
• Glukosamín sulfát, ktorý na seba účinne viaže vodu a pomáha zlepšovať pružnosť  

a pohyblivosť chrupaviek.
• Chondroitín sulfát, ktorý má v kombinácii s glukozamínom priaznivé účinky na pohy-

blivosť kĺbov a zmierňuje bolesť. Chondroitín tiež účinne zadržiava vodu v chrupavke  
a zvyšuje jej pružnosť.

• Metylsulfonylmetán (MSM) priaznivo pôsobí na väzy a chrupavky a odstraňuje prípadné 
zápaly v nich. Ak už trpíte nejakým ochorením kĺbov, MSM vám pomôže zmierniť bolesť  
a regenerovať chrupavky.

• Vitamín C je nielen účinný antioxidant, ale zlepšuje aj imunitu a celkovú kondíciu.
• Selén je prvok dôležitý pre zdravý rast vlasov a nechtov a prospieva pokožke, zatiaľ čo 

zinok má pozitívny vplyv na množenie buniek, rast tkanív a obnovu poškodených tkanív.
• Kyselina hyalurónová je pomocníkom v boji proti dehydratácii a starnutiu pokožky.

2. Kolagén proti starnutiu
Je to neúprosné – vo veku okolo 40 rokov sa v ľudskom tele vytvára len veľmi málo 
kolagénu. Zlomené nechty, suchá pokožka a padajúce vlasy sú varovnými signálmi. 
Tieto vonkajšie prejavy sú znakom toho, že aj našim kĺbom, svalom, cievam a vnútorným 
orgánom chýba kolagén.

Účinky kolagénu na duševnú pohodu a spánok
Spomedzi aminokyselín, ktoré sa nachádzajú v kolagéne, je najrozšírenejší glycín, ktorý 
pomáha vytvárať zdravé reťazce DNA a RNA. Účinky kolagénu sa môžu prejaviť na miestach, 
kde by sme to nečakali – zlepšenie duševnej pohody, spánku a trávenia.

Kolagén pre fyzický výkon
Ďalšou dôležitou aminokyselinou v kolagéne je arginín. Spolu s glycínom pomáha arginín 
tvoriť kreatín. To zvyšuje fyzickú výkonnosť a zlepšuje fungovanie šliach a väzov počas 
cvičenia a pohybu. A kto by si nechcel zachovať svoju mobilitu po celý život.
Hľadáte kompletnú kolagénovú výživu? Vyberte si doplnky Tozax s vyváženým zložením 
účinných látok. Ako jedna z mála firiem má svoje výrobky certifikované. Certifikáty nájdete 
na stránke www.tozax.sk
Všetky naše produkty môžete zakúpiť z pohodlia domova cez náš e-shop. Spolupracujeme 
aj s lekárňami, aby ste si naše produkty mohli kúpiť aj vo svojej obľúbenej lekárni, 
na ktorú ste zvyknutí. Garancia spokojného nákupu.
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PREDÁM * PRENAJMEM
 � Dám do dlhodobého prenájmu 1‑izb. byt na sídlisku Mier na 6. posch. 

s dvomi balkónmi. Informácie na tel. č.: 0902 221 295 po 17.00 h.

 � Dám do prenájmu zariadený 1‑izb. byt v centre mesta SNV. 
T.: 0911 626 229.

 � Odstúpim KRAJČÍRSKU PREVÁDZKU PLNE VYBAVENÚ  – Letná 42 
v SNV. T.: 0948 003 874.

 � ODSTÚPIM za výhodných podmienok PREDAJŇU ELEKTRO s príruč‑
ným skladom a servisom. Priestory sú na Ul. Odborárov ‑ cca 100 m2 
+ 3 parkovacie miesta. Možnosť zriadenia samostatných priestorov. 
T.: 0905 259 852.

 � Požičiam ochrannú klietku pre psíkov alebo mačičky, ktoré potrebujú 
dočasne kľudový režim, napr. po chirurgických zákrokoch alebo z  iných 
dôvodov. Požičiam aj stredne veľkú prepravku. T.: 0908 560 052.

 � Predám prívesný vozík. Cena dohodou. T.: 0949 117 344.

KÚPIM
 � Kúpim garáž za Židovským cintorínom. T.: 0904 772 143.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTERNET a  je  práve nedeľa? 

Rozbil sa displej? Profesionálny  servis notebookov, PC a  kancelár‑
skej techniky u vás doma 24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny. OBNO‑
VA STRATENÝCH DÁT! WINDOWS 11 na každom PC. Nastavenie WIFI! 
SERVISNÁ PREHLIADKA ZDARMA!  Poradíme bezplatne! a  NONSTOP. 
Doktor PC. T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

 � ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 
* info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 �www.murardanielsnv.wbl.sk * PROFESIONÁLNE RENOVÁCIE KÚ‑
PEĽNÍ A BYTOVÝCH JADIER S BÚRANÍM AJ BEZ BÚRANIA * výmena 
vaní a  sprchovacích kútov * obklady * omietky * podlahy * maľby 
a doprava. Všetko na kľúč a ochotne. T.: 0904 185 527.

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč * 
komplet všetky zmeny v s. r. o. * predaj (hotových) READY MADE s. r. o., 
platca aj neplatca DPH, založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situá‑
cii všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti osobného stretnutia. 
TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tat‑
ra bankou), SNV. T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na 
kľúč * zatepľovanie * všetky stavebné práce * montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri 
kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM 
(3 x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, po‑
stele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a  UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 � STOLÁR TOMÁŠ – VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU * vstavané skrine 
* kuchynské linky * komody * rôzne bytové doplnky. T.: 0908 688 109.

 �MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECHNOLÓGIOU – ponúkame ma‑
ľovanie bytov * rodinných domov * kancelárskych priestorov * novo‑
stavieb. VÝHODY AIRLESS: vysokokvalitné povrchy * nízka spotreba 
materiálu * dosah na ťažko dostupné miesta * možnosť veľkoploš‑
ných nástrekov * bez znečistenia okolia a zariadení. T.: 0940 849 909.

 �MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH KRYTÍN za rozum‑
nú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a  spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

 � FELICITÁ  – OPRAVA odevov * dáždnikov * žalúzií * ruksakov 
a zipsov. Starosaská 7, SNV. T.: 0911 981 549.

 � PREROBÍME A UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Rekonštruujeme domy, 
byty a ostatné interiéry a exteriéry. Kompletné prerábky bytových ja‑
dier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby. 
T.: 0907 421 043 * e‑mail: martinschlesinger2@gmail.com

 � Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie. Pripravujem 
na maturitu. Dávam konverzačné hodiny * vyučovanie je možné aj cez 
Skype a Zoom. Mám bohaté skúsenosti s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

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

 � PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady * 
dlažby * elektro * podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

 � PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * pre diabetikov a imobilných * 
ošetrenie zhrubnutých, problémových, zarastených nechtov * špono‑
vanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. platničky) 
* masáž * zábal * peeling. Adresa: SNP 2 (detská poliklinika), SNV. 
T.: 0908 986 685.

 � Vonku sa nám pripomína, ešte stále pani Zima. Nestihli ste upra‑
tať, stačí nám len zavolať. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 
* 053/444 01 19, 0903 100 508 * www.upratovaniesnv.sk

 � Poďakovanie OČNEJ OPTIKY BLIR – OPTIK všetkým spokojným zá‑
kazníkom v ťažkom covidovom roku 2021 za prejavenú dôveru. Pra‑
jeme vám pevné zdravie, pokoj v dušiach a veľa lásky v novom roku 
2022. Ponúkame všetko pre vaše oči. Tešíme sa na vás. T.: 0911 397 086.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

NEJDE  internet?

NEFUNGUJE počítač?

PROBLÉM s programom?

DIAGNOSTIKA ZDARMA

POMOC JE TU!

Aj v nedeľu, či  sviatok!

AJ NA VIANOCE!
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0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

0904 318 235
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INZERCIA

FEB
027.2. – 13.2.

10.2. – 16.2.

25.2.

26.2. - 27.2.

20.1. – 20.2.
ONLINE:

VO FEBRUÁRI VÁS V NAŠOM OBCHODNOM CENTRE, OKREM 
TRADIČNÝCH ZIMNÝCH VÝPREDAJOV, ČAKAJÚ AJ VALENTÍSKE 
ZĽAVY A SÚŤAŽE. 

TERAZ SA MÔŽETE AJ VY STAŤ NA CHVÍĽU MÓDNYM PORADCOM 
A VYBRAŤ NAJLEPŠÍ OUTFIT Z MÓDNEJ KOLEKCIE JESEŇ / ZIMA, 
KTORÚ SME VÁM PREDSTAVILI NA MÓDNEJ PREHLIADKE 
V OC MADARAS. HLASOVANIE PREBIEHA NA NAŠOM FACEBOOKU 
A V HRE SÚ HODNOTOVÉ POUKAZY. SLEDUJTE NÁS.

NA OSLAVU FAŠIANGOV SI POSLEDNÝ FEBRUÁROVÝ VÍKEND 
BUDETE MÔCŤ OSLADIŤ NAKUPOVANIE LAHODNÝMI 
PANKUŠKAMI.  
 
VŠETKY INFORMÁCIE OHĽADOM NAŠICH AKCIÍ VÁM BUDEME 
KOMUNIKOVAŤ POMOCOU NAŠICH MEDIÁLNYCH KANÁLOV, AKO 
SÚ SOCIÁLNE SIETE A NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA. 

V MENE OBCHODNÉHO CENTRA MADARAS VÁM ŽELÁME 
KRÁSNE FAŠIANGY A PEKNÉHO VALETNÍNA!

OCMADARAS.SK | @OCMADARAS | #OCMADARAS
MLYNSKÁ 39, 052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VÝPREDAJE ZIMNEJ KOLEKCIE

VALENTÝNSKE ZĽAVY

MADARAS POMÁHA - DEŇ PROTI RAKOVINE

PANKUŠKOVÝ VÍKEND

NAJ OUTFIT - HLASUJ A VYHRAJ

PROGRAM NA FEBRUÁR
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ZÁŽITOK Z CHLADENIA /ZÁŽITOK Z CHLADENIA /
VYKUROVANIAVYKUROVANIA

JEMNOSŤ
Nová technológia prúdenia vzduchu

Na rozvod vzduchu vytvorených
7928 otvorov zabepečí,

aby pocit prúdenia bol príjemný.aby pocit prúdenia bol príjemný.aby pocit prúdenia bol príjemný.

TICHÝ CHODTICHÝ CHOD
Nový aerodinamický dizajn vzdušného kanálaNový aerodinamický dizajn vzdušného kanála
a ventilátora umožňujú priechod vzduchua ventilátora umožňujú priechod vzduchu
s minimálnou hlučnosťou 20 dB.s minimálnou hlučnosťou 20 dB.
S BreezleSS+ noc bude pokojná
pri optimálnej teplote.

TROJSMEROVÉ PRÚDENIE
360° vykurovanie
Vďaka S dizajnu bočné prúdenie
vzduchu umožňuje, aby zariadenievzduchu umožňuje, aby zariadenievzduchu umožňuje, aby zariadenie
nielen dopredu fúkalo chladný /nielen dopredu fúkalo chladný /
teplý vzduch ale aj do obochteplý vzduch ale aj do oboch
bočných strán.

VNÍMANIE
Funkcionálne lamely, innovatívne plánovanie.
Spoločné nastavenie technológií Breezeless
a TwinFlap umožňuje ideálne chladenie.

SKI-Poráč Dospelá osoba Ubytovaní hostia

1-dňový 1L Eur 15 Eur

Senior 62 + 1d Eur 1d Eur

3-hodinový 1u Eur 1d Eur

1-dňový �xe{w 1d Eur

Detský vlek 5 Eur 5 Eur

L y ž i a r s k E  S t r e d I s k o

P l a t n o s ť  c i e n  o d  1 0 . 1 . 2 0 2 2



Zoznámte sa s najnovšou generáciou obľúbeného modelu ŠKODA FABIA. 
Vyberte si z niekoľkých možností financovania a zabudnite na starosti vďaka 
predĺženej záruke na 5 rokov. Navštívte náš web a nechajte sa ohúriť
množstvom vychytávok, ktoré v tejto triede inde nenájdete. Tak si ju 
príďte vyskúšať k svojmu autorizovanému predajcovi ŠKODA ešte dnes.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. Uvedené informácie a fotografie majú len informatívno-ilustračný charakter. 
                                                                                                                               Podrobnosti o ponuke, konečných cenách, špecifikácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

ŠKODA 
FABIA

NOVÁ

ZOSTAŇTE
	 JEDINEČNÍ 		

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
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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


