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Coworking  
v SNV

Čo ukázalo sčítanie 
obyvateľstva

Radošinské  
naivné divadlo
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Tretiaci z tunajšej ZŠ trénujú  
v rámci Školského korčuliarskeho programu  

už na novej - prekrytej vedľajšej ľadovej ploche  
pri Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi
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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. 3. do 31. 3. 2022 
alebo do vypredania zásob.

Suroviny rastlinného pôvodu, 
prídavok dolomitického vápenca. 
OBI č. 4373171 (0,07 €/l)

ZÁHRADNÍCKY 
SUBSTRÁT

4,9975 l

MESAČNÁ
PERMANENTKA
do fitka
Bližšie informácie o podmienkach
EXKLUZÍVNEJ PERMANENTKY
na recepcii v IGLO GYM 

28€

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

www.lagunareality.sk

Od ro
ku 2008

PONÚKAME AJ

NOVÉ PROJEKTY
RODINNÉ DOMY



3marec 2022 SPRAVODAJSTVO

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?
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RSrdcom každého coworkingu 

sú ľ udia
Biznis / Náhrada za kanceláriu a alternatíva home -office

Pod názvom Baňa nájdeme v  centre náš‑
ho mesta coworkingovú dielňu na prízemí 
Domu Matice slovenskej. Čo to je a ako ju vyu‑
žívajú ľudia v Spišskej Novej Vsi sme sa opýtali 
Petra Morihladka, jedného z jej zakladateľov.

Kedy a prečo ste založili Baňu v Spiš‑
skej Novej Vsi, a prečo práve v budove 
Domu MS?
Nápad otvoriť zdieľanú kanceláriu vznikol 
počas pandémie 2020, ktorá uväznila mnoho 
ľudí na home ‑office. Sami sme sa vrátili žiť 
do Spišskej z väčších miest, kde sme roky pra‑
covali z  coworkingov. Po chvíli sme zistili, že 
nám tento spôsob kolektívnej práce v Spišskej 
chýba. Chvíľu sme hľadali ten správny priestor, 
pre nás bola podstatná poloha, kde je výborná 
občianska vybavenosť. V centre mesta vieme 
rýchlo odbehnúť na obed, vybaviť banky či 
úrady, je tu lepšia dostupnosť MHD a prímest‑
skej dopravy. Navyše nás tu ľahko nájdu aj pra‑
covné či osobné návštevy z iných miest. Dom 
Matice slovenskej nás oslovil hlavne kultúrnym 
zázemím v podobe Kaviarne Mlynček, Divadla 
Kontra a  úžasnou terasou, ktorú využívame 
v lete na oddych. Otvorení sme od jari 2021.

V  médiách ste sa vyjadrili, že Novo‑
vešťania ešte tento spôsob práce ne‑
využívajú naplno. Prečo to tak, podľa 
vás, je?
Coworkingy sú lacnejšou a  flexibilnejšou ná‑
hradou vlastnej kancelárie. Vyhľadávajú ich 
ľudia, ktorým na prácu stačí počítač a  inter‑
net. Väčšinou sú to programátori, dizajnéri, 
online podnikatelia, kreatívci a  marketéri. 
Spišská Nová Ves nemá až toľko ľudí pracu‑
júcich v  spomínaných odvetviach, ako väčšie 
krajské mestá. Navyše si veľa ľudí na začiatku 
pandémie svoj priestor zriadilo vo vlastnom 
byte alebo dome.

Od roku 2020 sa zvýšil podiel kance‑
lárskych pozícií a  mnoho ľ udí prešlo 
na home ‑office.
S  dlhodobou prácou z  domu však väčšina 
nemá skúsenosť. Aj my sme chvíľu skúšali pra‑
covať po boku rodinných a  domácich povin‑
ností. Veľmi skoro sme však zistili, že efektív‑
nejšia cesta je práve coworking. Pri zdieľaných 
kanceláriách platí ‑ Nevyskúšaš, nevieš. Preto 
by sme radi pozvali každého, kto má záujem 
zistiť viac, na návštevu alebo testovací deň 
práce v Bani zdarma.

Aký je rozmer socializácie v Bani a ako 
sa tam ľ udia k  sebe správajú?  V  čom 
vidíte výhody oproti práci z domu?
Srdcom každého coworkingu sú práve ľudia. 
Fungujeme ako v klasickom pracovnom kolektí‑
ve. Väčšinou sedíme za notebookmi, ale máva‑
me aj spoločné obedy, kávy, občas aj zájdeme na 
pivo po práci. Výhodou je, že sa tu cítime oveľa 
viac neformálne, keďže šéfa tu nikto nemá za 
rohom a každý si môže prísť a odísť podľa po‑
treby. Kolektív je veľmi priateľský.
Pri home ‑office je veľmi ťažké oddeliť prácu 
a  osobný život. Doma sa tieto svety zlievajú 
do jedného. Pri raňajkách kontrolujeme e ‑mai‑
ly a zrazu vešiame prádlo. Bez pevne určeného 
režimu často nevieme, kedy začíname pracovať 
a kedy oddychujeme. Často sa stáva, že doma 
pracujeme omnoho dlhšie a  menej efektívne. 
Coworking je priestor prispôsobený na prácu. 
Máme tu spoľahlivý a  rýchly internet, veľké 
stoly, pohodlné kancelárske stoličky, čo v  by‑
tovkách nie je vždy pravidlom.
Ďalšou výhodou je socializácia. Stretnúť a roz‑
právať sa s ľuďmi naživo, inšpirovať sa navzá‑
jom a vymieňať skúsenosti je na nezaplatenie. 
Oproti prenájmu vlastnej kancelárie zas ponú‑
kame oveľa väčšiu flexibilitu. Nevyžadujeme 
viazanosť a  neriešime výpovedné lehoty. Za 
výhodu považujeme aj občerstvenie v  cene 
nájmu, skvelú polohu v centre mesta a kultúr‑
nu atmosféru Domu MS.

Viete si na seba zarobiť? Hľadáte skôr 
dlhodobých klientov, alebo sa nevy‑
hýbate ani jednodňovým?
Baňu Coworking budujeme od začiatku ako ne‑
ziskový projekt. Našim cieľom nie je zarobiť, ale 
vytvoriť v Spišskej Novej Vsi moderný priestor 
pre kreativitu, produktivitu a nerušenú prácu. 
Združovať a  podporovať komunitu miestnych 
freelancerov a remote ‑workerov. Kancelária má 
slúžiť všetkým, preto nerobíme rozdiel medzi 
stálymi a príležitostnými klientmi.
Samozrejme, dlhodobí klienti sú pre nás kľú‑
čoví, pretože prinášajú stabilný príjem a  pre‑
vádzka coworkingu nie je lacná záležitosť. 
Krátkodobé členstvo zas radi využívajú rodáci 
zo Spišskej, ktorí sa vrátia na návštevu za ro‑
dinou. Ponúkame dokonca aj jednodňové pre‑
nájmy stolov pre návštevníkov mesta. Vždy je 
to obohacujúce, keď k nám zavíta niekto nový. 
Tešíme sa z každej návštevy.
Veľkú časť nákladov vieme už teraz pokryť z pre‑
nájmu stolov. Na dlhodobé udržanie projektu 
nad vodou však potrebujeme pomocnú ruku. 
Financovať projekt nám môže pomôcť každý, 
napríklad poukázaním dvoch percent z  dane 
alebo priamym darom pre občianske združenie 
Baňa, o. z. Možnosti podpory máme spracované 
na www.banacoworking.sk/podpora/.

Ďakujeme za rozhovor.
 z Tomáš Repčiak
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ďalšie náklady na opravy
Správa telovýchovných zariadení v  súčas‑
nosti pracuje na dokončení celého projektu 
rekonštrukcie technológie výmenníkovej 
stanice a vzduchotechniky a riešia aj aktuál‑
ne situácie v  objekte plavárne. Často krát 
investuje mesto do technológií, ktoré bežný 
občan nevidí, sú v kotolni, pod zemou ale‑
bo za stenou, ale bez nich by sme kúpalisko 
nemohli prevádzkovať. Opravujeme však 
aj časti zariadení, ktoré verejnosť využíva. 
„Na základe schválených financií na ten-
to rok a  taktiež kvôli zatvoreniu prevádzky 
sme sa pustili aj do rekonštrukcie mužskej 
a  ženskej šatne, v  rámci ktorej dôjde ku vý-
mene obkladov, dlažieb, osadí sa nový kaze-

tový strop spolu so svietidlami, vymenia sa 
okná v mužskej šatni,“ uviedol riaditeľ STEZ 
Vladimír Hovaňák. Okrem naplánovanej 
rekonštrukcie, ktorá si vyžiada 35 000 €, 
musia reagovať aj na aktuálny stav zaria‑
dení: „V zimnom období došlo k dvom hava-
rijným  situáciám  v  saunách. V  jednej z  nich 
musíme kompletne vymeniť drevený obklad 
spolu s  izoláciou, v  druhej zrekonštruovať 
sprchy, keďže skorodovaný rozvod vody nám 
spôsobil opadanie obkladov, vydutie dlažieb 
a prehnitie sadrokartónových priečok,“ dodá‑
va V. Hovaňák. Podľa neho vynaloží STEZ na 
opravy ďalších 5 000 – 7 000 €.

 z Tomáš Repčiak

V  prímestskej autobusovej doprave 
Košického samosprávneho kraja v  mi‑
nulom roku prepravili približne 12,5 mil. 
cestujúcich. Oproti obdobiu pred pan‑
démiou ide o  pokles o  takmer 40  %. 
Strata v  tržbách predstavuje viac ako 
4,5 mil. €. Hlavným dôvodom poklesu 
cestujúcich a tržieb bolo nariadené zní‑
ženie mobility obyvateľstva v dôsledku 
pandémie a obmedzenia, ktoré boli pri‑
jímané za účelom zníženia rizika nákazy. 
Napriek tomu štát doposiaľ tieto vý‑
padky v tržbách nekompenzoval, pokles 
v  príjmoch riešia samosprávne kraje zo 
svojich rozpočtov.

Pandémia ovplyvnila v minulom roku aj 
návštevnosť Spišského kultúrneho 
centra a  knižnice. Aj tu sa museli pri‑
spôsobovať opatreniam a mnohé podu‑
jatia zrušiť alebo presunúť do online 
priestoru. Niektoré sa jej však v  čase 
uvoľňovania opatrení podarilo predsa 
uskutočniť. Medzi najvýznamnejšie patrí 
napr. celoštátna prehliadka zborové‑
ho spevu Viva il Canto. Pri príležitosti 
40.  výročia Spišského literárneho 
klubu zrealizovalo centrum niekoľko 
zaujímavých aktivít. Okrem toho uspo‑
riadalo prezenčne aj krajské kolo súťaže 
amatérskych fotografov AMFO. Ďalej 
zorganizovalo aj niekoľko tanečných škôl 
zameraných na ľudový tanec. Počas roka 
realizovalo aj rôzne plenéry a tiež zaují‑
mavý workshop pre dirigentov a spevác‑
ke zbory. V knižnici sa návštevníkov sna‑
žili prilákať novinkami. Pred budovou 
bol inštalovaný bibliobox, ktorý slúži 
na vrátenie požičaných kníh kedykoľ‑
vek počas dňa. Ďalšou novinkou s  po‑
zitívnym ohlasom je služba výpožičiek 
e ‑kníh z pohodlia domova. Viaceré rea‑
lizované podujatia zorganizovali s cieľom 
podporiť čitateľskú gramotnosť najmä 
u  detí. Jedným z  nich je napr. projekt 
Rande s leporelom.

S návratom detí do škôl sa činnosť Cen‑
tra voľného času 10.  1. opäť obnovila. 
Záujmová činnosť je realizovaná v plnom 
rozsahu s podmienkou dodržania aktuál‑
ne platných epidemiologických opatrení. 
V  decembri prebehla v  centre rekon‑
štrukcia vykurovacieho systému. V tom‑
to roku prejde opravami altánok na det‑
skom dopravnom ihrisku, na ktorom by 
zároveň mali pribudnúť aj malé drevené 
domčeky. V čase zatvorenia zamestnanci 
CVČ nezaháľali a  zamerali sa na pomoc 
v  školských kluboch detí na základných 
školách, pri roznášaní rúšok či potravín 
alebo liekov pre seniorov a ľudí v karan‑
téne.

Kino Mier od 13.  1. opätovne spustilo 
svoju prevádzku. V marci už platí režim 
ZÁKLAD.

Nový portál voľ ných 
pracovných miest
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo 1. februára 2022 nový portál 
služby zamestnanosti na nahlasovanie voľných pracovných miest - 
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku 
je zamestnávateľ povinný oznámiť v zmysle 
zákona o  službách zamestnanosti miest‑
ne príslušnému úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny. Túto povinnosť si môže splniť osob‑
ným, písomným či telefonickým nahlásením 
alebo elektronicky online.
Nový portál nahrádza doteraz používaný pra‑
covný portál ISTP. Vytvorený bol s cieľom čo 
najefektívnejšej spolupráce pri zabezpečení 
služieb zamestnanosti. Slúžiť bude zamest‑
návateľom pre zákonom stanovené plnenie 
povinnosti o oznamovaní voľných pracov‑
ných miest. Zároveň bude pre uchádzačov 

o  zamestnanie registrovaných na úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčanou 
platformou pre vyhľadávanie dostupných 
pracovných príležitostí na trhu práce.

Ako postupovať pri prvom 
prihlásení – informácie pre 
zamestnávateľov
Prvýkrát sa zaregistrujte a následne prihlás‑
te na stránke pomocou elektronického ob‑
čianskeho preukazu pomocou eID rovnakým 
spôsobom, ako sa prihlasuje na portál slo‑
vensko.sk. Po prihlásení máte možnosť určiť 
oprávnené osoby, ktoré budú zodpovedné 
za nahlasovanie voľných pracovných miest 
a úpravu údajov. Týmto osobám budú mai‑
lom zaslané prihlasovacie údaje.

 z Edita Gondová
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na školách
V  Spišskej Novej Vsi absolvoval 26. januára 
pracovnú návštevu minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Branislav Gröhling, kto‑
rého sprevádzala poslankyňa NR SR Mária 
Šofranko. Primátor mesta Pavol Bečarik 
ich privítal na Základnej škole Komenského 
ul., kde si prezreli zrekonštruované priestory 
učební a  relaxačné zóny v  rámci realizácie 
projektu „Modernejšia škola“ podporeného 
MŠVVaŠ SR. Navštívili niektoré triedy počas 
vyučovania a diskutovali s vyučujúcimi i žiak‑
mi. Minister neskôr zavítal do ZŠ Lipová ul., 
kde sa má  na jar tohto roku začať reali‑
zácia projektu výstavby multifunkčného 
športového ihriska taktiež s  finančnou 
podporou MŠVVaŠ SR. „Som rád, že naše 
školy úspešne realizujú projekty zlepšujúce 
podmienky vzdelávania a výchovy žiakov a te-
ším sa pozornosti ministra školstva, ktorú ve-

nuje problémom tunajších škôl. Dúfam, že jeho 
návšteva bude prínosom a  podarí sa nám aj 
naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu mesta 
a rezortu školstva,“ uviedol P. Bečarik.

Minister v pracovnej návšteve pokračoval na 
Strednej odbornej škole ekonomickej a  ná‑
sledne na Gymnáziu Školská ul., kde prebehlo 
pracovné stretnutie s  riaditeľmi základných 
a stredných škôl. Počas tohto stretnutia mali 
možnosť riaditelia prediskutovať s ministrom 
plánované projektové výzvy v  roku 2022, 
problémy škôl v  súvislosti s  nárastom cien 
energií, potrebu modernizácie vnútorného 
prostredia škôl vrátane modernizácie odbor‑
ných učební. Dotkli sa aj nového štátneho 
vzdelávacieho programu a  jeho postupného 
zavádzania do praxe.

 z Tomáš Repčiak

Od 13.  1. do 18.  2. prebiehala vo výstav‑
ných priestoroch Spišského kultúrneho 
centra a knižnice poplenérová výstava 
výtvarných diel a fotografií pod názvom 
Krajina plná pokladu. Prezentované 
tu boli diela 4 výtvarníkov a  2 fotogra‑
fov, ktorí v septembri 2021 pod vedením 
skúseného lektora Milana Špaka tvori‑
li a  spoznávali uprostred lesa v  krásnej 
lokalite Sigord pri Prešove. Svoje zmysly 
umelci zamerali na hľadanie krásy v kra‑
jine a vyjadrili, čo pre nich znamená nájsť 
poklad. Navštívili tiež opálové bane a tak 
zachytili svoj pohľad na krajinu po ťažbe. 
Výstavu z  verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Rekordných 28 727 ľudí sa zapojilo do tra‑
dičnej motoristickej ankety Autobazár 
roka 2021. Tí hodnotili ponuku áut, kvali‑
tu poskytovaných služieb, ako aj celkovú 
komunikáciu autobazárov a  predajcov. 
Hlasovanie prebiehalo od 27.  9.  2021 do 
14. 1. 2022. Z 1 064 autobazárov a predaj‑
cov nových vozidiel vybrali tých najlep‑
ších v  každom kraji. Premiérovo získal 
titul najlepšieho autobazáru na Sloven‑
sku autobazár ActivAuto z Popradu. Naj‑
lepším autorizovaným predajcom sa stal  
Euromotor Plus z Banskej Bystrice. Z náš‑
ho mesta získal prvenstvo v rámci Košic‑
kého kraja autobazár Auto Spiš.

V  tomto roku plánuje rekonštrukčné 
práce aj Stredná odborná škola tech‑
niky a  služieb. Opraviť chce jednotlivé 
dielne pre učebné odbory murár, auto 
opravár, inštalatér a elektrikár. Obnovou 
by mali prejsť tiež dielne odborného vý‑
cviku pre kaderníčky. Škola plánuje záro‑
veň zrekonštruovať aj telocvičňu.

Otvorenie lyžiarskych stredísk vyu‑
žili aj otužilci z  občianskeho združenia 
Pstruhy Slovenského raja zo Sp. Novej Vsi 
a Ľadové medvede z Levoče. Spoločne si 
15.  1. užili lyžovačku v plavkách v Levoč‑
skej doline. Po nej si dopriali tradičný 
kúpeľ v neďalekom biokúpalisku. Najprv 
si však museli vyrezať otvor, keďže vodu 
pokrývala 25 cm hrubá vrstva ľadu.

Na lezeckej stene v Lieskovanoch sa 15. 1. 
uskutočnil tradičný drytoolingový pretek 
pod názvom Foršting race určený pre 
profesionálnych, ale aj rekreačných lez‑
cov. V poradí 7. ročník tu prilákal lezeckú 
komunitu z celého Slovenska, ale i zahra‑
ničia.

Východoslovenská distribučná zazname‑
nala 17.  1. vplyvom silného nárazového 
vetra 52 porúch. Vietor spôsobil pre‑
rušenie v  distribúcii elektriny najmä 
v lokalitách Sp. Nová Ves, Poprad a Stará 
Ľubovňa. V dôsledku porúch na vysokom 
a  nízkom napätí priebežne zostalo bez 

Lavička pre zaľ úbených
Na Valentína dostali obyvatelia mesta darček v podobe lavičky pre zaľúbených. Inštalovaná bola 
na sídl. Mier pri oceľovom srdci, na ktoré zaľúbenci pripínajú kladky. S touto myšlienkou prišiel 
aktivista Miroslav Hnát, ktorý oslovil riaditeľa mestského podniku MEPOS Tomáša Hamráčka 
a spoločne sa dohodli na jej výrobe. Osadená je na sídlisku Mier pri kruhovej križovatke.

 z Edita Gondová
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miest. Vietor spôsobil komplikácie aj na 
cestách a  viaceré úseky boli ťažko pre‑
jazdné. Polícia musela riešiť aj niekoľko 
škodových udalostí.

Slovenská katolícka charita oslavuje 
95 rokov činnosti zameranej na po‑
moc núdznym na Slovensku a  v  zahra‑
ničí. Pripomienka výročia bude sprevá‑
dzať aktivity a  kampane počas celého 
roka. Slovenská katolícka charita vznikla 
v roku 1927 na požiadavku pápeža Pia XI. 
Hneď po roku 1945 začal útok na charitu 
z  viacerých strán a  nástupom komunis‑
tov k  moci bola postupne likvidovaná. 
Oficiálne nebola počas 40 rokov zruše‑
ná, bola pod dohľadom komunistického 
režimu, mnohé zariadenia a  služby boli 
zrušené, majetok zoštátnený. V roku 1990 
došlo k  jej vzkrieseniu k  novému životu 
a v roku 1991 vznikli diecézne charity vrá‑
tane tej so sídlom v Sp. Novej Vsi.

Nadácia Veolia Slovensko aj v minulom 
roku poskytla finančné prostriedky 
niekoľkým organizáciám svojho regió‑
nu. Možnosť získať dotáciu na podporu 
rôznych verejnoprospešných projektov 
majú zamestnanci skupiny Veolia s pod‑
mienkou, že sa sami podieľajú na ich reali‑
zácii ako dobrovoľníci. Podporené bolo 
vytvorenie haly v  Centre pre deti a  ro‑
diny Alžbetka, n. o., kde sa zrealizovali 
nové stierky a nátery, vybavenie jedálne 
a obývacej časti. V našom meste získalo 
podporu aj ŠK Iglovia, o. z., na podujatie 
Duatlon.

Herci Spišského divadla odohrali 21.  1. 
prvé tohtoročné predstavenie s  názvom 
Zdrhni pred svojou ženou. Táto skvelá 
bláznivá komédia patrí medzi najpopu‑
lárnejšie hry súčasného britského drama‑
tika Raya Cooneyho. Zároveň po dlhšej 
dobe išlo o prvé podujatie odohrané pred 
divákmi v hľadisku.

Mrazivé počasie v druhej polovici ja nuára 
využili pracovníci mestského podniku 
MEPOS na prípravu ľadovej plochy v cen‑
tre mesta pred budovou Reduty. Mož‑
nosť korčuľovania ocenili hlavne rodiny 
s  deťmi, keďže zimný štadión bol dlhšiu 
dobu kvôli opatreniam zatvorený. Mno‑
hých preto určite poteší nová prestrešená 
ľadová plocha pri zimnom štadióne, ktorá 
bola spustená do prevádzky začiatkom 
februára.

Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia 
mesta sa 27. 1. konala na cintoríne pietna 
spomienková slávnosť spojená s klade‑
ním vencov.

V  našom meste odštartoval 27. a  28.  1. 
podnikateľský tréning pre pedagogických 

Začala rekonštrukcia 
zdravotného strediska
Vo februári 2022 sa začalo s obnovou zdravotného strediska na sídlisku 
Západ. Vznikne tu moderné centrum integrovanej zdravotnej starostlivos-
ti, ktorého hlavným prínosom bude sprístupnenie komplexnej zdravotnej 
starostlivosti (lekárov prvého kontaktu) na jednom meste v zmodernizo-
vaných a energeticky udržateľných priestoroch.

V zmysle podmienok relevantnej výzvy Integ‑
rovaného operačného programu 2014 ‑ 2020, do 
ktorej sa mesto Spišská Nová Ves s projektom 
prihlásilo,  bolo úspešné a  podpísalo Zmluvu 
o NFP s Ministerstvom zdravotníctva SR. V no‑
vom centre bude služby starostlivosti o zdravie 
poskytovať: 2x ambulancia všeobecného leká‑
ra pre dospelých; 2x ambulancia všeobecné‑
ho lekára pre deti a  dorast; 1x špecializovaná 
gynekologická ambulancia; 1x špecializovaná 
stomatologická ambulancia, pracovisko zubnej 
techniky pridružené k  stomatologickej ambu‑
lancii. Súčasťou projektu je aj integrácia zdra‑
votnej starostlivosti s vhodnou a pre spádovú 
oblasť potrebnou sociálnou službou ambulant‑
ného charakteru – sociálne poradenstvo.

Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispo‑
zície, kde sa počíta s centrálnou čakárňou 
pre pacientov a tiež vytvorením centrál‑
nych hygienických priestorov pre pacien‑
tov. V  rámci zmeny dispozície bude rie‑

šená aj nová elektroinštalácia na oboch 
podlažiach. Stavba rieši inštaláciu rekupe‑
rácie ako spôsobu vetrania vnútorných 
priestorov s  opätovným využitím tepla 
zo znečisteného vzduchu. Na budove tiež 
vymenia okná a  vonkajšie dvere. Kom‑
paktný zatepľovací systém by mal zase 
pomôcť výrazne znížiť spotrebu energií na 
prevádzku budovy. Celú budovu čaká záro‑
veň debarierizácia, pribudne vstupná ram‑
pa, schodisková plošina a  samostatné WC 
pre imobilných.
Rekonštrukcia by mala trvať dvanásť 
mesiacov.
Práce za viac ako 451‑tisíc € bez DPH realizuje 
víťaz verejného obstarávania, spišskonovo‑
veská spoločnosť Alkon SV, s. r. o. Z vlastných 
zdrojov projektové výdavky mesto spolu‑
financuje piatimi percentami z  celkových 
oprávnených výdavkov.

 z Darina Paveleková, Milan Mucha

Na Mlynskej ul. sa prepadla 
časť vozovky
Na Mlynskej ul. sa 19.  1. počas dopravnej 
špičky prepadla časť vozovky v  dôsledku 
prasknutého vodovodného potrubia. Cestári, 
policajti aj vodári museli preto rýchlo konať, 
aby sa predišlo väčším škodám. Polícia okolie 
ihneď uzavrela a na mieste regulovala dopra‑
vu. Vodiči boli odklonení na blízke komuni‑

kácie. K poruche došlo na zásobnom potrubí 
verejného vodovodu, ktoré napája centrum 
mesta a  sídl. Tarča. Ani po odstavení vody 
v  tomto úseku však dodávka vody nebola 
prerušená. Po vytýčení všetkých inžinierskych 
sietí bola následne porucha odstránená.

 z Edita Gondová
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zamestnancov Leadership akadémia. 
S nápadom prišla rodáčka zo Sp. Novej Vsi 
Lenka Holíková. Projektu sa zúčastnili 
pedagogickí zamestnanci všetkých škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tak‑
tiež Centra voľného času a základnej ume‑
leckej školy. Trvať má tri mesiace a  jeho 
úlohou je dopomôcť školstvu skvalitniť 
vyučovacie procesy. Projekt sa podarilo 
zrealizovať vďaka grantu vo výške 6 250 € 
z ministerstva hospodárstva, mesto preto 
nebude stáť žiadne peniaze.

Po trojmesačnej pauze bol pavilón 
Aqua terra 1.  2. opäť otvorený pre ve‑
rejnosť. Zoologická záhrada pripravila pre 
deti do 15 rokov prekvapenie. V priebehu 
polročných prázdnin mali k  vysvedčeniu 
vstupné zadarmo. Do novej sezóny pri‑
budne nový druh živočícha ‑ svišť pré‑
riový, pre ktorého pripravili nové chovné 
zariadenie. Návštevníci ho budú môcť 
vidieť spolu s ďalšími zvieratami už 1. 4., 
kedy by sa mala ZOO otvoriť.

Vedenie mesta Sp. Nová Ves na tunajšej 
radnici prijalo členov Olympijského klubu 
Spiš, na čele s predsedom Viliamom Mjar‑
tanom. Stretnutie sa uskutočnilo pri prí‑
ležitosti začiatku Zimných olympijských 
hier v Pekingu. Medzi prítomnými nechý‑
bali ani naši olympionici – šortrekári Pet‑
ra Rusnáková a Matúš Užák.

V  Kultúrnom centre Attico prebiehala 
3. – 15. 2. výstava zobrazujúca ženu pro‑
stredníctvom roztečených žuvačkovitých 
postáv pod názvom Bohyňe. Súčasťou 
projektu autorky Ľudmily Amálky Va‑
lenčíkovej bol tiež workshop pre ženy 
a tvorivé dielne pre deti. Výstavu z verej‑
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Niektoré vystavené diela násled‑
ne putovali na ďalšiu výstavu do Košíc.

Z  dôvodu nepriaznivej epidemiologickej 
situácie spôsobenej ochorením Covid‑19, 
ktorá spôsobila vysoký výpadok vodičov 
potrebných k  zabezpečeniu dopravnej 
obslužnosti, pristúpila spoločnosť euro‑
bus,  a.  s., k  zavedeniu prázdninového 
režimu v mestskej hromadnej doprave 
v Sp. Novej Vsi a v Smižanoch s posilne‑
ním ranných školských spojov. V prípade 
prímestskej dopravy museli byť niektoré 
spoje dokonca vypustené.

Leteckí záchranári z Popradu leteli 5. 2. 
napoludnie do Slovenského raja, kde im 
nahlásili pád 44‑ročného turistu z rebríka 
pri Dúhovom vodopáde. K posádke sa na 
palubu pridal aj horský záchranár. Muž po 
pošmyknutí spadol z výšky približne 5 m. 
Mal obrovské šťastie, keďže vedľa mies‑
ta dopadu sa nachádzala hlboká roklina. 
Utrpel poranenie chrbtice a dolnej konča‑
tiny s krátkodobou stratou vedomia.

Svet zdravia počíta v tunajšej 
nemocnici s novou prístavbou
Na Radnici v  Spišskej Novej Vsi sa konalo 
27. januára stretnutie primátora mesta Pav‑
la Bečarika so zástupcami spoločnosti Svet 
zdravia – s generálnym riaditeľom Radosla‑
vom Čuhom, riaditeľom pre vonkajšie vzťa‑
hy Igorom Pramukom, senior projektovou 
manažérkou Miriamou Letovanec a  ria‑
diteľkou nemocnice Renátou Šulákovou. 
Témou bola možná výstavba nového nemoc‑
ničného pavilónu.

Zástupcovia spoločnosti Svet zdravia vyjad‑
rili na spoločnom stretnutí ambíciu uchá‑
dzať sa o  finančné prostriedky z  Plánu 
obnovy a  odolnosti. Klinický program no‑
vého nemocničného pavilónu po vzore pro‑
jektu novej nemocnice v Michalovciach pred‑
pokladá, že bude obsahovať tri nadzemné 
podlažia o celkovej kapacite 80 lôžok.

Nemocnica plánuje posilniť svoj ďalší roz‑
voj najmä v  oblastiach traumatologického 
a  muskuloskeletálneho programu či onko‑
lógie. Koncept novej prístavby počíta s  no‑
vým gynekologicko ‑pôrodníckym oddele‑
ním, novorodeneckou jednotkou intenzívnej 
starostlivosti a  oddelením anestéziológie 
a  multiodborovej intenzívnej starostlivosti. 
Prístavba novej časti nemocnice by sa neza‑

obišla bez rekonštrukcie súčasne využívanej 
budovy. V nej by sa rozšírilo najmä zázemie 
pre chirurgické a internistické odbory.

Primátor Spišskej Novej Vsi víta iniciatívu 
siete nemocníc ProCare a  Svet zdravia. Na 
stretnutí plne podporil projekt rozšírenia 
nemocnice. „Nemocnica Svet zdravia je pre 
naše mesto a  región kľúčovým partnerom 
zabezpečovania zdravotnej starostlivosti ob-
čanov a  ochrany ich zdravia, čoho dôkazom 
je boj proti pandémii COVID-19. Podporím 
každé zlepšenie ponuky zdravotnej starostli-
vosti v  Spišskej Novej Vsi, lebo tie sú jedným 
z  indikátorov kvality života v  meste i  na ce-
lom Spiši. Svet zdravia tunajšiu nemocnicu 
neustále modernizuje, o  kvalite tunajších 
zdravotníkov svedčí aj celoslovenský rating 
nemocnice, ktorá aktuálne figuruje na sied-
mom mieste všeobecných nemocníc v republi-
ke. V mene všetkých obyvateľov im vyjadrujem 
podporu a vďaku za snahu o inováciu tunajšej 
nemocnice. Zároveň verím, že sa nám, spo-
ločne s  ostatnými poslancami, podarí získať 
podporu na pôde Košického samosprávneho 
kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocničnej sie-
te v kraji,“ uviedol Pavol Bečarik.

 z Tomáš Repčiak

Obnova cesty s Rožňavou
Košický samosprávny kraj pripravuje ob‑
novu cesty druhej triedy 533, ktorá spája Sp. 
Novú Ves s Rožňavou, a napája sa na diaľ‑
nicu D1. Ide o úsek v celkovej dĺžke 52,5 km. 
Odhadovaná hodnota stavebných prác je 
5 mil. € bez DPH. Vyplýva to z  oznámenia 
vo vestníku Úradu pre verejné obstaráva‑
nie. Práce budú zahŕňať pokládku nových 
asfaltových vrstiev, zosilnenie konštruk‑
cie vozovky, ale aj jej prípadné rozšíre‑

nie. Okrem rekonštrukcie samotnej cesty 
projekt počíta aj s obnovou piatich zastá‑
vok (2  v  Nov. Hute, 2  vo Ferčekovciach 
a  1  v  Harichovciach), 4 mostných objek‑
tov a  portálov dopravného značenia. Prá‑
ce by mali trvať 15 mesiacov, kraj ich chce 
financovať z  euro fondov prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho operačného 
programu.

 z Edita Gondová
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ho víkendu pritiahla mnoho obdivovate‑
ľov. Po zotmení bola nasvietená za po‑
moci 12‑tich reflektorov, z ktorých každý 
osvetľoval určitú časť ľadopádu. Autorom 
myšlienky poskytnúť netradičný pohľad 
na tento prírodný útvar je fotograf a ka‑
meraman Miroslav Dutko.

Zástupca primátora Dávid Demečko sa 
rozhodol zasvätiť do svojich bežných 
pracovných povinností členov Mládežníc‑
keho parlamentu v  Sp. Novej Vsi. Dvaja 
študenti gymnázia tak s ním 7. 2. strávili 
pracovný deň.

Členovia MsV č. 4 ‑ sídl. Mier sa 7. 2. na 
svojom zasadnutí zaoberali plánovanými 
tohtoročnými úlohami. Patrí medzi ne, 
okrem iného, aj prekládka VN vedenia, 
keďže v  tomto roku sa bude realizo‑
vať komunikácia s  chodníkom a  cyk‑
lochodníkom medzi Tescom a  Lidlom. 
V  rozpočte je schválená tiež rekon‑
štrukcia parkoviska s  chodníkom na 
Ul. J. Wolkera 33  – 37, ktorá nadväzuje 
na opravy spred 2 rokov. Upravená bude 
aj trasa medzi sídl. Mier a sídl. Západ. Pre‑
jednávané boli tiež podnety občanov, ako 
napr. žiadosť o zjednosmernenie cesty na 
Komenského ul. alebo rekonštrukciu chod‑
níka na Tr. 1. mája.

Mestské kultúrne centrum využilo 
opätovné obmedzenie kultúrnych podu‑
jatí na zveľaďovanie vnútorných priesto‑
rov Reduty. V  spolupráci s  mestským 
podnikom MEPOS vymaľovali a zrealizo‑
vali vysprávky v zákulisí koncertnej siene. 
Pokračovali tiež s výmenou dverí a šatne 
pre účinkujúcich dotvorili nábytkom.

Parasport24 organizuje aj tento rok 
unikátnu charitatívnu akciu. Po 14‑tich 
úspešných ročníkoch sa tentoraz nebude 
bicyklovať, ale behať. Fanúšikovia tohto 
športu sa stretnú na troch behoch. Najprv 
16. 4. odštartuje Turčiansky beh a o me‑
siac neskôr sa 14. 5. uskutoční Trenčiansky 
beh. Podujatie zavŕši 10. 9. Spišský beh. 
Štart a cieľ bude na úplne novom atle‑
tickom štadióne v Sp. Novej Vsi. Trasa 
povedie krásnou lesnou prírodou, ktorú 
okolie mesta ponúka. Výťažok z  turné 
poputuje vybraným sociálne slabým ro‑
dinám, hendikepovaným jednotlivcom 
aj inštitúciám v  oblastiach, kde sa bude 
akcia konať.

Z  fondu obnovy poputuje na slovenské 
železnice približne 550 mil. €. Financie  
sa vyčlenia aj na obnovu staničných 
a  výpravných budov s  cieľom znížiť ich 
energetickú náročnosť. Do zoznamu je 
zaradená aj elektrifikácia trate Bánov‑
ce nad Ondavou – Humenné či Poprad – 
Sp. Nová Ves.

Cena Eugena Bárkánya 
pre Spišskonovovešťanku
Bývalá učiteľka dejepisu na Gymnáziu Škol‑
ská ul. a aktivistka OZ PRO MEMORY Ružena 
Kormošová sa stala laureátkou Ceny Eugena 
Barkánya za rok 2021. Toto významné ocene‑
nie jej bolo udelené na návrh Prezídia ÚZ 
ŽNO v SR za záchranu a dlhoročnú údržbu 
židovského cintorína a  pedagogické pô‑
sobenie zamerané na systematické štu‑
dentské výskumy dejín židovskej komu‑
nity v  Spišskej Novej Vsi. Laureátka bola 
ocenená v  rámci 7.  ročníka konferencie 
Židovské kultúrne dedičstvo na Sloven‑
sku. Konferencia patrí k  vrcholným kultúr‑
nym podujatiam a je venovaná starostlivosti 
a  ochrane židovských kultúrnych pamiatok 
na Slovensku, ale aj židovsko ‑kresťanskej 
spolupráci. 7. ročník konferencie priblížil kul‑
túrne dedičstvo Košického kraja, strategické 
projekty a  aktuality v  rámci slovenského 
židovského kultúrneho dedičstva. R. Kormo‑
šová vystúpila na konferencii v prvom bloku 
s  názvom Židovské kultúrne dedičstvo 
ako médium dialógu s  prednáškou O  ka‑
mene sa postaráme, v ktorej prezentovala 
podiel niekoľkých generácií spišskonovoves‑
kých gymnazistov na zachovaní historickej 
pamäte o  židovskej komunite,  na záchrane 
cintorína i spoluprácu s mestom pri zachova‑

ní poslednej židovskej pamiatky a  jej začle‑
není do produktu cestovného ruchu Spišskej 
Novej Vsi. Konferencia sa konala virtuálne 
na stránke Židia na Slovensku a  na česko‑
‑slovenskej internetovej TACHLES TV. Cenu 
navrhol akademický sochár Tomáš Lupták. 
Má symbol zámku, ktorým sa chráni i  sprí‑
stupňuje židovské dedičstvo verejnosti.

 z Mária Dutková

Výzva na predkladanie 
investičných zámerov 
na využitie priemyselnej zóny 
Podskala
Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prevádzkovateľ priemyselnej 
zóny Podskala vyhlasuje výzvu na predkladanie investičných záme-
rov na využitie priemyselnej zóny Podskala.

Evidujeme viacero žiadostí o prenájom pozemkov v tejto priemyselnej zóne. Z uvede‑
ného dôvodu sme pristúpili k návrhu na využitie plochy, na ktorej by mohli vzniknúť 
nové investície a pracovné miesta. Predbežný záujemca o ponúkané pozemky spracuje 
jednoduchú dispozičnú štúdiu, v ktorej predstaví svoj investičný zámer a zároveň vyplní 
formulár, do ktorého uvedie technické a kapacitné parametre, t. j., požiadavky na inži‑
nierske siete a dopravné napojenie.

Na základe predložených zámerov mesto zvolá pre predbežných záujemcov pracovné 
stretnutie, v ktorom predstaví spôsoby financovania a vybudovania sietí, prístupovej 
komunikácie a predpokladané výšky nájmu. Ďalšie informácie o zákonných postupoch 
mesta pri výbere záujemcov budú predstavené na osobitnom pracovnom stretnutí. 
Lehota na predkladanie ponúk: do 10. 3. 2022 o 13.00 hod.

Predkladanie ponúk: poštou na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spiš‑
ská Nová Ves, elektronicky na zdeno.jackovic@mestosnv.sk. Účastníci výzvy nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo výzve.

 z Bližšie informácie nájdete na:  
https://www.spisskanovaves.eu/oznamy/vyzva ‑na ‑predkladanie ‑investicnych‑

‑zamerov ‑na ‑vyuzitie ‑priemyselnej ‑zony ‑podskala
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Spišská katolícka charita spúšťa v mar‑
ci verejnú zbierku pod názvom Odpusť‑
me si. Podporiť ju môžete rôznou formou 
pomoci, poskytnutím ľubovoľnej čiastky, 
darovaním odevov alebo tiež modlitbou. 
Zbierka sa organizuje pre ľudí bez domova 
alebo chudobnejšie rodiny. Bližšie infor‑
mácie nájdete na stránke www.caritas.sk.

Rekonštrukcia kuchyne 
v Dome Charitas sv. Jozefa
V Dome Charitas sv. Jozefa v Sp. Novej Vsi prestala ešte v októbri minulé-
ho roka kvôli poruche fungovať kuchyňa. Aby tu mohli zabezpečiť obedy 
pre ľudí v núdzi, chodili variť skoro ráno do iného zariadenia vo Vysokých 
Tatrách. Vďaka finančným prostriedkom získaným zo zbierok sa im však 
koncom minulého roka podarilo kuchyňu zrekonštruovať.

Ťažkosti s  kuchyňou mali v  tomto zariade‑
ní už dlhšie. „Problém v  kuchyni nastal pred 
6 rokmi, kde sme neustále mali problémy. Mi-
nulý rok v októbri prišlo k situácii, ktorú sme 
už nevedeli vyriešiť,“ uviedla v tejto súvislosti 
riaditeľka Domu Charitas sv.  Jozefa Ale‑
xandra Hovancová. V  tom čase v  kuchyni 
zabezpečovali obedy pre približne 150 – 
180 ľudí v  núdzi a  pre dôchodcov. Keďže 
však pre poruchu prestala fungovať, sna‑
žili sa nájsť aspoň nejaké dočasné riešenie, 
a  tak chodili každý deň skoro ráno variť 
do iného zariadenia do Vysokých Tatier. 
„Obedy sme sa kvôli dôchodcom a  núdznym 
rozhodli zabezpečovať až z Tatier, kde sme va-
rili cca 2,5 mesiaca našimi kuchármi z Domu 
Charitas sv. Jozefa,“ priblížila A. Hovancová.

Rekonštrukcia kuchyne si vyžadovala nemalé 
finančné prostriedky. Tie sa charite našťastie 
podarilo vyzbierať prostredníctvom zbierok. 
„Všetky prostriedky sme získali z rôznych zbie-
rok buď v kostoloch, online priestore alebo aj 
priamou podporou zariadenia,“ vymenovala 
ďalej A. Hovancová.
Od októbra do polovice decembra tak 
kuchyňa mohla prejsť rekonštrukciou. 
Tá vyšla na zhruba 85‑tis. €. Najviac peňazí  
(65‑tis. €) bolo použitých na opravu kanali‑
zácie a  potrubia, ďalej obklady a  dlažbu. 
Zároveň sa im podarilo zrenovovať aj vybave‑
nie kuchyne (chladnička, balička jedla, nový 
konvektomat) v hodnote okolo 20‑tis. €.

 z Edita Gondová

Nahlasovanie 
porúch 
verejného 
osvetlenia
Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 
to! Pomôžete tak rýchlejšie 
odstrániť poruchu na verejnom 
osvetlení.

S cieľom zvýšiť rýchlosť odstraňovania 
porúch verejného osvetlenia sa mesto 
rozhodlo zaviesť systém, na ktorom 
môžu občania nahlasovať nefunkčnosť 
svietidiel.

Upozorňujeme, že pri zadávaní  loka‑
lity je  potrebné  čo najpresnejšie 
uviesť  adresu poruchy,  resp. v  prí‑
pade poškodeného/nefunkčného 
svietidla treba uviesť  aj  číslo stĺpa. 
Nahlásiť poruchu verejného osvetle‑
nia môžete prostredníctvom stránky  
https://vo.spisskanovaves.eu/.

EKONÓM / 
ÚČTOVNÍK

voľ né pracovné 
miesto

Spišské kultúrne centrum a knižnica, 
kultúrne zariadenie Košického  

samosprávneho kraja

Bližšie informácie: 
Spišské kultúrne centrum a knižnica, 

Zimná 47, SNV
https://web.vucke.sk/sk/uradna ‑tabula/

personalistika/oznamy ‑volnych‑
‑miestach/ekonom ‑uctovnik.html

T.: 053/442 40 92 
E ‑mail: osvetasnv@skcak.sk

Prihlásiť sa môžete do 20. 3. 2022.
Predpokladaný termín nástupu 

je 1. 4. 2022.

Začala rekonštrukcia 
kúrie Zuzana
V januári odštartovala prvá fáza komplex‑
nej rekonštrukcie kúrie Zuzana v  areá li 
markušovského kaštieľa. Z  objektu museli 
byť vzácne zbierkové predmety presťahova‑
né do prenajatých priestorov. Pre časť z nich 
našli priestor v  renesančnom kaštieli, kde 
bude doplnená nábytková expozícia pre náv‑
števníkov prekvapením. Zároveň tu pribudnú 
nové zbierkové predmety z pozostalostí Pála 
Máriássyho. Aby sa nepoškodili, museli kaž‑
dý predmet dôkladne zabaliť. Koncom mar‑
ca – začiatkom apríla prebehne odovzdanie 
budovy dodávateľovi stavby, ktorý by ju mal 
do jedného roka zrekonštruovať. Na opravu 

bol poskytnutý z grantov EHP 1 mil. € a rov‑
nakou čiastkou prispel aj zriaďovateľ Múzea 
Spiša Košický samosprávny kraj. Renováciou 
vznikne polyfunkčný objekt, v ktorom bude 
zázemie pre návštevníkov, zamestnancov, 
ale aj širšiu odbornú verejnosť. Zároveň tu 
vzniknú nové expozície, dielne pre letné 
školy umenia a  retro kaviareň. Zbierkové 
predmety sa tak už sem nevrátia. V tejto sú‑
vislosti bol spracovaný projekt na centrálny 
depozitár, ktorý múzeum plánuje vybudovať 
v Smižanoch, kde sa v  súčasnosti nachádza 
národopisná expozícia.

 z red
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Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
2. 1. 2022 začaté trestné stíhanie pre prečin 
krádeže. Neznámy páchateľ od 23. 12. 2021 
od 18.00 hod. do 2. 1. 2022 do 18.40 hod. na 
Konrádovej ul. z  neuzamknutých spoloč‑
ných priestorov bytového domu odcudzil 
bicykel. Páchateľ týmto konaním poško‑
denému spôsobil celkovú škodu vo výške 
2 499 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
10. 1. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin krádeže. Doposiaľ nezistený páchateľ 
v dobe od 17.30 hod. 8. 1. 2022 do 9.00 hod. 
10. 1. 2022 vstúpil do domu na Duklianskej 
ul., odkiaľ odcudzil nezistený počet lepidla 
na podlahu, nezistený počet elektrických 
ističov, 68 ks zásuviek, nezistené množ‑
stvo penetračného náteru na podlahu, 2 ks 
geberitových tlačidiel. Pre poškodeného 
spôsobil krádežou škodu vo výške 2 040 €. 
Ďalej z domu odcudzil tiež 1 AKU vŕtačku, 
1 veľkú flexu, 1 malú flexu, 1 krížový laser, 
nezistený počet nivelaku, 1 chvostovú pílu, 
nezistený počet diamantových kotúčov, 
nezistené množstvo diamantových ko‑
runiek, nezistený počet rôznych špachtlí, 
nezistené množstvo sťahovacích hrebe‑
ňov, nezistený počet hladidiel, 1 vodováhu 
150 cm, 1 vodováhu 120 cm a  2 miešadlá. 
Pre poškodeného spôsobil krádežou škodu 
vo výške 1 200 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
12. 1. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin krádeže. Doposiaľ nezistený páchateľ 
12.  1.  2022 v  dobe od 7.30 do 8.35 hod. 
na Mlynskej ul. z  voľne položenej pale‑
ty na nakladacej rampe pri skladových 
priestoroch predajne autosúčiastok ukra‑
dol 9 auto batérií. Poškodenej spoločnosti 
spôsobil celkovú škodu vo výške 367,94 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
17. 1. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin krádeže. Doposiaľ nezistený páchateľ 
17. 1. 2022 v čase medzi 10.30 a 10.35 hod. 
na čerpacej stanici vedľa výdajného sto‑
janu z  nákladného vozidla zn.  Mercedes 
Benz Atego z priehradky v stredovej časti 
interiéru odcudzil veľkú čiernu barmanskú 
peňaženku s  finančnou hotovosťou. Pre 
poškodenú spoločnosť spôsobil celkovú 
škodu v hodnote 740 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka MsP riešila 11. 1. 2022 o 11.20 hod. 
na autobusovej stanici zistený priestupok, 
ktorého sa dopustil J. H. Menovaný poru‑
šil zákaz fajčenia na zastávkach a krytých 
nástupištiach vnútroštátnej osobnej do‑
pravy. Priestupok bol vyriešený v kompe‑
tencii MsP.

Sčítanie prinieslo prehľad 
o obyvateľoch aj o bývaní
Sčítanie obyvateľstva prinieslo zaujíma‑
vé fakty aj o  obyvateľoch Spišskej Novej 
Vsi. Z  celkového počtu 35 431 obyvateľov 
je 48,37  % mužov (17 139) a  51,63  % žien 
(18 292). Z  toho je 15,15  % v  kategórii 0 ‑ 
14 rokov, 66,02  % je nás od 15 do 64 rokov 
a  18,83  % vo veku 65 a  viac rokov. Najviac 
žien máme vo veku 41 rokov (308) a naj‑
viac mužov vo veku 40 rokov (323).
Ďalšie zistené údaje sa týkajú stavu – v mes‑
te je 43,13  % slobodných (vrátane detí), 
40,63 % obyvateľov žije v manželstve, 9,01 % 
rozvedených a  6,98% predstavujú vdovy 
a vdovci. U 0,25 % stav nezistili.
Vybrané údaje o  národnosti hovoria, že 
v  meste je 32 498 obyvateľov slovenskej 
národnosti, 221 rómskej, 109 českej, 84 ru‑
sínskej a  50 maďarskej. Okrem nich uvádza 
25 Spišskonovovešťanov nemeckú národ‑
nosť, 22 poľskú, 35 ukrajinskú, rovnaký počet 
vietnamskú, medzi nami žije aj 10 občanov 
s čínskou národnosťou, 11 s ruskou, 5 s talian‑
skou, jeden s francúzskou a írskou. Ako ďalšiu 
národnosť uviedlo 372 rómsku, 225 rusínsku, 
75 českú a 62 nemeckú. Z celkového zoznamu 
obyvateľov je 3,11  % narodených mimo Slo‑
venskej republiky. V  Spišskej Novej Vsi žije 
227 cudzincov s  inou štátnou príslušnosťou, 
u  33 je príslušnosť nezistená. Za  svoj rodný 
jazyk uviedlo (okrem iného) 564 obyvateľov 
rómsky, 17 anglický, ale aj arabský (celkovo 11) 
a slovenský posunkový jazyk (27).
Bez vyznania je 8 792 obyvateľov mesta 
(24,81 %), k rímskokatolíckej cirkvi sa hlá‑
si 20 595 (58,13  %), k  evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania 798 (2,25  %), ku 
gréckokatolíckej cirkvi 1 047 (2,96  %), 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slo‑
vensku (kalvínska) má 24 (0,07  %) prí‑

slušníkov, k  pravosláviu sa prihlásilo 
144 (0,41 %). Okrem nich máme v meste aj 
42 budhistov, 18 obyvateľov vyznáva islam, 
ad hoc hnutia 115, u 3 329 ľudí je náboženské 
vyznanie nezistené.
Čo sa týka štatistiky vzdelania obyvateľov, tak 
v meste žije 3 817 ľudí bez ukončeného vzdela‑
nia (0 – 14 rokov), 4 988 má základné vzdela‑
nie, 6 013 stredné odborné bez maturity, 9 439 
úplné stredné a 7 334 vysokoškolské vzde‑
lanie. Celkovo 65 Spišskonovovešťanov je bez 
vzdelania a u 1 942 boli údaje nezistené.
V meste máme 3 137 domov a  13 318 bytov. 
Z toho domov 87,38 % vlastní fyzická osoba, 
0,41 % zahraničný vlastník, 8,61 % kombinácia 
vlastníkov a 0,86 % obchodná spoločnosť. Šta‑
tistika prezrádza, že 85,88 % domov má plyno‑
vú prípojku, 91,68 % domov je pripojených na 
kanalizačnú sieť, 37,87 % domov má dve podla‑
žia (12 domov je 14‑podlažných), 2,36 % domov 
má vlastnú vodu a 1,05 % je bez prípojky.
V Spišskej Novej Vsi je 13 318 bytov, 80,36 % 
je v bytových domoch, 14 bytov je v nesko‑
laudovaných rodinných domoch. Celkovo 
48,04 % bytov je s tromi obytnými miestnos‑
ťami, 47 bytov má 9 a viac obytných miest‑
ností. Sčítanie zistilo, že 41 bytov má spla‑
chovací záchod mimo bytu, 78 splachovací 
záchod nemá, bez vane alebo sprchovacieho 
kúta je 166 bytov. Samostatné vykurovacie 
teleso nájdeme v 933 (7,01 %) bytoch, 93,55 % 
bytov využíva na kúrenie plyn, 3,09 % tuhé 
palivo a 2,57 % elektrinu.
Ďalšie podrobnosti z  údajov, kto‑
ré máme k  dispozícii, môžete nájsť na 
https://www.scitanie.sk/, o  podrobnos‑
tiach však budeme informovať aj v  ďalších 
vydaniach Ička.

 z spracoval Tomáš Repčiak

Výzva na udelenie  
Ceny mesta
Mesto SNV v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri 
výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, každoročne 
udeľuje Cenu mesta.
Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta 
môžete doručiť na adresu: Mestský úrad, kancelária primátora, Rad-
ničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, najneskôr do 31. 3. 2022.

Mesto Spišská Nová Ves, Matica slovenská  
a Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

pozývajú na spomienkovú slávnosť konanú pri príležitosti 

83. výročia tzv. Malej vojny
24. 3. 2022 (štvrtok) o 14.00 hod.

pri Pamätníku obetiam Malej vojny  
v parku na Radničnom námestí (pri fontáne pred evanjelickým kostolom)
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Na základe telefonického oznámenia 
hliadka MsP riešila 13. 1. 2022 o 14.50 hod. 
na ul. Tr. 1. mája zistený priestupok, kto‑
rého sa dopustila A. M. Menovaná nepri‑
hlásila v potrebnej lehote svojho psa do 
mestskej evidencie psov.

Hliadka MsP riešila 13. 1. 2022 o 22.30 hod. na 
Lipovej ul. zistené priestupky proti verejné‑
mu poriadku, ktorých sa dopustili M. J., V. H. 
a V. O. Menovaní na verejnom priestranstve 
požívali alkoholické nápoje. Priestupky boli 
vyriešené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP pri kontrole na sídl. Západ zis‑
tila 14. 1. 2022 o 18.30 hod. porušenie zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, ktorého sa dopustila S. S. Meno‑
vaná sa z dôvodu podozrenia z požitia al‑
koholických nápojov podrobila dychovej 
skúške s  výsledkom 0,18 mg/L = /0,37  ‰. 
Zistená skutočnosť oznámená zákonnému 
zástupcovi. Nakoľko sa jedná o osobu ma‑
loletú, bola následne odovzdaná rodičovi. 
Vec odstúpená vecne príslušnému orgánu.

Hliadka MsP riešila 19.  1. 2022 o 11.05 hod. 
pred obchodným centrom na Mlynskej ul. 
zistený priestupok, ktorého sa dopustil S. R. 
Menovaný nerešpektoval dopravné znače‑
nie IP16 E15  – vyhradené parkovisko pre 
osoby so zdravotným postihnutím. Priestu‑
pok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka vlastným zistením našla 4. 2. 2022 
o 9.15 hod. v križovatke Tr. 1. mája a Bezru‑
čovej ul. na chodníku ležiaceho muža. Po 
poskytnutí prvej pomoci zistila, že muž 
bol vo veľmi zlom zdravotnom stave po 
doznení epileptického záchvatu a nevedel 
sa sám o seba postarať. Hliadka na miesto 
privolala sanitku RZP, ktorá ho previezla 
k lekárskemu ošetreniu do nemocnice.

Naše ináč obdarované deti
Žijeme v  dobe, ktorá nás zahlcuje mnoho‑
rakými podnetmi. Práve preto je o to dôle‑
žitejšie správne fungovanie našich zmyslov. 
Neustále počúvame rôzne zvuky, prijímame 
množstvo zrakových obrazov, rozoznáva‑
me množstvo vôní, a  hlavne ‑ stretávame 
sa s rôznymi ľuďmi. Toto všetko, čo vidíme, 
cítime a  prežívame, kladie dôraz na náš 
zrak, hmat, chuť a  čuch. Ak náš mozog vie 
správne triediť tieto podnety, nazývame to 
senzorická integrácia. Je to schopnosť pri‑
jímať, porozumieť a  organizovať zmyslové 
informácie z  vonkajšieho prostredia alebo 
vlastného tela.  Ak v  spracovaní podnetov, 
ktoré prichádzajú zvonku, vznikla chyba, 
dieťa má ťažkosti v sociálnom správaní. Nej‑
de o poškodenie mozgu; mozog dieťaťa však 
funguje iným spôsobom. A  ten sa snažia 
v  Spojenej škole sv.  Maximiliána Mária 
Kolbeho u  detí s  poruchami autistického 
spektra stimulovať rôznymi podnetmi.
„Aktivita, ktorú sme začali v škole realizovať od 
začiatku školského roka za pomoci školiteľky, te-
rapeutky Janky Repaskej, TiJa, má našim deťom 

pomôcť so správnym spracovaním zmyslových 
podnetov. Moja školiteľka Janka je profesionál-
ka. A čo je na nej mimoriadne vzácne: má úprim-
ný záujem našim deťom pomôcť,“ uviedla Eva 
Fecíková, školská zdravotná sestra.
Počas zaškoľovania sa snažia aplikovať sen‑
zorickú integráciu. Gro je pre nich vzdelá‑
vanie; senzorickú integráciu používajú ako 
doplnkovú intervenciu. Tieto aktivity sa 
uskutočňujú v  bezpečnom prostredí, v  kto‑
rom majú deti dostatok príležitostí na vlast‑
nú činnosť a  hru. „Úspechom je pre mňa to, 
keď dieťa reaguje, je aktívne a  jeho záujem 
o okolie sa zvýši. Výsledky terapie zatiaľ vidí-
me len my, ktoré s deťmi v rámci vyučovacieho 
procesu denno -denne pracujeme. Verím, že 
čoskoro aj ich rodičia postrehnú, že táto te-
rapia je pre deti prospešná, majú optimálne 
reakcie a cítia sa prijímané. Aby sme im v ko-
nečnom dôsledku pomohli začleniť sa do spo-
ločnosti,“ doplnila Eva Fecíková.

 z Spojená škola  
sv. Maximiliána Mária Kolbeho

 z 18. 2. 2022 bol na Gorazdovej ul. na 
parkovisku nájdený zväzok kľúčov ‑ 
2 ks + kovový oválny prívesok. IC 882022

 z 15. 2. 2022 sa na Levočskej ul., na par‑
kovisku pred starým cintorínom, našiel 
kľúč od auta.

 z 6. 1. 2022 bol vo večerných hodinách 
na Duklianskej ul. pred SM Kaufland 
nájdený zväzok 8 kľúčov s karabínkou. 
IC 53/2022

 z 22.  1.  2022 o  3.45 h bol na čerpacej 
stanici Shell nájdený starší mobilný 
telefón zn. Apple Iphone ružovej farby. 
IC 40/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZYSpišská katolícka charita,  

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

ponúka

 z predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia 
v špeciálnej materskej škole,

 z základné vzdelávanie pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím  
v špeciálnej základnej škole,

 z základné vzdelávanie pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami bez mentálneho postihnutia v základnej škole pre žiakov s autizmom,

 z stredné vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím v praktickej škole.

Prednosťou našej školy je rodinné, individuálne a zážitkové vzdelávanie detí a žiakov 
s prihliadnutím na ich osobitosti a individuálna senzomotorická integrácia detí a žiakov 
s oneskoreným vývinom, s problémom spracovania zmyslových podnetov a s porucha‑
mi autistického spektra.

V prípade záujmu a bližšie informácie nás môžete kontaktovať:
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/441 43 01 * 0904 930 644 * e  ‑mail: maria.petrikova@caritas.sk
web: www.szstolsnv.edupage.org
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Hotelová akadémia rozbehla 
niekoľ ko projektov

Vďaka týmto projektom chce pomôcť študentom 
dobehnúť všetko zameškané kvôli dištančnému 
vzdelávaniu. Ide o  projekty Spolu úspešnej‑
ší, Profesie napomáhajúce edukácii žiakov 
a Participiálne rozpočty v školách. Zároveň tu 
počas leta organizovali letnú školu, v rámci ktorej 
sa snažili nahradiť praktickú výučbu. Ku koncu 
školského roku sa škole podarilo zrekonštruovať 
vonkajší športový areál a  kompletne vybaviť 
učebňu výpočtovej techniky.

Mediálne projekty na Kožuške

Žiaci 1. i 2. stupňa majú na ZŠ Ing. O. Kožucha 
možnosť najnovšie sa zapojiť do dvoch mediál‑
nych projektov, ktoré im zatraktívnia školské 
i  mimoškolské chvíle. P.  u. Soláková pripravila 
pre svojich žiakov bádateľský projekt o detstve 
starých rodičov, ktorého cieľom je prostred‑
níctvom videoreportáží, interview a vzájomných 
diskusií spoznať a  súčasne porovnať detstvo 
svojich starých rodičov s tým svojím. Výstupom 
bude tlačený alebo obrazový videozáznam, kto‑
rý si deti pripravia sami a budú ho prezentovať 
pred svojimi rodičmi a starými rodičmi.
Druhý projekt pod gesciou p.  u. Murgáčovej je 
určený žiakom, ktorí radi súťažia, pretože škola 
bola na základe celoslovenského hlasovania za‑
radená do súťaže NAJ ŠKOLA, ktorá sa zrealizuje 
v  priestoroch RTVS. Žiaci v  podobe súťažiaceho 
družstva i  súťažiaceho publika zabojujú spolu 
s ďalšími školami z celého Slovenska v kvízových 
otázkach, šikovnosti, logike i vynaliezavosti.

Poznáš svoje mesto?

Narodíme sa v ňom, žijeme v ňom a postupne 
spoznávame jeho krásy. S krásami nášho mesta 
sa deti v ŠKD ZŠ Z. Nejedlého oboznámili pre‑
zentáciou. Okrem iného zistili, že Sp. Nová Ves 
má svojich 7 divov. Niektoré z nich mali možnosť 
spoznať a  „navštíviť“ aj formou vizualizácie. 
Takto získané informácie si na konci aktivity 
overili písmenkovou skladačkou, kvízom a skla‑
daním puzzle.

Návšteva ministra školstva

Počas pracovnej návštevy zavítal MŠVVaŠ Bra‑
nislav Gröhling 26. 1. 2022 aj na pôdu SOŠ eko‑
nomickej v  Spišskej Novej Vsi. V  rámci svojho 
programu absolvoval stretnutie s učiteľmi školy, 
zúčastnil sa vyučovacích hodín predmetov Ad‑
ministratíva a  korešpondencia a  Príprava jedál 
a stolovanie, počas ktorých sa stretol so študent‑
mi školy a vyskúšal si aj písanie na počítači de‑
saťprstovou hmatovou metódou. Ocenenie odo‑
vzdal žiakovi K. Hauswirthovi, ktorý reprezentuje 
školu v písaní na počítači. Na záver svojej náv‑
števy si prezrel školskú včelnicu s API ‑domčekom 
a náučným včelím chodníkom.

Hotelovku čaká rekonštrukcia
Schválený rozpočet Košického samosprávneho kraja pre rok 2022 
počíta s kapitálovými výdavkami na opravy škôl a školských zaria-
dení vo výške viac ako 6 mil. €. V Sp. Novej Vsi plánuje rekonštrukciu 
rozvodov vody v Hotelovej akadémii za približne 213-tis. €.

Budova školy bola postavená už v  roku 1899. Hotelová akadémia v nej sídli od roku 
1984, avšak neprevzala žiadnu dokumentáciu rozvodov vody. Práve tie plánuje Košic‑
ký samosprávny kraj zrekonštruovať počas letných mesiacov tak, aby práce neob‑
medzili vyučovanie. „Aktuálne v triedach nie sú rozvody teplej vody, uzatváracie ventily 
a časť rozvodov studenej vody je nefunkčná. Znamená to, že rekonštrukcia sa zameria 
hlavne na výmeny starých, v niektorých prípadoch nefunkčných častí rozvodov studenej 
vody a zavedenie teplej vody do tried aj sociálnych zariadení,“ vysvetlila vedúca komuni‑
kačného oddelenia Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

V rámci jednotlivých prác chce Košický samosprávny kraj zároveň dobudovať a opra‑
viť aj nefunkčnú kanalizáciu. Na rad sa dostane aj rekonštrukcia niektorých toa‑
liet, ako aj výmena umývadiel či vodovodných batérií. Predpokladané výdavky 
na obnovu rozvodov boli vyčíslené na približne 213‑tis. €. Košický samosprávny kraj 
bude tieto náklady financovať zo svojho rozpočtu.

Okrem rekonštrukcie v Hotelovej akadémii plánuje kraj investovať aj do zníženia ener‑
getickej náročnosti budovy školského internátu. „Základným problémom sú tu stra-
ty v teple. V pláne je preto zníženie tepelných strát a stabilita budovy. Pre túto investíciu sa 
chce škola uchádzať o prostriedky z výziev, ako aj prostredníctvom eurofondov či z plánu 
obnovy. Školský internát by tak mohol byť vybavený aj bezbariérovosťou,“ priblížila ďalej 
A. Terezková. V rámci modernizácie je v tomto objekte potrebné zabezpečiť hlavne 
statiku schodiska a izoláciu budovy. Zároveň sa počíta aj s kompletnou výmenou 
okien a dverí, zateplením strechy a celej budovy, ako aj s rekuperáciou tepla.

 z Edita Gondová

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodi‑
čom detí narodených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, že zápis do prvého 
ročníka na školský rok 2022/2023 v základných školách v zriaďova‑
teľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sa uskutoční v pracovných dňoch od 
1. 4. do 7. 4. 2022. Bližšie informácie k organizácii zápisu nájdete na webových 
stránkach jednotlivých základných škôl.

Naďalej platí § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) „Žiak plní povin‑
nú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 
pobyt (ďalej len spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie 
inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako 
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých ro‑
dičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že 
povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v  základnej 
škole v  Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o  mieste pobytu alebo potvrde‑
nie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, Štefánikovo nám.,  
1. posch., č. d. 219, PaedDr. Viera Oltznauerová alebo elektronicky na e ‑mail adre‑
su: viera.oltznauerova@mestosnv.sk, tel. č.: 053/415 22 38.

Gymnázium, Javorová 16, SNV, vás pozýva 
na školské divadelné predstavenie

Zázrak, čo prelieta ponad veľ ký mrak
31. marca 2022 o 17.00 v Spišskom divadle

Vstupenky si môžete kúpiť cez Fb a Ig stránku Študentskej rady  
alebo na čísle 0940 337 827 na sekretariáte Gymnázia Javorová 16, 

príp. TIC, Letná 49, SNV
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Turistická infraštruktúra sa opäť dočká podpory
25 originálnych projektov, ktoré sú postavené na princípoch ekoturizmu, pribudnú v najbližších dvoch rokoch na 
turistickej mape Košického kraja. Celková výška financovania projektov predstavuje 1 700 000 €, čo je doposiaľ naj-
vyššia suma v histórii tohto dotačného programu. Okrem iného podporia výstavbu autokempingu na Čingove.

Košický samosprávny kraj (KSK) spolu 
s Krajskou organizáciou Košice Región Tu‑
rizmus (KRT) vo štvrtok 3. februára 2022 sláv‑
nostne vyhlásil výsledky Výzvy na podporu 
infraštruktúry cestovného ruchu pre rok 2022. 
Dekrét do vlastných rúk odovzdali úspešným 
žiadateľom o podporu z dotačného programu 
KSK Terra Incognita. Dotácia v  historicky 
najvyššej sume poputuje do všetkých regió‑
nov kraja, vďaka čomu vzniknú do roku 2024 
nové unikátne infraštruktúrne projekty.
Dotačnú výzvu z  programu Terra Incognita 
vyhlasuje Košický samosprávny kraj prostred‑
níctvom KRT od roku 2011. Vďaka 
nej vznikajú v  kraji nové produkty 
v cestovnom ruchu, ktorých cieľom 
je rozšírenie ponuky služieb pre 
návštevníkov, podpora lokálnych 
podnikateľov aj zvýšenie atraktivity 
územia.
Výzva je rozdelená do troch opatrení: 
prvým je ekoturizmus, vďaka ktoré‑
mu vznikajú zelené projekty zvyšu‑
júce atraktivitu turistických lokalít. 
Druhou oblasťou podpory je rozvoj 
cyklistickej infraštruktúry. A  treťou 
veľké rozvojové projekty, ktoré by sa 
mali stať trvalým lákadlom na turis‑
tickej mape Košického kraja.

Zoznam úspešných projektov 
v regióne Spiša

 z Vybudovanie cyklistickej infraštruk‑
túry v Slovenskom raji – vybudovanie 
odpočívadiel a samostatne stojacích elek‑
tronabíjacích odpočívadiel, viac informácií 
viď článok nižšie

 z Green Point – Rozhľadňa Kluknava 
vybudovanie 35 metrov vysokej rozhľadne 
v obci Kluknava

 z Nová manufaktúra – Smolnícka Huta 
obnovenie ručnej tabakovej výroby 
v novovzniknutom polyfunkčnom objekte 

s expozíciou a možnosťou vyskúšať si toto 
remeslo

Ekoturistické a cykloturistické projekty:
 z Autocamp Čingov Slovenský raj – vy‑

tvorenie zázemia pre autocamping v lo‑
kalite Čingov. Na celkovej ploche približne 
20 ha sa bude nachádzať 26 odstavných 
plôch pre vozidlá, toalety a sprchy. Práce 
by sa mali začať v apríli a celkové náklady 
na jednotlivé aktivity sú na úrovni takmer 
87‑tis. €. Ochranári tento zámer vítajú. 
Prispeje totiž k eliminovaniu nelegálneho 
parkovania na území národného parku, 
vďaka čomu sa zvýši jeho ochrana.

 z Cesta bojovníka v čarovnom lese 
zážitková cesta v obci Hrabušice, spája‑
júca fyzickú aktivitu, odpočinok, históriu 
a tajomno lokality

 z Kadlubek – Harichovská sauna – vý‑
stavba lesnej sauny

 z Rozvoj cykloturistických tratí v obci 
Žehra – vytvorenie trailparku – siete 
vzájomne prepojených prírodných tratí pre 
cyklistov

Viac o úspešných projektoch:  
www.terraincognita.sk

 z Mária Dutková

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Slovenskom raji
Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever získalo vo výzve Košického samosprávneho kraja Terra Incognita 
nenávratnú finančnú dotáciu 170 000 € pre projekt vybudovania cyklistických odpočívadiel a nabíjacích staníc  
v oblasti Slovenského raja.

Medzi zapojené obce patria Arnutovce, Smižany, Spišské Tomášovce, 
Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Vydrník, Dedinky, Mlynky, Stratená 
a Spišská Nová Ves. Projekt reflektuje aktuálny trend a zvýšený záujem 
o  rozvoj cykloturistiky na území Slovenska. Jeho cieľom je skvalitniť 
vybavenosť cyklotrás, a  tým skvalitniť ekologickú dopravu na turis‑
tickej trase spájajúcej jednotlivé lokality Slovenského raja. Realizáciou 
projektu sa vytvorí 8 odpočívadiel a 3 samostatne stojace elektro‑
nabíjacie stanice v blízkosti cyklochodníkov, aj nového cyklochodníka 

smerujúceho z  mesta Spišská Nová Ves 
‑ Smižany ‑ Spišské Tomášovce ‑ Letanov‑
ce ‑ Hrabušice Podlesok. V  rozvojových 
projektoch je do budúcna naplánované 
prepojenie cyklochodníka (časť Hrabušice‑
‑Podlesok) s Vysokými Tatrami.

Vytvorením komplexu odpočívadiel a na‑
bíjacích staníc sa očakáva nielen zvý‑
šenie atraktivity tejto destinácie, ale aj 
odľahčenie dopravnej situá cie. Mnoho 
návštevníkov regiónu (i  domáci) sa totiž 
presúva medzi lokalitami autom, čím sa 
komplikuje premávka a mnohokrát kapa‑
cita jednotlivých parkovacích miest nepo‑
stačuje dopytu.

Návštevníkom bude na odpočívadlách k  dispozícii odpočinková zóna 
s rohovou lavicou, odpadkovým košom, mapou regiónu a stojanmi na 
bicykle vrátane nabíjacej stanice na elektrobicykle. Nabíjanie elektro‑
bicyklov bude návštevníkom ponúknuté bezodplatne.
V  Spišskej Novej Vsi bude nabíjacia stanica pre e ‑biky (bez prí‑
strešku) osadená pri športovej hale.

 z Mária Dutková

Starostovia obcí Mikroregiónu Slovenský raj spolu s riaditeľ‑
kou Košice Región Turizmus Lenkou Jurkovou Vargovou.

8 odpočívadiel s elektronabíjacou stanicou pribudne v spišských obciach pri 
NP Slovenský raj
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Dobrá vec
Výzva na predkladanie projektov financovaných z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2022

Spišská Nová Ves ponúka občanom mesta 
možnosť spolurozhodovania o  využití časti 
finančných prostriedkov na podporu malých 
komunitných projektov realizovaných na jed‑
notlivých sídliskách a  v  mestských častiach 
definovaných ako mestské výbory. Mestské 
výbory reprezentujú obyvateľov územného 
obvodu a  podieľajú sa na samospráve mes‑
ta. Rozdelenie ulíc do jednotlivých mestských 
výborov sa nachádza na web stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu v sekcii Hľadám info/
Samospráva/Mestské výbory
Mesto Spišská Nová Ves vyčlenilo v roku 2022 
spolu 9 000 €, pre každý mestský výbor je ur‑
čených maximálne 1 000 €.
Komunita ponúkne nápad, členovia mest‑
ských výborov hlasovaním vyberú víťazné 
nápady, ktoré budú podporené čiastkou 300 – 
1 000 €. Vznikne tak minimálne 9  Dobrých 
vecí v Spišskej Novej Vsi.

Aké oblasti môžu byť 
podporené?
Verejnoprospešné služby, komunitné verejno‑
prospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:

 z voľnočasové aktivity zamerané na kul‑
túrne a pohybové aktivity, neformálne 
vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity

 z komunitné aktivity
 z šport ‑ organizácia amatérskych športo‑

vých turnajov a aktivít
 z kultúra ‑ kultúrne aktivity, ktoré sú komu‑

nitne zamerané
 z podpora turizmu

 z životné prostredie ‑ aktivity zveľaďovania 
prostredia komunít

 z sociálna pomoc ‑ podujatia a záujmové 
činnosti podporujúce zdravotne či inak 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva

 z podpora dobrovoľníctva

Finančné limity pre projekty
 z Minimálna výška rozpočtu projektu 

financovaná z rozpočtu mesta: 300 €
 z Maximálna výška rozpočtu projektu 

financovaná z rozpočtu mesta: 1 000 €
 z Spolufinancovanie projektu z iných zdro‑

jov nie je podmienkou schválenia projektu.

Časový harmonogram
 z Termín na predloženie projektov zo strany 

navrhovateľov je do 20. 5. 2022 vrátane.
 z Do tohto termínu je potrebné projekt 

doručiť elektronicky na e ‑mailovú adresu: 
dobravec@mestosnv.sk alebo poštou  
na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zale‑
penej obálke s označením: „Dobrá vec“.

 z Termín na realizáciu a vecné a finančné 
ukončenie projektu je najneskôr do 10. de‑
cembra 2022.

Kto môže požiadať o podporu 
mesta?
Žiadateľom môže byť obyvateľ mesta alebo 
neformálna skupina obyvateľov mesta (ob‑
čiansky projekt), právnická osoba alebo fyzic‑
ká osoba – podnikateľ. Právnické osoby a fy‑

zické osoby – podnikatelia musia mať sídlo na 
území mesta, alebo musia pôsobiť na území 
mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom 
mesta. V prípade, že je predkladateľom komu‑
nitného projektu obyvateľ mesta alebo nefor‑
málna skupina obyvateľov, musia mať trvalé 
bydlisko na území mesta Spišská Nová Ves.
Jeden žiadateľ môže podať len jeden pro‑
jekt.

Náležitosti podania projektu
Projekt musí byť v  súlade s Aktualizovaným 
Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová Ves 
na roky 2011  – 2022. Nájdete ho na stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu v sekcii Hľa‑
dám info – Strategické a rozvojové dokumenty.
Zvýhodnené budú inovatívne projekty s  ak‑
tívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. 
dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komuni‑
ty) do realizácie tohto projektu.

Súčasťou predloženého projektu musí byť pí‑
somné vyjadrenie podpory projektu minimálne 
pätnástimi ďalšími obyvateľmi mesta inými ako 
predkladateľ, ktorí dosiahli vek minimálne 15 ro‑
kov a súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: Ing.  Andrea Jančíko‑
vá, vedúca kancelárie primátora, Mest‑
ský úrad, Radničné námestie 7 (radnica),  
e‑mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, príp. 
t. č.: 053/417 66 13.

 z Ing. Pavol Bečarik, v. r., primátor mesta

Ľubomír Pastiran
Náš život je o  neustálom rozhodovaní sa. 
Rozhodovanie sa v  podmienkach istoty je 
oveľa ľahšie a  jednoduchšie, avšak nachá‑
dzame sa v zložitom čase a človek sa musí 
rozhodnúť aj v podmienkach neistoty.
Máme za sebou už takmer dva roky plné 
emócií. Neboli jednoduché pre nikoho z nás. 
Kto je chorý, želá si vyzdravieť, kto je zdra‑
vý, želá si neskrachovať. Strach, izolácia, 
málo dôvodov na úsmev, ekonomické či 
existenčné ohrozenie. Dôsledky krízového 
obdobia doľahli aj na tzv.  finančné zdravie 
rodín, firiem, ale aj mesta. Hospodárenie 
mesta dôverne poznám. Mnoho rokov som 
sa podieľal na tvorbe rozpočtu mesta. Dnes 
s  kolegami z  finančnej komisie prinášame 
množstvo podnetov na  jeho vylepšovanie. 
Podporujeme prípravu investícií, pretože 
využitie európskych zdrojov je jedinečná 
príležitosť zveľaďovania majetku mesta 
s  minimálnym prispením. Hlavnou úlohou 
v tomto období je pri náraste cien materi‑
álov a energií dokázať vyfinancovať bežnú 
prevádzku mesta. Mesto, rovnako ako firma 

či domácnosť, môže hospodáriť len z toho, 
na čo má.
Ako poslanci však máme povinnosť pouka‑
zovať na to, kde možno zdroje získať a ako 
efektívne ich vynakladať.
Cesta k  zdravým financiám nie je ľahká. 
Potrebuje  zodpovednosť politikov, pracov‑
níkov všetkých organizácií napojených na 
rozpočet mesta, ale aj užívateľov služieb 
mesta. Vyžaduje odhodlanie a  odvahu pri‑
jať dnes rozhodnutia, ktoré sa zdajú byť 
nepopulárne. Sme tu nielen pre dobu, kto‑
rú práve žijeme, ale našou povinnosťou je, 
aby generácia prichádzajúca po nás ocenila 
dnešné rozhodnutia ako správne a  stabili‑
zujúce finančnú silu mesta.
Pomôžem si slovami Tomáša Baťu  – „Nič 
som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála 
tvrdú prácu. Nehľadajme ľahké cesty. Tie hľa-
dá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“
Mojím cieľom na neľahkej ceste je, aby rodi‑
ny, dôchodcovia, mládež v školách, športov‑
ci či umelci mohli byť finančne podporovaní 
mestom minimálne tak, ako doposiaľ.

Som presvedčený, že len zdravé financie 
nám dovolia v  budúcnosti napĺňať ciele 
a výzvy, ktoré nás v meste čakajú.
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MEPOS / Chystajú prevádzkovanie práčovne pri nemocnici. Strojový park a nové pracovné miesta.

Celý podnik stojí práve na zamestnancoch, 
na ich práci a usilovnosti
Mestský podnik služieb svojimi cieľmi priniesol mestu viacero výhod. Občania môžu každý deň vidieť pracovníkov 
MEPOS-u pri nejakej pracovnej činnosti. A to je zároveň jeden z cieľov mestského podniku - dať ľuďom prácu.  
Aj tým znevýhodneným. Na fungovanie MEPOS -u sme sa opýtali jeho riaditeľa Tomáša Hamráčka.

Oplatí sa mestu Spišská Nová Ves pre‑
vádzkovať mestský podnik služieb?
Mesto zriadilo MEPOS, aby si dokázalo mno‑
hé práce, servis či opravy robiť samo, nie od 
externých dodávateľov. Peniaze sa tak vraca‑
jú späť mestu, aby mohlo podnik zveľaďovať. 
S MEPOS ‑om však súvisia aj daňové výhody, 
nakoľko pre subjekty verejnej správy a  pre 
fyzické osoby fakturujeme služby so zníženou 
sadzbou DPH 10 %. Aj na základe toho je naša 
cena pre mesto nižšia ako trhová. Mzdu pre 
znevýhodnených zamestnancov nám dotuje 
úrad práce v rozmedzí od 40 do 75 % z celkovej 
ceny práce. Tým pádom nám vzniká priestor 
na vytvorenie nových pracovných miest. Od‑
kúpili sme množstvo techniky a strojov a už je 
za nami kopec roboty. Boli sme pri stavebných 
rekonštrukciách v školách a škôlkach, prerábali 
sme klub dôchodcov či Redutu, rekonštruovali 
schody k  700‑ročnici, robíme rozvoz obedov 
pre dôchodcov, kosíme, staráme sa o  zeleň, 
obnovu detských ihrísk a lavičiek, rekonštruk‑
ciu chodníkov a  ich zimnú údržbu, zvážame 
kuchynský odpad a  prevádzkujeme kompo‑
stáreň, podporujeme rôzne projekty. Samo‑
zrejme, pomáhame aj občanom. Tých činností 
je veľa a zahryzli sme sa do viacerých oblastí.
Za rok 2021 predstavovali príjmy z  mesta 
SNV okolo 65 % z celkového príjmu podniku. 

Z toho vyplýva, že podnik si svojimi činnosťa‑
mi postupne nachádza aj ďalších zákazníkov.

Ako teda vnímajú občania pôsobenie 
MEPOS‑u v meste? Máte nejakú spät‑
nú väzbu?
Máme vlastný web a  aktívnu facebookovú 
stránku, na ktorej občanov informujeme o na‑
šich činnostiach, aktivitách, novinkách. A stre‑
távame sa s rôznymi ohlasmi. Nemôžeme vyho‑
vieť každému, no opodstatnená a slušná kritika 
nás posúva ďalej. Pretože sme ľudia, nie sme 
stroje a ako ľudia sa neustále učíme, získavame 
nové znalosti a zručnosti. Z vlastných chýb sa 

vieme poučiť a zlepšiť. Kritika je, žiaľ, niekedy 
aj neoprávnená, nakoľko nie všetky činnosti za‑
bezpečuje náš podnik. Napriek tomu sme hrdí, 
že za nami ostáva mnoho dobre vykonanej 
práce, poďakovania spokojných občanov a  že 
vytvárame pracovné miesta pre ľudí, ktorí by 
sa možno inde neuplatnili. Celkovo zamest‑
návame 45 ľudí, z toho 15 znevýhodnených. 
U nás našli miesto, zapadli do kolektívu a mô‑
žeme povedať, že celý podnik stojí práve na za‑
mestnancoch, na ich práci a usilovnosti.

Čomu sa v súčasnosti venujete a na čo 
sa chystáte?
Aktuálne opravujeme zimným asfaltom ne‑
bezpečné výtlky na miestnych komuniká‑
ciách, zametáme krajnice a orezávame konáre 
stromov. Taktiež rekonštruujeme priestory 
v priemyselnom parku, kde chceme mať nové 
zázemie pre podnik. Najväčšou novinkou je 
aktuálne prevzatie prevádzky práčovne pri 
nemocnici. Našou snahou bude práčovňu zre‑
konštruovať a rozšíriť jej služby aj pre fyzické 
osoby. Samozrejme, pracujeme aj na ďalších 
projektoch a  snažíme sa získať dotácie na 
nové stroje a zariadenia.

Ďakujeme za rozhovor.
 z Tomáš Repčiak

Kritika je, žiaľ, niekedy aj 
neoprávnená, nakoľko nie 
všetky činnosti zabezpečuje 
náš podnik.“
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Spišská fotografia v Prešove
V  jedno zasnežené popoludnie 20.  1.  2022 sa 
vybrala skupina fotografov zo Spiša do ne‑
ďalekého Prešova. Dôvodom ich návštevy 
tohto mesta bola vernisáž fotografií členov 
Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri Spišskom 
kultúrnom centre a knižnici. Kolekcia pozo‑
stávajúca z 85 fotografií bola prezentovaná vo 
výstavných priestoroch známej 
Caraffovej väznici. Atmosféru 
vernisáže doplnila svojím úžas‑
ným spevom finalistka posled‑
nej série Superstar Katarína 
Pustaiová.

Fotografi sa konečne dočkali 
po 2‑ročnom odkladaní reali‑
zácie výstavy kvôli protipan‑
demickým opatreniam svojej 
vytúženej chvíle. „Pre mňa je 
milé prekvapenie ako klub na-
preduje a ide hore. Prajeme ďalšie 
úspechy a  zároveň blahoželáme 

k  peknej výstave,“ uviedol predseda fotoklubu 
PAF 5,6 Prešov Slavo Hudák.

Cieľom výstavy je predstaviť tvorbu fotogra‑
fov zo Spiša rôzneho tematického a  žánro‑
vého zamerania. Tematicky v  nich prevláda 
krajinná scenéria, architektonické prvky, ces‑

topisné zábery, ale aj momenty z každoden‑
ného života. Niektorí autori experimentovali 
s  grafikou a  snažili sa o  inovatívne podanie 
svojej myšlienky.

Na výstave môžete vidieť fotografie od 21 au‑
torov: Ingrid Zgodavovej, Viery Sabovčíkovej, 

Dáši Kollárikovej, Ivy Liptáko‑
vej, Dávida Ilkoviča, Anny Sle‑
bodovej, Jána Ilkoviča, Mareka 
Kollárika, Jirka Salzmanna, Mi‑
loša Fiľu, Aleny Šulcovej, Fran‑
tiška Krajňáka, Ladislava Vi‑
kartovského, Kazimíra Štubňu, 
Karola Cziela, Jána Ziburu, Jo‑
zefa Svačeka, Róberta Tököly‑
ho, Veroniky Slivkovej, Radima 
Kopca a Miroslava Dibáka.

 z Mgr. Miriama Bukovinská 
Spišské kultúrne  

centrum a knižnica
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MATERSKÉ  
CENTRUM  
DIETKA
Šafárikovo 
námestie 3, SNV, 
sídl. Mier, budova 
Zdravotného strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
V prípade otázok, podnetov a nápadov nás 
neváhajte kontaktovať na FB cez Messenger: 
Materské centrum - DIETKA
*Nahlasovanie na aktivitu najneskôr 
deň vopred. 

MAREC

1., 8., 15., 22., 29. 3. o 16.00 h
SPIEVAJ A TANCUJ
Zábavnou formou sa deti naučia nové pesnič-
ky a tanečné krôčiky. Veková kategória: 2+ 
Príspevok: 4 € 
*Gabika: 0917 328 195

2., 9., 15., 22., 29. 3. o 16.00 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Cvičenie zamerané na rozvoj pohybu, mo-
toriky a postupnú socializáciu detí od útleho 
veku. Veková kategória: 4 mesiace + 
Príspevok: 5 € 
*Zuzka: 0902 225 798

7., 14., 21., 28. 3. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí 
chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 € 
*Marcela: 0915 937 167

2., 9., 23., 30. 3. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. Veková kategória: 3+ 
Príspevok: 5 € 
*Lucia: 0911 647 409

1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 31. 3. 
9.00 - 12.00 h
HERŇA PRE DETI
Deti sa môžu prísť zahrať v sprievode rodi-
čov do materského centra a spoznávať tak 
nové prostredie a kamarátov. 
Veková kategória: 4 mesiace+ 
Nie je potrebné sa vopred nahlasovať.

10. 3. o 16.00 h
PRÁVNE PORADENSTVO
Vítaní sú všetci, ktorí sa potrebujú odbor-
ne poradiť s advokátom na tému: Úprava 
rodičovských práv a povinností po rozvode/
rozchode rodičov. 
Príspevok: 5 € 
*Lucia: 0911 647 409

16. 3. o 16.00 h
ČÍTAME DETSKÝM 
SRDIEČKAM
Knižnica SNV - pobočka Mier
Projekt v spolupráci s Knižnicou SNV - 
pobočka Mier. Čítanie pre malých budúcich 
čitateľov, jedenkrát v mesiaci, vždy na inú 
tému. Na konci čítania je pre deti pripravená 
aj tvorivá aktivita. Veková kategória: 2+

PRIPRAVUJEME
Adaptačnú škôlku, angličtinu pre deti,  
beseda, poradenstvo a ďalšie.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
Správcovská firma, s. r. o.: 
0905 215 732

PORUCHA NA VEREJNOM 
OSVETLENÍ
https://vo.spisskanovaves.eu/
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

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

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

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



17marec 2022

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

KULTÚRA

… U národov je tíšina,  
málo sa tam kto vypína,  

a keď svoju zdvihne hlavu,  
ľud ho sám v zem zašle tmavú.  

Tak my sme vec vykonali,  
by sme sprostých v kapse mali… 

Janko Kráľ

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišské kultúrne centrum  

a knižnica, DS Hviezdoslav,  
Gymnázium, Školská ulica  
a Hotelová akadémia SNV

pozývajú pri príležitosti  
200. výročia narodenia na

STRETNUTIE 
S POÉZIOU 

JANKA KRÁĽA
21. 3. 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.

20. 3. o 16.00 h  |  KD Smižany  |  Vstupné: 5 €
Divadlo hudby Košice

MAŤKO A KUBKO
Rozprávkový muzikál o dobrodružstvách dvoch 
veselých valachov. Muzikál je popretkávaný nielen 
známymi detskými ľudovými pesničkami, ale aj 

autorskými piesňami Miloslava Mojžiša.

PRIPRAVUJEME
10. 4. o 16.00 h  |  KD Smižany  |  Vstupné: 5 €

Divadlo Actores z Rožňavy

PIPPI DLHÁ PANČUCHA
Mala neuveriteľne červené vlasy  

a dva najcopatejšie copy. Tvár posiatu pehami,  
ktoré boli krásne ako hviezdy na oblohe… 
Volala sa Pipi, Pipi Dlhá Pančucha…

INFORMÁCIE  
A PREDPREDAJ:

0918 590 123 
kultura@smizany.sk
www.okcsmizany.sk
FB: okc.smizany

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika SNV, 
Mesto Sp. Nová Ves, Múzeum Spiša 

a Dom Matice Slovenskej
pozývajú na otvorenie výstavy

Trianonská mierová 
zmluva 1920, Versaillský 

systém a Slovensko
7. marca 2022 o 14.00 hod.

v Dome Matice slovenskej, Zimná 68
Po otvorení výstavy sa uskutoční 
valné zhromaždenie Klubu SMRŠ.

Akcia sa koná podľa platných 
protiepidemiologických opatrení.
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4. 3. (piatok) o 19.00 h 110 min.

OSCAR WILDE
JE DÔLEŽITÉ SPRÁVNE MENO
Ľahkovážna komédia pre vážnych ľudí.

5. 3. (sobota) o 19.00 h od 15 rokov

MARTIN RÁZUS
AHASVER
Poetická hra s piesňami o láske a jej zmysle v živote každého človeka.

8. 3. (utorok) o 10.00 h V predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 80 min.

IVAN BUKOVČAN
SNEH NAD LIMBOU
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo 
vojnovej skaze.

10. 3. (štvrtok) o 19.00 h 120 min.

RAY COONEY
ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Brilantná komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

11. 3. (piatok) o 19.00 h od 15 rokov, 110 min.

GYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

13. 3. (nedeľa) o 16.00 h 50 min.

PETER PALIK
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.

15. 3. (utorok) o 9.30 h 90 min.
16. 3. (streda) o 9.00 a 11.00 h
MARTIN KUKUČÍN/PETER PALIK
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

18. 3. (piatok) o 19.00 h 150 min., od 15 rokov
28. 3. (pondelok) o 19.00 h Deň učiteľov, - 50 % pre UČITEĽOV
29. 3. (utorok) o 10.00 h
ROBIN HAWDON
GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata výletná idylka!

8. 3. (utorok) o 19.00 h MDŽ, - 50 % pre ŽENY

19. 3. (sobota) o 19.00 h od 12 rokov, 120 min.

MIRO GAVRAN
ZMRZLINA
Gavranova láskavá komédia nadväzujúca na úspešné inscenácie Všetko 
o mužoch a Všetko o ženách.

20. 3. (nedeľa) o 16.00 h od 6 rokov, 80 min.

ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

27. 3. (nedeľa) o 10.30 a 16.00 h PREMIÉRA
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

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
MAREC

KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
KNIŽNICA PRE VŠETKÝCH 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2022
do 4. 3. | Knižnica, Letná 28

Súbor aktivít pre všetky vekové kategórie pri príležitosti 23. ročníka 
celoslovenského podujatia. Ústrednou témou je zelená knižnica. Počas týždňa 

registrácia používateľov knižnice zdarma a odpustenie sankčných poplatkov za 
oneskorené vrátenie kníh pri podmienke vrátenia všetkých vypožičaných kníh.

DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU
2. 3. o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Kreatívny workshop – výroba ručne šitých látkových obalov na knihy s využitím 
nepotrebných zvyškov látok a dekoratívnych drobností.

ATELIÉRY KRESBA ‑ ZÁTIŠIE
10. 3. o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

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

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM 
„MAREC MESIAC, KTORÝ VONIA KNIHOU“

16. 3. o 16.00 h | Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 3
Príďte sa presvedčiť, že chvíle s knihou sú jedným z najlepších spôsobov ako 

stráviť voľný čas. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

STRETNUTIE S POÉZIOU JANKO KRÁĽ
21. 3. o 15.00 h | Knižnica, Letná 28

Pri príležitosti 200. výročia narodenia. V spolupráci s Miestnym odborom Matice 
slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnázium Školská ul. a Hotelová akadémia SNV.

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
22. 3. o 8.30 h | SKCaK, Zimná 47

Regionálne kolo vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

ATELIÉRY OLEJOMAĽBA ‑ IMPRESIONIZMUS
23. – 24. 3. o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 12 €

8-hod. workshop určený pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred na: vlasicova@skcak.sk * tel. č. 053/442 52 50

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER
24. 3. o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

EMILY D. BEŇOVÁ - Písanie je môj život…
Beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou venujúcou sa romantickej, erotickej 

a fantasy literatúre. Autorkou kníh - Navždy mojou, Temní anjeli, 666 duší…
Cyklus autorských besied z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB
26. 3. o 10.00 h | SKCaK, Zimná 47

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

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

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

AMFO 2022
31. 3. o 16.30 h | Výstava potrvá do 30. 4. 2022 | SKCaK, Zimná 47
Vernisáž najlepších fotografií regionálneho kola celoštátnej súťaže pre 

neprofesionálnych autorov spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.

Podujatia SKCaK budú organizované podľa aktuálne platných opatrení.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Marek Vadas: Krutá Marta
Nie je hra ako hra. Vedia o tom aj zvieratká z dvora, kam každoročne chodí na 

prázdniny Marta, ktorá je k nim krutá. Zvieratká však jedno leto vymyslia plán…

Luis Sepúlveda: O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať
Tri sľuby, ktoré by mohol dať len jeden kocúr umierajúcej čajke… Nádherný 
a citlivo napísaný príbeh, ktorý sa zapíše do sŕdc nielen najmenších čitateľov.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Kelly Rimmer: Zamlčaná pravda

Deväťdesiatročná Floriďanka Hana na sklonku života prosí vnučku Alice, aby 
s ňou navštívila jej rodné mesto v Poľsku, odkiaľ počas vojny utiekla. Tam Alice 
nachádza poslednú členku rodiny a zamlčiavanú pravdu, ktorá jej zmení život.

Daniel Silva: Violončelistka
Keď miliardára a odporcu Kremľa otrávia novičokom, jeho priateľ pátra po 

vrahoch. Na pomoc si prizve nadanú violončelistku a špičkovú analytičku banky.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
James Nestor: Dych: nová veda o stratenom umení

Za jediný deň sa dvadsaťpäťtisíckrát nadýchneme a vydýchneme. No dýchame 
správne? Najnovšie štúdie ukazujú, že nie.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

RADER. Andrew: Za hranicami známeho. Autor v knihe rozoberá hlavné obdobia 
objavov. Začína antikou, pokračuje európskym vekom, ktorý viedol ku kolonizácii 
takmer všetkých kontinentov, ďalej vekom vedeckého bádania, až k nášmu veku 

letov do vesmíru.
Pobočka MIER

CONNELLY, Michael: Zákon neviny. Advokát Michael Haller čelí vážnemu obvineniu. 
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MAREC
20. 3. (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

HANIČKA A MURKO
pesničkovo-divadelné vystúpenie pre malé deti
Malá speváčka Hanička a jej kocúrik Murko sú 

najobľúbenejšou bábkovou dvojicou. Do koncertného 
vystúpenia sú okrem Haničky a Murka aktívne zapojené 

aj dve speváčky/herečky, ktoré sú zároveň aj v role 
animátoriek - komunikujú s deťmi a aktívne ich zapájajú 

do predstavenia. Každá osoba, dospelý aj dieťa, bez 
ohľadu na vek, musí mať platnú vstupenku. 

Predstavenie trvá cca 60 minút. | Vstupné: 7 €

21. 3. (pondelok) o 19.30 h | Dom kultúry Mier
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. 

Vstupné: 20 €

PRIPRAVUJEME
21. 4. (štvrtok) o 20.00 h | Koncertná sieň Reduty

 AKUSTICKÉ HRUŠKY: 25 ROKOV TOUR
Koncert populárnej kapely SMOLA A HRUŠKY zo SNV.

Akustické turné – 25 rokov na hudobnej scéne.
Voľné sedenie. | Vstupné: 10 €

23. 4. (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

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. | Vstupné: 10 €

26. 4. (utorok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier

LENKA FILIPOVÁ A JEJ HOSTIA
Koncert populárnej speváčky, skvelej gitaristky.  

Hosťom v jej jarnom turné bude klavirista Ján Bárta  
a hráč na keltskú harfu, cajon, akordeón Sean Bardy.

Na koncerte zaznejú známe hity, ale aj skladby 
z najnovšieho albumu Oppidum.

Vstupné: 20 €

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

VÝSTAVA: FOTO KLUB SPIŠ - MY DÁMY
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 3 € / nečlenovia: 4,50 €

1. 3. utorok o 19.00 h
SPENCER
USA, VB, Nem., dráma, 115 min., české titulky, MP-15
8. 3. utorok o 19.00 h
STRATENÉ ILÚZIE CRÈME DE LA CRÈME 2022
Fran., podľa slávneho románu Honorého de Balzaca, 150 min., titulky, MP-15
15. 3. utorok o 19.00 h
FRANCE CRÈME DE LA CRÈME 2022
Fran., 133 min., titulky, MP-15
22. 3. utorok o 19.00 h
SIBYL  CRÈME DE LA CRÈME 2022
Fran., 100 min., titulky, MP-15
29. 3. utorok o 19.00 h
DRIVE MY CAR
Jap., 170 min., české titulky, MP-12
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

5. 3. sobota o 17.00 h vstupné: 3,50 €
LUCA
Animovaná dobrodružná rozprávka, 100 min.
6. 3. nedeľa o 17.00 h vstupné: 4,50 €
SPIEVAJ 2
Animovaná rozprávka, 110 min.
11. – 14. 3. piatok – pondelok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
USA, animovaná komédia, 108 min., MP
18. – 19. 3. piatok, sobota o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
MYŠI PATRIA DO NEBA
ČR, SR, Fran., dobrodružná animovaná komédia, 87 minút, MP
26. – 27. 3. sobota, nedeľa o 17.00 h
PRÍŠERÁKOVCI 2
Nem., VB, animovaný, rodinný, komédia, 103 min., MP-7
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3 €

7. 3. pondelok o 16.00 h + TOMBOLA
VIKI A JEJ MYSTERY
Fran., rodinný film podľa skutočného príbehu, slovenský dabing, 83 min., MP
2. 3. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 30. 3. KINO MIER NEHRÁ
3. – 4. 3. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
7. 3. pondelok o 19.00 h
V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM
ČR/SR, komédia, 111 min., slovenský dabing, MP-15
3. – 4. 3. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
BELFAST
USA, dráma, 98 min., titulky, MP-12
5. 3. sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
MIMORIADNA UDALOSŤ
ČR, komédia, 107 min., MP-12
10. 3. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
14. 3. pondelok o 19.00 h
26. 3. sobota o 19.00 h
BETLEHEMSKÉ SVETLO
ČR, komédia, 99 min., MP-12
10. – 12. 3. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PES
USA, road movie, komédia a dojímavý film, 101 min., MP-12
17. 3. štvrtok o 17.00 a 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
18. – 19. 3. piatok, sobota o 19.00 h
24. – 25. 3. štvrtok, piatok o 19.00 h
28. 3. pondelok o 17.00 h
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, romantická komédia, 93 min., MP-12
24. – 25. 3. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
BADMAN
USA, komédia, 85 min., český dabing, MP-12
28. 3. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
DRIVE MY CAR
31. 3. štvrtok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
SRDCE NA DLANI
ČR, komédia od tvorcov hitu Ženy v behu, 95 min., MP-12
Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

MAREC 2022
Šafárikovo námestie 7, SNV 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
www.mkc.snv.sk
V Kine Mier sú zabezpečené všetky 
protiepidemické opatrenia. Vstup s respirátorom!
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Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

5. marec o 19.00 | Vstupné: 8 a 4 €
27. marec o 17.00 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.
Prvé uvedenie na Slovensku od autorky úspešného titulu 

Kamene vo vreckách, ktorý sme hrali v Kontre  
viac ako 10 rokov.

11. a 29. marec 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…
Predstavenie, na ktoré do smrti nezabudnete. 

Nezabudnuteľný zážitok!

12. marec o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD

Svetoznámy titul ikony americkej dramatiky, držiteľa 
prestížnych ocenení, o. i. Obie, Tony, Pulitzer, Drama 

Desk, vynikajúceho herca, režiséra a scenáristu. Dvaja 
bratia: Austin - hollywoodsky scenárista a Lee - večný 

tulák a zlodejíček, sa stretávajú v dome ich matky
v Kalifornii. V kuchyni, pri zvuku kojotov a cvrčkov, 
sa odohráva ozajstný americký western. Bratská 

rivalita prechádza do vojny na život a na smrť, v ktorej 
stávkou je identita. Hitchcockovské napätie, čierny 

humor, plnokrvné dialógy.

13. a 26. marec o 19.00 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!

16. a 17. marec 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.

18., 19. a 20. marec 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…

MAREC
DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

19. marca 2022 (sobota) o 10.00 h | Vstupné: 15 €

KURZ MAĽBY PRE DOSPELÝCH
Mgr. art. Paulína Halasová

Kurz pre všetky vekové kategórie. Kurz je pre 
začiatočníkov aj pokročilých (individuálny prístup) 

pod vedením profesionálnej maliarky. Kurz je zameraný 
na farebné vnímanie a vyjadrovanie sa v maľbe, 

rozširovanie remeselných zručností.
Dĺžka kurzu 2 hod.

Kontakt: 0903 922 303

Rezervácie: 0918 905 437

„Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.“
OZ Pro Memory SNV v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves 

a ZUŠ v SNV
pri príležitosti 80. výročia transportov židovských obyvateľov 

do nemeckých vyhladzovacích táborov
vyhlasujú výtvarnú súťaž na tému

Židovská Spišská Nová Ves 
Holokaust mojimi očami
Kategórie: žiaci 2. stupňa ZŠ, žiaci SŠ, žiaci ZUŠ 

(ľubovoľná technika, formát A4 až A3)
Najkrajšie súťažné práce budú ocenené hodnotnými cenami. 

Účastníci dostanú certifikát o účasti.
Výtvarné práce posielajte najneskôr do 15. mája 2022 

s označením „Výtvarná súťaž“ na adresu: 
Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, 

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Bližšie informácie: ozpromemory@gmail.com 

facebook.com/OZpromemory

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v SNV

pozýva svojich členov na aktivity

9. marec 2022 (streda)
TURISTICKÁ VYCHÁDZKA

Domaňovce – Medvedie vrchy * rozhľadňa – 
Spišský Hrhov

Dĺžka 9 km – čas 3 h – stúpanie 270 m – klesanie 230 m
Odchod z AS č. 9 o 8.00 h – Domaňovce

23. marec 2022 (streda)
TURISTICKÁ VYCHÁDZKA

Hnilčík * Zajac – Ráztoky – Hliníky – Ku 
kapličke – Kamenná osada – Hnilčík * Zimná 

dolina
Dĺžka 8 km – čas 3 h – stúpanie 390 m – klesanie 250 m

Odchod z AS č. 6 o 9.05 h – Hnilčík

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju 

vlastnú zodpovednosť.
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Argo
Dostal sa k nám 
v hroznom zdravot‑
nom aj psychickom 
stave. Život na reťazi 
a dlhodobý nedo‑
statok stravy. Hľadá 
si spoločníka, ktorý 
bude mať dostatok 
času venovať sa mu.

Bolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý 
sa potuloval a nepo‑
zná domov, nepoznal 
pohladenie a lásku. Je 
šikovný, odvážny, no 
dokáže byť aj nedô‑
verčivý. 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 láskavým prístu‑
pom.

Justy
Trojročný kríženec 
jazvečíka. Lásku a po‑
hladenie nepoznal. 
Hľadáme rodinku, 
ktorá s ním bude mať 
trpezlivosť a ukáže 
mu, že aj prechádz‑
ky a pohladenie sú 
príjemné veci.

Pit
Šteniatko, ktoré smrti 
uniklo len o vlások. 
Je veľmi priateľský, 
hravý, zvedavý, rád sa 
učí nové veci, miluje 
ľudskú spoločnosť 
a hru s inými psíkmi. 
Predpoklad stredného 
vzrastu.

Lapaj
Kríženec Husky. Je 
plný energie, preto 
sa hodí do aktívnej 
rodiny so záhradou. 
Je priateľský, vytrvalý, 
hravý, ale dokáže byť 
aj dosť tvrdohlavý 
a jeho výcvik si vyža‑
duje trpezlivosť.

Kiko
Cca 3‑roč. psík, 
ktorý sa už 2x ocitol 
v našom útulku. Je 
priateľský, kontaktný, 
nekonfliktný, nenároč‑
ný, voči cudzím ľuďom 
trošku plachý. Má rád 
prechádzky, hladkanie 
a dobré jedlo.

Doris
Cca 1,5‑roč. sučka, 
kríženec nemeckého 
ovčiaka, priateľská. 
Dostala sa k nám vo 
veľmi zlom stave, vy‑
chudnutá a s kožnými 
problémami.

Blek
Psík, ktorý určite žil 
v dome alebo byte. 
V koterci veľmi trpí. 
Miluje ľudí, je bezkon‑
fliktný.

Beny
Krásny mladý nemec‑
ký ovčiak, ktorý žil 
v osade na metrovej 
reťazi. Našťastie 
sa jeho trápenie už 
skončilo a teraz čaká 
u nás na vhodného 
majiteľa.

Ria
Ešte šteňa, hoci vzras‑
tom na to nevyzerá. 
Je to úžasný prítulný 
mix pravdepodobne 
sibírskeho husky a vl‑
čiaka. Miluje ľudí.

Marty
Starší psík ‑ kríženec 
labradora pokojnej 
povahy, nenáročný 
na dlhé prechádzky. 
Hľadá milujúceho 
majiteľa.

Steve
Starší, nepočujúci 
psík, ktorého sa zba‑
vili pre potrebný chi‑
rurgický zákrok. Dnes 
je už po operácii, hľa‑
dá rodinu, v ktorej by 
mohol v pokoji stráviť 
posledné roky života. 
Je veľmi prítulný.

Lesy
Mladučká fenočka 
vyhodená v lese. Zo 
začiatku plachá a bo‑
jazlivá, po zistení, že 
jej nechceme ublížiť, 
robí pokroky. Potrebu‑
je ešte veľa trpezlivos‑
ti a lásky, aby začala 
naplno dôverovať.

Fany
Cca ročná fenka náj‑
dená opustená spolu 
so svojím šteniatkom.

Fia
Malé šteniatko, 
v budúcnosti pravde‑
podobne stredného 
vzrastu.

Barby
Milé, hravé, vese‑
lé a  nekonfliktné  
šteniatko. Potrebuje 
čo najskôr dobrú 
rodinku.

Zara
Šteniatko veselej 
a prítulnej povahy.

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

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

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
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KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice bude 

krytá plaváreň zatvorená do odvolania!

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35
Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon - pia 7.00 - 14.00 20 €/hod
14.00 - 22.00 40 €/hod

sob - ned 8.00 - 20.00 40 €/hod
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

5. 3. sob

9.00 BK04 - turnaj starší mini žiaci (6 zápasov)
15.00 BK04 - Banská Bystrica, basketbal kadeti

18.00 Spišskí Rytieri - Handlová, 
basketbal extraliga muži

6. 3. ned 10.00 BK04 - Handlová, basketbal kadeti
12.30 Young Arrows - Lipany, florbal starší žiaci

9. 3. str 18.00 Spišskí Rytieri - Levice, 
basketbal extraliga muži

12. 3. sob

9.00 Young Arrows - Košice, florbal dorast
11.30 ŠKBD - Ružomberok, basketbal žiačky
15.00 BK04 - Handlová, basketbal starší žiaci

18.00 Spišskí Rytieri - Lučenec, 
basketbal extraliga muži

13. 3. ned 10.00 BK04 - Považ. Bystrica, basketbal st. žiaci

19. 3. sob
10.00 VK SNV - Prešov, volejbal juniorky
16.00 ŠKBD - Trnava, basketbal juniorky
19.00 Young Arrows - Bratislava, florbal 1. liga muži

20. 3. ned 10.00 ŠKBD - Sereď, basketbal juniorky
13.00 Young Arrows - Bratislava, florbal 1. liga muži

26. 3. sob 9.00 BK04 - turnaj mladší žiaci (6 zápasov)

27. 3. ned
10.00 BK04 - Michalovce, basketbal starší žiaci
12.30 BK04 - Humenné, basketbal juniori
15.00 Young Arrows - Michalovce, florbal juniori

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €

5. 3. sob 11.00 
13.30 FK SNV - Lučenec, U19/U17

6. 3. ned FK SNV - Kalinovo, muži
19. 3. sob FK SNV - Snina, muži

20. 3. ned 11.00 
13.30 FK SNV - Snina, U19/U17

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935
Cenník prenájmu: 22 €/hod./4 dráhy

5. 3. sob 10.00 TJ Tatran SNV „A” - Podbrezová, extral. muži
14.00 TJ Tatran SNV - Vrútky, extraliga ženy

12. 3. sob 10.00 TJ Tatran SNV „A” - Trenčín, extraliga muži
14.00 TJ Tatran SNV - Žarnovica, extraliga ženy

26. 3. sob 14.00 TJ Tatran SNV - Podbrezová, extral. ženy

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459
Cenník 
prenájmu:

verejnosť pon - ned 10.00 - 14.00 16 €/h/kurt
14.00 - 21.00 20 €/h/kurt

pon - pia celodenný 140 €
sob - ned, sv. celodenný 170 €

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

DENNÉ MENU 4,70 €/porcia, možný dovoz
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK - školenia * porady (TV, WIFI)
www.hotel ‑preveza.sk * recepcia@hotel ‑preveza.sk

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: www.stez.sk

Spišskí šachisti sa držia 
na výbornom druhom mieste
MŠK Spišská Nová Ves si v polovici súťaže v novom roč. 2021/22 v šachu 
8‑členných družstiev vedie veľmi dobre. Zatiaľ je bez prehry na peknom 
2. mieste v II. lige, sk. D z 12 celkov Košického a Prešovského samospráv‑
neho kraja. Napriek nie prajnej situácii v športe pre vírus Covid‑19, no pri 
dodržaní prísnych hygienických opatrení, mohli vo februári odohrať 2 zá‑
pasy vonku v Košiciach a jeden domáci zápas so silným celkom z Kežmar‑
ku. Práve 5. kolo hrané doma v sobotu 12. februára bolo veľmi dramatické 
až do samého konca. Kežmarčania boli veľmi dobre pripravení a dvoma 
výhrami M. Hagaru a B. Beluša a 4 remízami ďalších hráčov si zaistili cel‑
kovú remízu 4 : 4. Za naše družstvo boli úspešní hráči výhrou 1 : 0 M. Ho‑
ták a K. Švaňa a s remízou ½ : ½ hrali Fiačan, Štofan, Polovka a Recký. 
Našu zostavu ešte doplnili hráči Ján Koňak a Jozef Smižanský. Predchá‑
dzajúce 3. kolo, hrané 5. februára v sobotu s UPJŠ Košice „C“, sa skončilo  
1,5 : 6,5 v náš prospech a v nedeľu 4. kolo s celkom UPJŠ Košice „D“ sme 
ako hostia vyhrali 2,5 : 5,5, čo bolo veľmi pekné! Za naše družstvo po oba 
dni hrali Fiačan, Tauber, Hoták, Štofan, Lauko, Švaňa, Recký, Polov‑
ka a Smižanský. Na začiatku súťaže sme si zaumienili, že sa chceme dr‑
žať v hornej časti tabuľky, čo sa nám aj darí napĺňať. Do druhej polovice 
súťaže vstupujeme s optimizmom a chceme naďalej patriť medzi tie naj‑
lepšie celky. Teší nás, že máme v našich radoch veľa mladých nástupcov, 
ktorí sú zapálení pre šachovú hru a v budúcnosti si raz možno zahrajú 
aj s majstrami tejto kráľovskej hry. Zaželajme si pevné zdravie, aby sme 
mohli všetky súťaže spokojne dohrať.

 z Ing. Milan Polovka 
predseda šachového klubu MŠK SNV

Karatisti akademickými 
majstrami Slovenska
Akademické majstrovstvá Slovenska sa konali 8. februára 2022 na Po‑
licajnej akadémii v  Bratislave. Z  oddielu KK Iglow sa zúčastnili traja 
pretekári: Sára Krivdová, Maroš Jánovčík, Dominik Imrich, ktorí získali 
2 tituly akademického majstra Slovenska.

Kumite seniorky nad 68 kg: 1. Sára Krivdová
Kumite seniori do 67 kg: 1. Dominik Imrich
Kumite seniori do 84 kg: 2. Maroš Jánovčík

Pretekárom ďakujeme za úspešnú prezentáciu oddielu, prezentáciu 
Gymnázia Školská v Sp. Novej Vsi, kde študujú pretekári Sára Krivdová 
a Maroš Jánovčík, a prezentáciu Ekonomickej univerzity, ktorú navšte‑
vuje Dominik Imrich.

 z KK Iglov
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Hokejisti s veľ kými víťazstvami
Zlú sériu z  januára zakončili Spišiaci na Lip‑
tove, kde zvíťazili 4 : 1. O veľké prekvapenie 
sa postarali na domácom ľade, keď zdolali 
Košice 5 : 1. Následne v Banskej Bystrici po 
remíze 2 : 2 prehrali až po samostatných 
nájazdoch. Po skvelom výkone zdolali doma 
majstra zo Zvolena 3 : 0 a potvrdili tak ví‑
ťazstvo 5 : 2 z Popradu. Vynikajúcu februá‑
rovú sériu potiahli v  atraktívnom súboji so 
Slovanom Bratislava, ktorý doma opäť zdo‑
lali, tentoraz v pomere 2 : 0.

Blíži sa záver základnej časti, a tak 
vedenie klubu pokračuje v  skva‑
litňovaní kádra. Smutnou správou 
pre fanúšikov bol odchod ich mi‑
láčika Matta Petgravea. Tridsať‑
ročný kanadský obranca bude 
v kariére pokračovať v českej naj‑
vyššej súťaži, kde bude hájiť farby 
HC Dynamo Pardubice.

Pred koncom prestupového obdo‑
bia sa vedeniu HK Spišská Nová 
Ves podarilo dotiahnuť do úspeš‑
ného konca ešte jeden podpis. 
Novou tvárou v  kabíne rysov sa 

stal útočník Daniel Vladimír Tkáč. Dvadsať‑
jedenročný odchovanec prešovského hokeja 
strávil posledných šesť ročníkov v zámorských 
juniorských súťažiach. Počas svojej doterajšej 
kariéry sa predstavil aj v mládežníckych repre‑
zentačných výberoch Slovenska. Najcennejší 
dres s dvojkrížom na hrudi si obliekol na sve‑
tovom šampionáte do 18 a 20 rokov.

Richard Rapáč, generálny manažér HK Spiš‑
ská Nová Ves: „Snažíme sa myslieť nielen na 

prebiehajúcu sezónu, 
ale aj na budúcnosť. 
Aj preto hľadáme dlho-
dobo vhodné typy hráčov 
pre ďalšie extraligové ročníky 
a tento podpis je toho príkladom.“

Posilou je aj na trénerskom poste príchod 
Fína Timiho Lahtinena.

„S Elmom sme boli v kontakte už od minulej se-
zóny, kedy nám pomohol s  prícho-
dom Timiho Lahtinena, ktorý sa stal 
jedným z  rozdielových hráčov na 
našej ceste za postupom do extrali-
gy. Jeho výborné kontakty a prehľad 
o hráčoch v zahraničí chceme využiť 
aj v budúcnosti, a preto som rád, že 
sme sa dohodli na spolupráci. Elmo 
pôsobil dlhé roky vo fínskom TUTO 
Hockey, kde pracoval na rôznych po-
zíciách, či už ako tréner alebo mana-
žér. Jeho skúsenosti chceme taktiež 
využiť nielen pri A -mužstve, ale aj pri 
našej mládeži,“ uviedol generálny 
manažér R. Rapáč.

Do jarnej odvety z prvého miesta
Po plánovaných desiatich prípravných zápasoch začína pre futbalistov Spišskej Novej Vsi  
v 3. lige Východ jarná časť súťažného ročníka 2021/2022. Prológom k začiatku futbalovej jari  
bol dohrávaný súboj na pôde Stropkova.

V  príprave mali Spišiaci kvalitných súperov, 
ktorí preverili pripravenosť Novovešťanov na 
náročnú odvetu, ktorú začínajú po dohrávke 
u susedov v Poprade. V prípravnom stretnutí 
Spišiaci remizovali s Dolným Kubínom 2 : 2.

„Bola to dobrá konfrontácia s  lídrom 3. ligy 
Stred. Myslím, že sme mali miernu prevahu, no 
zápas sme mohli v náš prospech rozhodnúť skôr. 
Za stavu 2 : 1 sme nevyužili dve veľké príležitosti 

a súper dokázal v závere vyrovnať z pokutové-
ho kopu. Čaká nás dohrávka so Stropkovom. 
Verím, že sa nielen z  dnešných chýb poučíme 
a  v  ostrých zápasoch sa im vyvarujeme,“ po‑
vedal po februárovom prípravnom stretnutí 
tréner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš.

Spišská Nová Ves štartuje do jarnej odvety 
zo skvelého prvého miesta. V  jesennej časti 
zverenci trénera Ondáša v  štrnástich maj‑

strákoch nenašli premo‑
žiteľa, dvakrát remizovali 
a v dvanástich zápasoch bodovali naplno.

Program marec 2022
 z 12. marec: Poprad – Sp. Nová Ves
 z 19. marec: Sp. Nová Ves – Snina
 z 27. marec: Sp. Podhradie – Sp. Nová Ves

ŠPORT

Dvojnásobný boj o pohárové finále
Okrem extraligových zápasov čakala vo februári na basketbalistov Spiš‑
skej Novej Vsi dvojica pohárových stretnutí. Obhajoba prvenstva v Slo‑
venskom pohári a semifinále Alpsko ‑jadranského pohára. Kým v prvom 
prípade obhajoba nevyšla a Spišiakov vyradil v Slovenskom pohári v se‑
mifinále Lučenec po víťazstve 102 : 72, všetko si vynahradili na európskej 
basketbalovej scéne. Po víťazstve v Slovinsku 93 : 86 nasledovala domá‑
ca odveta. A tú zvládli zverenci trénera Sviteka na výbornú.

Spišskí Rytieri – KK Šenčur GGD (Slov.) 88 : 77 (19 : 10, 25 : 18, 17 : 18, 27 : 31)

Štefan Svitek, tréner Rytierov: „V prvom rade gratulujem našim chlap-
com k postupu do Final Four Alpsko -jadranského pohára. Zároveň chcem 
poďakovať hosťom za predvedenú hru a za to, že nezložil po prvom polča-

se zbrane a bojoval až do konca. My sme hrali veľ-
mi dobre, hlavne v prvom polčase v obrane, vďaka 
ktorej sme si vybudovali rozhodujúci náskok. V druhom 
polčase sme sa opäť nevyhli hluchým minútam, na tom-
to musíme jednoznačne zapracovať.“

Marko Stevanovič, hráč Rytierov: „Veľmi náročný fyzický zápas. Behali 
sme ako ‚šialení‘, hlavne v  druhom polčase, kedy Senčur zvýšil obrátky. 
My sme po výbornom prvom polčase poľavili v  druhej polovici zápasu 
v koncentrácii, čo sa nám nesmie stávať. Tešíme sa na účasť na finálovom 
turnaji, verím, že sme nepovedali posledné slovo. Klobúk dole ako zahral 
Ivan Gavrilovič, predviedol výborný výkon.“

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 
15. marca na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Láska je len vtedy pravá, keď sú v jednom srdci 
dvaja.

Pohybom si ma nájdi
Klub orientačného behu Čingov v  Spišskej Novej 
Vsi pre vás aj tento rok pripravil aktivitu s názvom 
„Pohybom si ma nájdi“. Ide o pokračovanie aktivity 
zameranej na orientáciu v prírode pomocou mapy. 
V teréne budú pre vás pripravené kontrolné stano‑
vištia (kontrolky) a vy tieto kontrolky budete môcť 
nájsť pomocou mapy. Tú si jednoducho stiahnete 
na našej stránke, vytlačíte a hor sa na to 

V tomto roku na vás čaká 8 kôl. Prvé kolo začína už 
7. marca v okolí Tomášovského výhľadu. Všetky 
informácie ohľadom aktivity sú zverejnené na strán‑
ke www.kobcingov.sk/pohybom ‑si ‑ma ‑najdi.

Pre každého, kto sa zúčastní aktivity, máme pripra‑
vený účastnícky diplom, plus po prejdení každého 
kola nálepky a malú drobnosť. Tie si budete môcť vy‑
zdvihnúť v Turistickom informačnom centre na Letnej 
49 po skončení každého kola. Po poslednom 8. kole, 
v novembri, vyžrebujeme 10 z vás, ktorí sa zúčastnili 
aspoň 6 a viac kôl a odovzdáme vám pekné ceny. Čo 
to bude, nechajte sa prekvapiť, no už teraz sa môžete 
tešiť, okrem iného, aj na pamätnú medailu.

Tešíme sa na vašu účasť a dúfame, že sa zabavíte.

 z KOB Čingov SNV
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Alžbeta Reichová
Ján Labuda
Mgr. Tibor Rudán
Ján Lacuš
Mária Bačová
Jozefína Jašková
Jozef Cvengroš
Jozef Drdák
Zlatica Guothová
Katarína Horváthová
Mária Jendrušáková
Jozef Kačír
Júlia Wirlová
Edita Bucková
Mária Jahodová
Jozef Varša
Ing. Jozef Badár
Vladimír Bebjak
Jozef Belko
Alžbeta Čikkelová
Anna Ďuráková
Štefan Klembara
Terézia Lapšanská
Mgr. Judita Laudárová

Mária Pivovarníková
Valéria Smiková
Alžbeta Štelbacká
Helena Vigašová
Martin Žiak
RsDr. Leopold Böttcher
Mgr. Pavol Graus
Alžbeta Greschnerová
Ing. Stanislav Hanula
Monika Janovcová
Michal Kakalejčík
Veronika Karabinová
Jozef Košík
Alžbeta Kufčáková
Elena Lačná
Mária Matiščíková
Mgr. Jozef Para
Jozef Pavelek
Ing. Rudolf Pflug
Elena Smorodinová
Mária Suchá
Dušan Weisenpacher
Elena Zumríková
Valéria Cpinová

Ján Čonka
Imrich Drencsényi
Kristína Fabiniová
Agnesa Golitková
Daša Hronská
Ján Jurtinus
Štefan Katrenec
Jozef Kičák
Rudolf Klein
Marie Kondrátová
Mária Korkošová
Helena Kosťová
Peter Košík
Anna Kozáková
Mária Neuvirthová
Milan Palitefka
Anna Piatnicová
MUDr. Soňa Šimková
Helena Špesová
Anna Šťastná
Jozef Tkáč
Mária Tomková
Cecília Vaľková
Mária Vaňová

Angela Vargová
Emília Vartovníková
Angela Vytykáčová
Božena Zeleňáková
Mária Zvarová
Stanislav Ali
Vehibe Alijevik
Irena Bačová
Ján Bašista
Jozef Bundala 
Veronika Čemanová
Mária Farkašovská
Anna Frankovičová
František Gajdoš
Mária Giľáková
Mária Grečková
Marta Horáčková
Helena Jančáryová
Mária Jankovčinová
Mária Jeřábková
Ing. Jozef Joppa
Jozef Kalinay
Rozália Karchutňáková
Ing. Juraj Katrenič

Mária Klapáčová
Bohuslav Kolek
Emil Kollár
Tibor Kotlár
Mária Kráľová
Mgr. Eva Kukurová
Katarína Kurillová
Mária Loyová
Magdaléna Oláhová
Mária Polláková
Marta Prachnárová
Marie Sanetríková
Karol Schlosser
Martin Slovák
Agnesa Tancošová
Jozef Tököly
Milan Tompoš
Jozef Vandra
Mária Wassermanová
Ing. Jozef Záhradník
Jozef Žiak

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám už nemôžem dať. Dotĺklo 
srdce, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
18.  12. 2021 nás vo veku 73 rokov opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedo, príbuzný a známy Milan ZAJAC.
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary.
Za dôstojnú, aj keď nepriaznivú, rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. 
farskému úradu Ferčekovce a Pohrebnej službe S. Badziková.
Taktiež ďakujeme za rozlúčku jeho spolužiakom a  kolegom 
z Uranpresu.
S láskou a vďakou manželka s rodinou.

Nezomrela. Spí, má len sen, je krásny, sníva sa jej o tých, ktorých 
milovala a ktorí milovali ju.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli 5.  1.  2022 rozlúčiť s  mojou milovanou mamičkou, našou 
babičkou, prababičkou, sestrou, švagrinou, tetou Máriou 
LAPŠANSKOU, ktorá nás navždy opustila 30.  12.  2021 vo veku 
80 rokov.
Poďakovanie za poslednú rozlúčku patrí aj Rím.‑kat. farskému 
úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
S  vďakou dcéra Štefánia, vnúčatá Pavol, Lukáš, Lenka, Peter, 
pravnúčatá Samuel, Kiara, Lea, Karin, Pavol, Laura, Lukáš Vincent, 
Leo a ostatná smútiaca rodina.

Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však nekončí, 
príbeh, ktorý pokračuje v nás…
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a  tichú spomienku na 
poslednej ceste našej drahej mamky, babky, prababky, sestry, 
svokry a  švagrinej Justíny KACVINSKEJ, ktorá nás navždy 
opustila 9. 1. 2022 vo veku nedožitých 80 rokov.
Úprimné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí Rím.‑kat. 
farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Nebolo mi dopriate ďalej s  vami byť, nebolo lieku, aby som 
mohla žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať. Aj bez sĺz sa dá 
spomínať…“
10. 1. 2022 nás po ťažkej chorobe navždy opustila naša milovaná 
mamka, babka, sestra, teta, švagriná a  príbuzná Bc.  Jarmila 
ŠEVCOVÁ vo veku 62 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť 12. 1. 2022.
Rovnako ďakujeme aj za kvetinové dary, prejavy sústrasti 
a  Rím.‑kat. farskému úradu vo Ferčekovciach za dôstojnú 
rozlúčku.
S  úctou a  láskou spomína manžel Dušan, dcéry Lívia a  Lenka 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

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.
11. 1. 2022 sme sa rozlúčili a navždy nás náhle a nečakane opustila 
naša drahá, milovaná mamka, svokra, babka, prababka, príbuzná 
a známa Mária KOŠKOVSKÁ.
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 Iveta, synovia Peter a  Miroslav 
s rodinami, vnuk Jakub s rodinou.

Ako tíško žili, tak tíško odišli, skromní vo svojom 
živote, veľkí vo svojej láske a dobrote.
15.  1.  2022 vo veku nedožitých 84 rokov nás 
navždy opustil náš milovaný otec, dedko, 
pradedko Ján TOMAJKO a  11.  2.  2022 sme sa 
navždy rozlúčili s  našou milovanou mamkou, 
babkou a  prababkou Máriou TOMAJKOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
susedom, ktorí sa s  nimi prišli rozlúčiť na ich 
poslednej ceste a zároveň prejavili sústrasť.
S  láskou a  vďakou synovia Marián, Dušan, 
Rastislav s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Hory si miloval, hory nám Ťa vzali. Neplačte za mnou, keď som 
tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi rád mal, chcel som 
s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť…
19.  1.  2022 nás navždy tragicky v  25‑tich rokoch opustil náš 
milovaný syn, brat, vnuk, švagor, synovec, príbuzný a kamarát 
Jaroslav JASEČKO.
Touto cestou sa chceme poďakovať za prejavy sústrasti, 
kvetinové i  fin. dary. Menovite ďakujeme za dôstojnú a citlivú 
rozlúčku kaplánovi M. Bartošovi, primátorovi mesta P. Bečarikovi 
za ľudský prístup, tiež Pohrebnej službe R. Findura.
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a  známym, ktorí sa 
rozlúčili s  naším milovaným Jánom KOŤUHOM, ktorý nás 
navždy opustil 20. 1. 2022 vo veku nedožitých 71 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku taktiež ďakujeme Gréckokatolíckej farnosti 
Premenenia Pána v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

9. 1. 2022 sme si pripomenuli 38. výročie úmrtia 
nášho otca, dedka a  pradedka Jána HUTKU 
a  18.  2.  2022 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej mamky, babky, a prababky Gizely 
HUTKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte si na nich 
spolu s nami.
S tichou spomienkou smútiaca rodina.

Ako tíško žili, tak tíško odišli, skromní vo svojom 
živote, veľkí vo svojej láske a dobrote.
Je to už dlhých dvadsať rokov, čo sme sa 
18. 1. 2002 rozlúčili s naším otcom Ladislavom 
BOSÁKOM a v tom istom roku 28. 9. 2002 nás 
opustila i naša mamka Emília BOSÁKOVÁ.
Ani čas nevymaže spomienky a  neutíši bolesť 
v srdciach tých, ktorí ich milovali.
S  láskou a  vďakou spomínajú dcéry a  synovia 
s rodinami.

Tak letí čas, čo stíchol Váš hlas. Len spomienky 
na Vás, zostávajú v nás.
3.  2.  2021 nás navždy opustila naša milovaná 
mama Emília HROMČOVÁ a 6. 12. 2021 navždy 
odišiel náš milovaný otec Jakub HROMČO.
Všetci, ktorí ste ich poznali a  mali radi, 
spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
3. 2. 2022 sme si pripomenuli 1. výročie, keď nás navždy opustila 
moja sestra, teta, švagriná, krstná mama Anna VARTOVNÍKOVÁ.
S láskou spomínajú sestra Angela, brat Ján, netere a synovcovia 
s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdci nás, ktorí sme ho milovali.
6.  2.  2022 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, ocko, svokor, dedko Ing. Pavel BARAN.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomínajte spolu s nami.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéry Tatiana a Eva 
s rodinami.

Ach, tá krehká pominuteľnosť bytia...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli 22. 2. 2022 rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou 
a prababkou, sestrou a príbuznou Darinou RIŠOVOU, rod. 
Záhumenskou, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 79 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a  pri plamienku 
sviečky s láskou na Teba spomínať.
23.  2.  2022 sme si pripomenuli deň Tvojich nedožitých 
80. narodenín a zároveň 21. 3. 2022 uplynie 13 rokov, odkedy si nás 
navždy opustil, môj milovaný manžel, otec a dedo Ján KOŇAK.
S tichou spomienkou v srdci na Teba s láskou spomína manželka 
Elena, syn Milan, dcéra Jana s manželom, vnúčatá Mário, Matej, 
Bruno.

Uplynulo dlhých 21 rokov, kedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamička a babička Anna ŠČIAVNICKÁ, rod. Bednárová.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym za tichú spomienku.
dcéry Anna, Magdaléna a Jozefína s rodinami

Veľmi smutno je tu bez Teba…
Pred 9 rokmi odišiel náhle do nenávratna náš milovaný 
MUDr. Marián KRÁSNIK.
Za tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí ho poznali, mali radi 
a nezabudli.
manželka s rodinou

„Nezomrel som, lebo v srdciach tých, ktorí ma milovali, budem žiť 
naveky.“
1. marca 2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustil náš drahý 
ocko a manžel Ladislav STOLIČNÝ.
S láskou spomínajú dcéry Svetluša a Ivka s rodinami a manželka 
Anička.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.

Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
1. marca 2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý ocko 
a starý ocko Gabriel STEINHAUSER.
S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra Janka s rodinou.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako 
smutno je nám bez Vás. Keby sa dal vrátiť čas, 
pohladiť, počuť Váš hlas. Deň za dňom sa rýchlo 
míňajú, spomienky na Vás v našich srdciach stále 
zostávajú.
1. 3. 2022 uplynul smutný rok, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedo, švagor Peter 
SATER.
14. 5. 2022 si pripomenieme smutný rok, čo nás 
navždy opustil náš ujo a  známy Ján SATER 
a  zároveň 29.  9.  2022 si tiež pripomenieme 
smutný rok, čo nás navždy opustila naša drahá 
teta a známa Hanka SATEROVÁ.
S  úctou a  láskou v  srdci spomína smútiaca 
rodina.

Ťažko sa nám s  Vami lúčilo, ťažko je bez Vás 
byť, láska sa smrťou nekončí, v  našich srdciach 
budete stále žiť. Ten, kto Vás poznal, si spomenie, 
ten, kto Vás mal rád, nikdy nezabudne.
1. 3. 2022 si pripomenieme 20. výročie, odkedy 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš 
otec a brat Ľubomír ŠROMEK.
Zároveň 31. 3. 2022 uplynie 10. výročie, kedy nás 
navždy opustil môj syn, náš brat a švagor Jozef 
SLIVOŠ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou a  úctou v  srdci na vás spomínajú 
manželka Iveta, dcéra Barborka s  rodinou 
a  mamka, súrodenci s  rodinami a  ostatná 
smútiaca rodina.

Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva, 
zabudnúť nikdy nedovolí. Drahý otec, drahá 
mama, žijeme život bez Vás, ale predsa s Vami. 
Patria Vám naše myšlienky a slová. Keby sa dalo 
zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez 
Vás. Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Váš 
hlas, stretnúť sa s Vami zas…
Je to už 12 rokov, čo nás 5. 3. 2010 navždy opustil 
náš milovaný otec, dedo, pradedo Ondrej 
KOTRADY a zároveň si 2. 3. 2022 pripomenieme 
1. výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a  prababka Mária 
KOTRADYOVÁ.
S  láskou a  vďakou navždy spomínajú dcéra 
Majka, Monika, Aďka a syn Vladimír s rodinami.
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Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu o tých, ktorých 
miloval a ktorí milovali jeho.
4.  3.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný brat, 
strýko, ujo Ján KORCHŇÁK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomíname.

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.
4. 3. 2022 uplynie smutných 10 rokov, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, svokor a dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav 
s rodinami.

Čas plynie, spomienky ostávajú…
4.  3.  2022 si pripomenieme 7. výročie úmrtia nášho drahého 
Romana MARIANČÍKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Očiam si odišla, v našich srdciach si zostala…
So smútkom v srdci si 5. 3. 2022 pripomenieme 1. výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustila naša drahá mamka, svokra, babka, 
prababka a teta Mária GRANCOVÁ.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Keby ste tu neboli, neboli by sme tu ani my.
V mesiaci marec si pripomíname výročie narodenia 
našich blízkych – babku Máriu CIPSEROVÚ, nar. 
5.  3.  1900, ocka Jozefa CIPSERA, nar. 6.  3.  1922 
a mamku Alžbetu CIPSEROVÚ, nar. 12. 3. 1930.
Ďakujeme, že ste boli pre nás, že ste nás 
vychovali v láske, skromnosti a dobrosrdečnosti. 
Myslíme na Vás stále, lebo nám veľmi chýbate.
Odpočívajte v pokoji.
Jožko, Magduška a Darinka s rodinami

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
6.  3.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka a naša drahá mamička Janka GUDZÁNOVÁ.
S úctou a  láskou spomínajú manžel Juraj, dcéra Janka, synovia 
Marián a Juraj.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Odišiel si rýchlo a  nečakane. Aj keď nie si medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.
7. 3. 2022 si pripomíname 30. výročie, odkedy nás náhle opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko František BENDŽÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéry, syn, zať a vnúčatá

Keby sa dal vrátiť čas…
Ďakujeme, drahí rodičia, za život, za lásku, 
starostlivosť, ochranu a  podporu. Za krásne 
detstvo a nádherné spomienky.
2.  11.  2021 nás navždy opustila naša milovaná 
mamička Mária BISKUPOVÁ a  8.  3.  2022 
si pripomenieme 12. výročie úmrtia nášho 
milovaného ocka Jozefa BISKUPA.
Veľmi nám chýbate!
vaše dcéry Milka a Majka s rodinami

Čím si nám bol, ocko, to vie len ten, kto stráca, čím si bol pre iných, 
to Ti už Boh spláca. So stálou spomienkou v srdci k hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
10. 3. 2022 si pripomíname smutné 2. výročie odchodu do večnosti 
môjho milovaného manžela, nášho starostlivého ocka, láskavého 
starého a prastarého otca Pavla KRAJŇÁKA.
Veľmi nám chýbaš.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
10. 3. 2022 si pripomenieme rok, čo si nás navždy opustila, naša 
mamka, babka a prababka Žofia KAKALEJČÍKOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, blízki 
príbuzní a známi.

Odišiel si cestou, ktorou  ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán… Ten, kto Ťa poznal si spomenie a ten, čo Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne!
10. 3. 2022 uplynie rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, brat, svokor a starý otec Slavomír ILKOVIČ.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Čas plynie, bolesť a spomienky ostávajú.
12. 3. 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila pani Viktória 
KARAFFOVÁ.
S  láskou a úctou spomína manžel, synovia s rodinami, príbuzní 
a známi.

Byť anjelom na jeden deň, aby sme Ťa mohli ešte raz objať 
a  povedať Ti, ako veľmi nám chýbaš. V  našich srdciach 
a spomienkach žiješ neustále.
13.  3.  2022 si pripomíname 5. výročie úmrtia našej milovanej 
mamky a manželky Tonky DUDÁŠOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, dcéry Petra a Ivana.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
13. 3. 2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš brat Richard 
FORNAI.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S úctou spomínajú bratia.

Už desiaty rok v tmavom hrobe leží, ani sa nezdá, že čas tak rýchlo 
beží. V  našich srdciach stále miesto má, z  neba sa na nás isto 
pozerá.
15. 3. 2022 si pripomíname 10. výročie, odkedy nás navždy opustil 
môj starostlivý manžel, otec, svokor, dedko, brat, švagor, priateľ 
Mgr. Jaroslav KAČÍR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou a  úctou manželka, syn, nevesta, vnučka a  ostatná 
smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
16. 3. 2022 si pripomíname 11 rokov, kedy nás navždy opustil náš 
otec, manžel a starý otec Rudolf LAČNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra Anna s rodinou 
a syn Rudolf s rodinou, syn Jaroslav a vnúčatá.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
17.  3.  2022 si pripomenieme 3  roky od chvíle, keď nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, dcéra, sestra, švagriná, krstná 
mama Janka LAPŠANSKÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Peter a rodina.
Ten kto Ťa poznal, si spomenie, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

Milí rodičia, objať Vás už nemôžeme, tak aspoň 
takto posielame do neba jedno veľké ďakujeme. 
Na hroby tíško lístie sadá. Z oblohy tichý dáždik 
padá, mieša sa s  našimi slzami. Milovaní, tak 
smutno je nám za Vami.
18.  3.  2022 uplynie 20 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila naša milovaná mamička 
a babička Žofia ČUJOVÁ a 4.  12.  2022 uplynie 
15  rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec a dedko František ČUJ.
S  láskou a  vďakou spomínajú dcéry Mária, 
Anna, Jana s rodinami a ostatná rodina.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán…
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne!
18.  3.  2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustil Štefan 
MARTINKO vo veku 66 rokov.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.
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Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré radi spomíname.
19. 3. 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, 
dedko a pradedko Ján BORDIGA.
S láskou spomína celá rodina.

Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci… Možno 
stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas. Ale to, čo si sa od neho naučil, 
to, čo Ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.
19. 3. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, 
pradedko Emil NOVÁK.
S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami a celá rodina.

Odišli ste, už nie ste medzi nami, ale žijete 
v srdciach nás, ktorí sme Vás milovali.
20.  3.  2022 uplynie už 7 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila naša milovaná mamka, 
babka Valéria MILČÁKOVÁ.
5. 2. 2022 sme si zároveň pripomenuli 38. výročie 
od úmrtia nášho drahého ocka Ľudovíta 
MILČÁKA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry Renáta 
a Katarína s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Ostali nám len spomienky 
a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
22. 3. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko Jozef PLAČKO.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Eva, syn Vladimír, dcéra 
Janka, syn Jozef s manželkou Katarínou a vnučky Linda a Olívia.

22. 3. 2022 uplynie 15 rokov, keď nás navždy opustil manžel, otec, 
svokor a dedko Mgr. Milan HRITZ.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu s  nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária a dcéra Renáta s rodinou.

23. 3. 2022 uplynie rok, čo ma navždy opustil môj druh Štefan 
BLAHOVSKÝ.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň Ti patrí 
moja spomienka.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
S láskou spomína družka Žofia s deťmi, mama Mária a priatelia.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
24. 3. 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Tibor VALIGURA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
manželka, synovia a dcéra s rodinami

Nadišiel čas odísť, tak to bolo osudom dané. Ostali sny, ktoré 
sme mohli ešte spolu snívať, no v  požičovni času mali už, žiaľ, 
vypredané.
26. 3. 2022 uplynú dva roky, kedy nás opustila naša mamka Anna 
LITECKÁ.
Spomíname s úctou, vďakou, láskou.
Odpočívaj v pokoji so svojím manželom a synom.

Úsmev si vždy mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Tam v raji 
nebeskom, pokoj večný máš, si naším anjelom, na zemi strážiš nás.
27. 3. 2022 uplynie 2. výročie, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mamka, babka Anna JANÍČKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel, synovia a vnúčatá.

Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Všetko, 
čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie.
27. 3. 2022 si pripomenieme 4. výročie, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný otecko a dedko Ján ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.

„Blažení milosrdní…“
27.  3.  1902 narodila sa naša babka Mária FAITHOVÁ (rod. 
Fabiniová) z Hnilčíka, ktorá už 38 rokov nie je medzi nami.
Stále živo spomíname na jej lásku, nekonečnú dobrotivosť 
a starostlivosť o všetkých…
Drahá babička, odpočívaj v pokoji.
Spomínajú vnučky a  vnuk s  rodinami, nevesta Mária a  všetci, 
ktorí nezabudli.

Očiam si odišla, v srdciach si ostala…
30. 3. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
dcéra a sestra Lea BARTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

Nedá sa opísať slovami, akú bolesť a smútok v srdci cítime, ani to, 
ako veľmi nám chýbaš…
30.  3.  2022 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a svokra Monika SUCHÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku s modlitbou.
dcéra Monika s rodinou

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
30. 3. 2022 uplynie 12 rokov, čo nás opustil môj milovaný manžel 
a otec Alfonz HUDÁK.
S  úctou a  vďakou spomínajú manželka Marta a  syn Ľuboš 
s rodinou.
Odpočívaj v pokoji.

Čas plynie, spomienky zostávajú…
V mesiaci marec si pripomíname čas, kedy nás navždy opustili naša mama a babka 
Anna MICHALEKOVÁ, sestra a teta Ľudmila MICHALEKOVÁ, otec a dedo Jozef 
MICHALEK, manžel a otec Ing. Eduard HULÍK.
Spomíname s úctou a láskou.
Hanka a Zlatica

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH 
SLUŽIEB LEKÁRNÍ

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

Výbor Podporného pohrebného združenia, 
pobočka Spišská Nová Ves, 
oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia mimo‑
riadneho 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.

 z výbor PPZ
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

29. 4. 2022 /piatok/

HOSTIA: 

Zlatica Švajdová Puškárová  
& Patrik Švajda 
Michal David
Orchester Gustav Brom Big-Band
Andrea Zimányiová 
Ivana Regešová  
Zuzana Gamboa  
FS Jánošík, tombola, charita...

5. ročník

www.agenturastyl.sk

25. ročník&

BBIIOO    strava z rastlín

PIROHYBBeezzlleeppkkoo  

 jednodruhové a zmesiCCaajjee

 100% za studena lisovanéOOlleejjee

BBIIOO  ppoottrraavviinnyy 

z ekologického hospodárstva

 jednodruhové a zmesiCCaajjee

 100% za studena lisovanéOOlleejjeeˇ̌

ˇ̌

ˇ̌

ˇ

MMaassttiicchhaa  CChhiioosskkaa
(zabijak helicobactera)

intolerancii na histamín, kazeín,

laktózu, sóju, pšenicu a lepok, vajcia

prevencii chorôb

obezite

ociste organizmu (detoxikácii)

LLIIEECCBBEE  tteellaa  aa  dduucchhaa  JJEEDDLLOOMM

ZZiimmnnáá  4455,,  SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess

OOttvvoorreennéé::

KKoonnttaakktt::

Po - Pia

       So
8.30 - 17.00

8.30 - 11.30

       

tel.: 0948 068 786

facebook.com/komorka.snv

PPRREE  VVAAŠŠEE  ZZDDRRAAVVIIEE

... a poradi pri:

predplať si obedy na týžden 
LEN za 3,70€
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 z Dám do dlhodobého prenájmu 1‑izb. byt na 

sídl. Mier na 6. posch. s dvomi balkónmi. Infor‑
mácie na tel. čísle 0902 221 295 po 17.00 h.

 z Dám do prenájmu 2‑izb. byt s balkónom na 
7. posch. po rekonštrukcii v Poprade na sídl. Juh. 
T.: 0049 17 682 019 046.

 z Predám záhradku za markušovskými ram‑
pami, 373 m2, krb, WC, unimobunka, prístre‑
šok, posed., ovocné stromy. Cena dohodou. 
T.: 0944 684 303.

 z Na skladací stanový prívesný vozík 
„Skif“ predám doklady a  EČ. Cena dohodou. 
T.: 0949 117 344.

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

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

KÚPIM / HĽADÁM
 z Odkúpim váš byt a umožním vám v ňom aj 

naďalej bývať. Info na tel. č.: 0944 777 161.
 z Kúpim garáž v  centre mesta SNV. Platba 

v hotovosti. T.: 0948 889 929.
 z Kúpim 3‑izb. byt s  balkónom v  oko‑

lí centra SNV, holobyt alebo v  novostavbe. 
T.: 0908 688 109.

 z Hľadám pani vyššej postavy na umy‑
tie klasických okien. T.:  053/442 73 72 alebo 
0904 650 875.

RÔZNE
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTER‑

NET a  je  práve nedeľa? Rozbil sa displej? 
Profesionálny servis notebookov, PC a kan‑
celárskej  techniky u  vás doma 24 h/7  dní 
v  týždni za rozumné ceny. OBNOVA  STRA‑
TENÝCH DÁT!  WINDOWS 11 na každom PC. 
Nastavenie  WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA 
ZDARMA! Poradíme bezplatne! a NONSTOP. 
Doktor PC. T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

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

 z www.murardanielsnv.wbl.sk * PRO FE‑
SIO NÁLNE RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A  BYTO‑
VÝCH JADIER S BÚRANÍM AJ BEZ BÚRANIA * 
výmena vaní a sprchovacích kútov * obkla‑
dy * omietky * podlahy * maľby a doprava. 
Všetko na kľúč a ochotne. T.: 0904 185 527.

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

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

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

 z PREROBÍME A  UPRAVÍME VAŠE BÝVA‑
NIE. Rekonštruujeme domy, byty a ostatné 
interiéry a  exteriéry. Kompletné prerábky 
bytových jadier, voda a  kúrenie, poklád‑
ka podlahy,  sieťkovanie, omietky, maľby. 
T.:  0907 421 043 * e‑mail:  martinschlesin‑
ger2@gmail.com

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

 z Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky ve‑
kové kategórie. Pripravujem na maturitu. 
Dávam konverzačné hodiny * vyučovanie 
je možné aj cez skype a zoom. Mám bohaté 
skúsenosti s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

 z MONITORING vodovodných a kanalizač‑
ných POTRUBÍ kamerovým systémom a  ich 
OPRAVY * ČISTENIE šachiet, nádrží, septikov, 
studní s úžitkovou vodou. T.: 0904 865 262.

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

 z ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, za‑
riadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, 
atypy…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle 
Artorius * T.: 0948 026 24.

 z STOLÁR TOMÁŠ  – výroba nábytku na 
mieru * vstavané skrine * kuchynské lin‑
ky * komody * rôzne bytové doplnky. 
T.: 0908 688 109.

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

 z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE 
DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, 
pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná 
likvidácia húb, plesní, červotočov * mik‑
rovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti 
muriva a iné. T.: 0904 865 262.

 z MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECH‑
NOLÓGIOU  – ponúkame maľovanie by‑
tov * rodinných domov * kancelárskych 
priestorov * novostavieb. VÝHODY AIRLESS: 
vysokokvalitné povrchy * nízka spotre‑
ba materiálu * dosah na ťažko dostupné 
miesta * možnosť veľkoplošných nástre‑
kov * bez znečistenia okolia a  zariadení. 
T.: 0940 849 909.

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

 z KREATÍVNE KURZY opäť pokračujú  2. 3. 
o 17.00 – Liaty akryl / obraz * 9. 3. o 16.00 – 
Vitrážne maľovanie + kriedové farby * 16. 3. 
a  24.  3. o  16.30  – Maxi kraslica so zátiším 
* 31.  3. o  17.00  – Akrylová plastická maľba. 
Prihlášky a  info: v predajni Hobby Kreatív, 
Zimná 65 alebo na T.: 0918 994 867.

 z Už nám končí zima, jar sa nám pripomí‑
na, Veľká noc tu bude hneď. Čistíme stolič‑
ky, koberce, podlahy aj sedačky, nevojdú 
vám do práčky. PROFESIONÁLNY UPRATO‑
VACÍ SERVIS. T.:  0903 100 508, 0903 661 891, 
053/444 01 19 * upratovaniesnv.sk

 z Predajňa NÁRADIE EXTRA, Fabini‑
ho 10, SNV (pri žel. stanici) ROZPRE‑
DÁVA TOVAR  – elektro * ručné nára‑
die * ostatné náradie so zľavou  – 20 
až 30  % z  dôvodu ukončenia činnosti. 
Info vedľa v predajni Elektro Extra alebo na 
T.: 0903 243 856.

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

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

Spoločnosť KISS, s. r. o., ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

na Ul. Odborárov 49 v SNV 
o rozlohe 74,5 m² na obchodné 
a servisné účely (3 miestnosti) 

a 34,8 m² na ostatné účely 
(1 miestnosť, chodba a sociálne 

zariadenie).
V prípade záujmu nás kontaktujte 

na tel. č.: 0903 900 661.
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S namontovanými klimatizáciami, ktoré majú 
technológiu Midea iECO, ušetríte viac peňazí.
Noc je pokojnejšia keď vieme, že spotreba
energie je nízka.

ŠPECIFIKÁCIE
• Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
• Vybavený vysoko účinnou Inverter Quattro technológiou
• Režim ECO v prípade potreby 25% čiastočného zaťaženia
• Voliteľný Multi Function Board

KOMFORT A ÚSPORA
ENERGIE

M
AR

035.3. – 6.3.

7.3. – 13.3.

26.3.

A JE TO TU! VŠETKY NAŠE OBCHODY SÚ KONEČNE OTVORENÉ 
PRE VŠETKÝCH. PRÍDTE SA POZRIEŤ, ČO SME SI PRE VÁS 
PRIPRAVILI TENTO MESIAC.

MAREC V MADARASE SA NESIE V ZNAMENÍ MDŽ A PRETO SA 
TERAZ MÔŽETE ZAPOJIŤ DO NÁKUPNEJ SÚŤAŽE O KOZMETICKÝ 
BALÍČEK. NAKÚPTE ASPOŇ ZA 20€, ZREGISTRUJTE SVOJ 
NÁKUPNÝ BLOČEK NA WWW.OCMADARAS.SK A BUDETE 
ZARADENÝ DO SÚŤAŽE.

TRADIČNÁ AKCIA DNI KRÁSY POKRAČUJE AJ TENTO ROK, MILÉ 
DÁMY. VIEME, ŽE KAŽDÁ ŽENA JE PRIRODZENE KRÁSNA, ALE S 
PEKNÝM LÍČENÍM MÔŽE BYŤ EŠTE KRAJŠIA. PORADÍME VÁM, AKO  
ZVÝRAZNIŤ VAŠE PREDNOSTI, PRÍPADNE AKO ZAKRYŤ 
NEDOSTATKY. NALÍČIME VÁS S YVES ROCHER.

AJ NAŠA PRÍRODA JE KRÁSNA, A PRETO SI JU MUSÍME CHRÁNIŤ. 
ZAPOJTE SA S NAMI DO ČISTENIA OKOLIA HORNÁDU V RÁMCI 
AKCIE DEŇ VODY S MADARAS POMÁHA. VÍTANÝ JE NAOZAJ 
KAŽDÝ. 
 
VIAC INFO SA DOZVIETE NA NAŠICH MEDIÁLNYCH KANÁLOCH, 
SLEDUJTE NÁS. 

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

DNI KRÁSY
Líčenie a kozmetické poradenstvo s Yves Rocher.

Nakúpte za 20€, zaregistrujte svôj pokladničný bloček a vyhrajte 
kozmetický balíček.

Chcete aj vy pomôcť svojmu mestu? Zapojte sa s nami do čistenia 
okolia Hornádu.

NÁKUPNÁ SÚŤAŽ K MDŽ 

DEŇ VODY S MADARAS POMÁHA

P R O G R A M  N A  M A R EC
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Zapôsobte vlastným štýlom s�novým modelom ŠKODA FABIA. Vyberte si z�viacerých 
možností  nancovania a�vychutnajte si emotívny dizajn, priestranný interiér, široký 
výber asistenčných systémov či nadupaný ŠKODA Sound System. Objednajte sa 
na testovaciu jazdu ešte dnes.  Zistite viac na www.skoda-auto.sk.

www.skoda-auto.sk
Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. 
Uvedené informácie a�fotogra e majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o�ponuke, 

konečných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Hrdý partner slovenského hokeja

www.skoda-auto.sk
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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


