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Krytá plaváreň otvorená

Revitalizácia vnútrobloku 
sídl. Východ

Lenka Filipová
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K novej jari veľa sily,  
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, 
spokojnosti a pohody

praje redakcia
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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. 4. do 30. 4. 2022 
alebo do vypredania zásob. Ilustratívne foto.

V rôznych farbách. Vzpriamený.  
⌀ kvetináča cca 9 cm. OBI č. 2454692

MUŠKÁT VZPRIAMENÝ 
(PELARGONIUM  
ZONALE)

1,99ks

OCENENIE VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI

ZDARMA

NOVOOTVORENÁ POBOČKA
LETNÁ 77, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

AKCIA V MESIACI APRÍL

GOOD4U

0905 800 890

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

www.lagunareality.sk
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+421 907 898 188

info@lagunareality.sk
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Novinky z KSK
Na 29. zasadnutí Košického samosprávneho 
kraja riešili poslanci aj niekoľko bodov, ktoré 
sa týkajú života v  našom meste. Pri jednom 
z  nich sme dosiahli zámenu pozemkov pod 
trhoviskom a  budúcou novovybudovanou 
telocvičňou pri športovej hale. V súčasnosti 
už nič nebráni výstavbe, čím sa rozšíri sieť mo‑
derných športových objektov v našom meste.
S cieľom realizácie projektov:

 z „Vzdelávacie a tréningové centrum 

pre podporu regionálnej ekonomiky 
v oblasti drevospracujúcej výroby – 
projektová dokumentácia“ pre Strednú 
odbornú školu drevársku,

 z „Moderná inkluzívna stredná odborná 
škola 21. storočia – projektová doku‑
mentácia“ pre SOŠ technickú,

boli schválené žiadosti na spolufinancovanie 
vo výške 5  % (5 000 €) z  celkových oprávne‑
ných výdavkov projektov.

Poslanci schválili memorandum týkajúce sa 
zámeru vybudovať prístavbu nemocnice 
Svet zdravia a  boli informovaní o  možnos‑
tiach financovania stavby z  Plánu obnovy 
a odolnosti.
Za účelom poskytnutia humanitárnej po‑
moci občanom Ukrajiny schválili poslanci 
KSK pomoc vo výške 100 000 € na plnenie 
verejnoprospešného účelu Nadácie KSK.

 z Tomáš Repčiak

V apríli krytá plaváreň otvorená
Správa telovýchovných zariadení plánuje 
otvorenie plavárne od 9. apríla. Rekon‑
štrukčné práce prebiehali od júla minulého 
roka. „Čakáme už len na kolaudačné rozhodnu-
tie, aby sme koncom marca mohli všetko spus-
tiť v skúšobnom režime,“ uviedol riaditeľ STEZ 

Vladimír Hovaňák. Vymenená bola pôvodná 
technológia na vykurovanie a ohrev vody pre 
objekty krytej plavárne, letného kúpaliska 
i športovej haly, vzduchotechnika v krytej pla‑
várni a vonkajšie teplovodné rozvody k spomí‑
naným objektom. „Okrem tejto veľkej technolo-
gickej rekonštrukcie prebiehajú práce v šatniach 
v  plavárni vrátane výmeny okien, dlažby či 
elektroinštalácie,“ doplnil V. Hovaňák. Celkové 
náklady na technologickú rekonštrukciu krytej 
plavárne a športovej haly (teplo, vzduchotech‑
nika) sú na úrovni 1,47 milióna €, obnova šatní 
si vyžiada ďalších 45 000 €. Technológia let‑
ného kúpaliska si vyžiadala 281  326 €. Spišská 
Nová Ves na tieto rekonštrukcie získala dotáciu 
900 000 € z Úradu vlády SR. Ostatné náklady 
vo výške 840 000 € hradilo mesto. Po rekon‑
štrukcii by návštevníci plavárne mali pocítiť 
okrem teplejšej vody i vyššiu pocitovú teplotu 
v okolí bazénov. „Momentálne sa už neuvažu-
je o  ďalších investíciách veľkého rozsahu. Ako 

správca však dúfame, že sa v budúcnosti nájdu 
externé zdroje, ktoré by opäť pomohli pri ďalších 
potrebných rekonštrukciách na krytej plavárni,“ 
uzatvára Hovaňák.

 z red

INFORMÁTOR – kultúrno ‑spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • Evidenčné číslo: MK SR ‑ EV 3527/09 • ISSN 1339 – 049X • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves. IČO: 00 329 614. Apríl 2022, 32. ročník. Redakčná rada: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marcela Baluchová, Edita 
Gondová, Tomáš Repčiak, Miloslav Bdžoch, Michaela Kriváňová. Kontakt: e ‑mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, marcela.baluchova@mestosnv.sk, edita.gondova@mestosnv.sk, 
tomas.repciak@mestosnv.sk, t. č.  053/417 66 13, 417 66 27, 417 66 22. Redakčná uzávierka 15.  deň v  kalendárnom mesiaci. Náklad: 14 000  výtlačkov. Sadzba, graf. úprava: 
Ivan Sokolský. Výroba, grafika, tlač: PROGRUP SK, s. r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj 
neuverejniť. Nepredajné.

Vážení obyvatelia Spišskej Novej Vsi!
Nikto z nás si nevyberá historickú dobu, v ktorej sa narodí, zlé alebo 
dobré časy. Každý z nás sa musí životu postaviť tvárou a bojovať s ne‑
priazňou osudu. Po rokoch pandémie nás zasiahla humanitárna kríza 
súvisiaca s vojnou na Ukrajine. Vždy budem odsudzovať akúkoľvek voj‑
nu, lebo v nej umierajú nevinní ľudia, ženy, deti a starí bezbranní ľudia.

Naše mesto sa k neočakávaným udalostiam, uprostred ktorých sme 
sa ocitli, postavilo zodpovedne, využijúc všetok možný ľudský i ma‑
teriálny potenciál, ktorým disponuje. V prvom rade musím poďako‑
vať dobrovoľníkom, ktorí zareagovali ako prví pri pomoci utečencom 
z vojnového konfliktu, ľuďom z charity, súkromným iniciatívam alebo 
skautom. O konkrétnych krokoch mesta sa dočítate v nasledujúcich 
článkoch, nie je mojím cieľom ich znova pripomínať. Chcel by som 
všetkých poprosiť o  obyčajnú ľudskosť, ktorá môže pomôcť ženám 
a deťom, ktoré k nám prichádzajú, o solidaritu s našimi susedmi, ktorí 
sú v ťažkej situácii. Verím, že je u nás väčšina ľudí, ktorí ‑ ak už sami 
nemôžu pomôcť ľuďom v núdzi, nebudú im sťažovať chvíle strávené 

v našom meste a nebudú prejavovať 
neprajnosť na sociálnych sieťach.

Napriek tejto nečakanej situácii ne‑
smie mesto zabúdať na svoju agendu 
a pokračuje pracovať na nových pro‑
jektoch, venuje sa rozvoju jednotli‑
vých mestských častí a  zvyšovaniu 
kvality života v Spišskej Novej Vsi.

Žijeme v  jednom meste, sme odká‑
zaní jeden na druhého a  iba silou 
našich charakterov môžeme zdolávať nepriazeň osudu a doby. Som 
presvedčený, že to dokážeme a naše deti budú môcť byť na nás hrdé, 
že sme prejavili trpezlivosť, humánnosť a  spolupatričnosť slabým 
a bezbranným. Vopred vám za to z celého srdca ďakujem!

Pavol Bečarik
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Východ mesto získalo externé zdroje
Na realizáciu projektu s názvom Revitalizácia 
vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej 
Vsi mesto získalo prostredníctvom  In‑
tegrovaného regionálneho operačného 
programu 504 297,12 €. Tento projekt dofi‑
nancuje sumou 26 541,95 €.
V rámci projektu dôjde k vybudovaniu mul‑
tifunkčného ihriska, exteriérových fitnes 
prvkov a  dvoch detských ihrísk. Jedno 
detské ihrisko bude obsahovať prvky vhod‑
né pre menšie deti a druhé bude určené pre 
staršie deti. V lokalite bude doplnené verej‑
né osvetlenie a chodníky.
Nakoľko cieľom projektu je zlepšenie envi‑
ronmentálnych aspektov v  meste Spišská 
Nová Ves, dôležitou súčasťou je doplne‑
nie prvkov zelenej infraštruktúry. Pôjde 
konkrétne o  doplnenie výsadby stromov 
napríklad vo forme alejí popri novovybu‑
dovaných chodníkoch, doplnenie pásov 
izolačnej zelene pri multifunkčnom ih‑
risku a pri pôvodnom parkovisku, a tak‑
tiež výsadbu záhonov okrasných drevín 
a kvitnúcich rastlín.
Pri návrhu riešenia revitalizácie vnútrobloku 
mesto spolupracovalo s odborníkmi z Fakul‑

ty záhradníctva a krajinného inžinierstva zo 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre. Výstupom boli 4 návrhy spôsobu re‑
vitalizácie územia. Do rozhodovacieho proce‑
su boli priamo zapojení aj obyvatelia sídliska 
Východ, vizualizácie týchto alternatív boli 
zverejnené na webovej stránke mesta a  na 
banneroch priamo na tomto sídlisku. Do hla‑
sovania sa zapojilo 45 % obyvateľov, z  toho 
47 % hlasovalo za návrh, ktorý bol predme‑
tom schváleného projektu.
„Aktuálne prebieha proces zazmluvňovania. 
Po uzatvorení Zmluvy o  poskytnutí NFP pre-
behne proces verejného obstarávania, ktorý 
však podlieha kontrole zo strany poskytova-
teľa dotácie. K samotnej realizácii pristúpime 
až po ukončení tejto kontroly. Realizáciu plá-
nujeme v roku 2022, pokiaľ nám to umožní po-
časie, práce budú ukončené najneskôr v  roku 
2023,“ uviedla Zuzana Valkošáková z  refe‑
rátu rozvoja mesta MsÚ.
Projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska 
Východ v  Spišskej Novej Vsi je podporený 
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

Okolo Slovenska
Poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí schválili zámer mesta zapojiť sa do 
organizácie 66. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Ide o medzinárodné etapové preteky 
založené v roku 1954 a od roku 2002 zaraďované do kategórie 2.2 v UCI Continental Circuits. V roku 
2017 boli zaradené do kategórie 2.1., čo je úroveň umožňujúca štart tímov World Tour. Obyčajne 
sa skladajú z 5 alebo viac etáp, z ktorých každá začína a končí v  inom mieste. Medzinárodné 
cyklistické preteky Okolo Slovenska sú čoraz atraktívnejšie aj vďaka účasti špičkových tímov 
a cyklistov z celého sveta. Priame TV prenosy vysielané do celej Európy prinášajú skvelú 
možnosť prezentácie miest a obcí, kultúrnych a historických pamiatok a turistických destinácií.
Tento ročník má určený termín konania 13. – 17. 9. 2022. Naše mesto bolo oslovené organizá‑
torom pretekov, Slovenským zväzom cyklistiky, s možnosťou podieľať sa na organizácii štartu, 
resp. dojazdu jednej z etáp. Okrem podielu na organizovaní podujatia je potrebný zo strany 
spoluorganizátorov i finančný vklad. V tejto súvislosti mesto oslovilo i predsedu KSK s mož‑
nosťou spolufinancovania. Predpokladaná požiadavka na spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta predstavuje čiastku 20 000 €.

Počas tohtoročnej zimnej sezóny absol‑
vovali horskí záchranári v Slovenskom 
raji jeden z  najnáročnejších výjazdov. 
Turista sa aj napriek dobrej zimnej výstroji 
pošmykol a  spadol z  rebríka v  ťažko do‑
stupnom teréne v Sokolej doline. Nachá‑
dzal sa približne v  polovici najvyššieho 
80‑metrového vodopádu nášho národné‑
ho parku. Situácia si preto vyžiadala trans‑
port za pomoci vrtuľníka. Muž mal šťastie, 
že neskončil na dne vodopádu a zachytil 
sa na 1,5‑metrovej rímse. Okamžite mu po‑
mohli horolezci, ktorí na uvedenom mieste 
v tom čase zdolávali ľadopád.

Viaceré samosprávy čelia v  tomto roku 
niekoľkonásobnému zvýšeniu ceny za 
elektrickú energiu. Mesto sa rozhodlo 
zbierať údaje o spotrebe energií, vody 
a tepla zo všetkých svojich objektov a tie 
následne analyzovať. Tento monitoring 
rea lizuje prostredníctvom nového on‑
line softvéru, ktorý samospráve a jej or‑
ganizáciám začiatkom februára prezento‑
vala spoločnosť ENMON APP, s. r. o. Všetky 
zozbierané údaje sa budú sústreďovať na 
mestskom úrade, kde by mala byť vytvo‑
rená nová funkcia hlavného energetika, 
ktorý ich bude vyhodnocovať. To by malo 
v  konečnom dôsledku viesť podľa skú‑
seností uvedenej spoločnosti k  zníženiu 
spotreby až o 10 – 15 %.

Na svetovej výstave priemyslu a kultú‑
ry EXPO v Dubaji malo naše mesto hneď 
2 zástupcov. Herci Spišského divadla vy‑
stúpili v slovenskom pavilóne s tanečnou 
choreografiou a  v  kostýmoch tvorených 
zrkadlami doplnenými farbami trikolóry. 
Na výstave bol zároveň predstavený hyb‑
ridný nízkotlakový vodíkový elektrický 
autobus z  dielne spišskonovoveskej spo‑
ločnosti Rošero.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica pri‑
pravilo 9. 2. vo svojej pobočke na sídl. Mier 
ďalšie stretnutie v rámci pravidelných kaž‑
domesačných vzdelávacích aktivít pre deti 
pod názvom Čítame detským srdieč‑
kam. Témou bola tentoraz encyklopédia – 
zdroj poznania a múdrosti.

Miestny odbor Matice slovenskej v spolu‑
práci s DS Hviezdoslav predstavil tvorbu 
P. O. Hviezdoslava. Vo februári predsta‑
vili dielo P. Petišku.

Klub dôchodcov na Levočskej ul. v na‑
šom meste funguje už približne 30 ro‑
kov. Za ten čas si jeho priestory vyžiadali 
rekon štrukciu. V  roku 2020 prešli opra‑
vami toalety a  v  ďalšom roku bol zväč‑
šený otvor medzi dvoma miestnosťami, 
čím vznikla veľká spoločenská miestnosť. 
Následne boli priestory vymaľované 
a  osvetlenie sa vymenilo za modernejšie 
a úspornejšie. Ďalším krokom bude rekon‑  z E. Gondová

 z red
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Parkovisko pri autobusovej stanici
Ďalším projektom mesta uchádzajúcim sa 
o externé zdroje z výzvy IROP na zvýšenie 
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy je projekt Parkovisko pri 
autobusovej stanici v Sp. Novej Vsi. Jeho cie‑
ľom je realizácia nového parkoviska pre 
osobné vozidlá a súvisiace úpravy spev‑
nených plôch na autobusovej stanici.
Vybudovaním parkoviska dôjde k  vytvo‑
reniu 32 nových parkovacích miest pre 
osobné vozidlá v  západnej časti územia. 
Vznikne posunutím a  rozšírením parkoviska 
pre autobusy smerom dovnútra autobusovej 
stanice so súčasným zrušením najbližšieho 
nástupišťa v celej dĺžke. Popri parkovisku je 
navrhnutá pešia trasa. „Medzi parkoviskom 
pre osobné vozidlá a posunutým parkoviskom 
pre autobusy bude vytvorený pás chodníka 
so šírkou 2,5 m medzi obrubníkmi. To umožní 
osadenie deliaceho oplotenia medzi parkovis-
ká,“ vysvetlila vedúca referátu rozvoja mesta 
MsÚ Darina Paveleková.
Zároveň bude na plochách pre peších vy‑
tvorené bezpečné miesto s  rozšírenou 
plochou pre osadenie 4 ks parkových 
lavičiek, 2 ks odpadkových košov a  2 ks 
stojanov na bicykel.

„Súčasťou zámeru je doplnenie existujúceho 
verejného osvetlenia popri miestnej komuni-
kácii na Ulici J. Fabiniho z dôvodu jeho absen-
cie, čo prispeje k zvýšeniu funkčnosti a atrak-
tivity predmetného územia pre zákazníkov 
využívajúcich služby autobusovej stanice,“ 
doplnila ďalej D. Paveleková.
V  rámci projektu budú na autobusovej sta‑
nici inštalované aj automatické závory, 
ktoré by mali slúžiť na elimináciu nežiadu‑
ceho pohybu iných vozidiel ako autobusov 
prevádzkovateľa. Zároveň návrh počíta s re‑
vitalizáciou zelených plôch a odstránenie 
nevhodných alebo poškodených stromov 
v tejto časti podľa výsledkov dendrologické‑
ho prieskumu.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli 
vyčíslené na 641 728,88 €. Výška spolufi‑
nancovania projektu je v zmysle výzvy sta‑
novená na 5  % z  celkových výdavkov, čo 
predstavuje 32 086,44 €. „Na projekt nám 
prispeli investori z OBI čiastkou 30-tisíc €. Zá-
roveň je s  nimi dohodnuté, že v  prípade rea-
lizácie tohto parkoviska nám prispejú sumou 
35-tisíc €, čo je viac, ako uvedené spolufinan-
covanie,“ informoval na zasadnutí primátor 
P. Bečarik.

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ
Mesto Spišská Nová Ves sa zapája do výzvy 
IROP a  predkladá ďalšiu žiadosť o  nená‑
vratný finančný príspevok na Revitalizáciau 
vnútrobloku sídliska Západ v Sp. Novej Vsi.
Projekt rieši územie medzi ulicami Hut‑
nícka, Kolárska a  Strojnícka s  celkovou 
výmerou 7 165 m2, z  toho podiel zelene 
predstavuje cca  57,86  % (4 146 m2). V  rám‑
ci jednotlivých prác je plánované vybudo‑
vanie 2 nových detských ihrísk, multi‑
funkčného ihriska a  fitnes zóny, nového 
amfiteátra a ohniska. V prípade schválenia 
projektu a získania externých zdrojov tu pri‑
budnú prvky mestského mobiliáru, ako sú 
lavičky, piknikové stoly či cyklostojany. 

V tejto časti zároveň dôjde k rekonštrukcii 
už existujúcich chodníkov, ako aj k vytvo‑
reniu dlažobných plôch. V  neposlednom 
rade projekt počíta aj s komplexnými vege‑
tačnými úpravami a umiestnením nových 
stožiarov verejného osvetlenia. „V prípade 
úspešného schválenia žiadosti, práce na pro-
jekte by mali trvať od marca do augusta bu-
dúceho roka,“ priblížila vedúca referátu roz‑
voja mesta Darina Paveleková.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli 
vyčíslené na 560 299,45 €. Spolufinanco‑
vanie mesta je v  zmysle výzvy stanovené 
na 5 % z celkových výdavkov projektu, t. j. 
28 014,97 €.

štrukcia kuchynky, kde mesto plánuje vy‑
meniť podlahu a kuchynskú linku. Vytvoriť 
tu chce Senior centrum, ktoré by slúžilo 
viacerým záujmovým seniorským organi‑
záciám a  tiež kreatívne dielne. Keďže sa 
tieto priestory nachádzajú v  budove na 
poschodí, niektorým členom robia scho‑
dy problémy. Mesto preto do budúcnosti 
uvažuje nad vybudovaním výťahu alebo 
namontovaním schodolezu.

Sviatok sv.  Valentína sa niektoré páry 
rozhodli prežiť netradične, a  to darova‑
ním krvi.

V Dome Matice slovenskej v Sp. Novej Vsi 
sa 15. 2. po dvojročnej prestávke uskutoč‑
nilo okresné kolo 27. ročníka súťaže v pred‑
nese slovenských povestí Šaliansky Mať‑
ko 2022. Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich 
z  15‑tich základných škôl. Rozdelení boli 
do 3 kategórií. Traja najlepší postúpili do 
krajského kola súťaže v Košiciach.

Február nám priniesol magický dátum 
22. 2., ktorý je označovaný aj ako najsil‑
nejší deň tohto storočia. Z numerologic‑
kého hľadiska bol veľmi silný nielen kvôli 
početným dvojkám, ale tiež preto, že je 
zrkadlový. To znamená, že sa rovnako 
číta spredu aj zozadu. Práve tento deň si 
v obradnej sieni Radnice povedalo áno až 
5 párov, hoci pripadol na utorok.

Na hraničný priechod Vyšné Nemecké  – 
Užhorod išiel 24. 2. pomáhať aj tím Spiš‑
skej katolíckej charity. Pre utečencov 
mali pripravenú potravinovú a  materi‑
álnu pomoc. Ďalší tím s pomocou sa zas 
chystal nasledujúci deň na hraničný prie‑
chod v Ubli. Ako za charitu uviedol Anton 
Frič, po dohode s ďalšími podobnými or‑
ganizáciami boli pripravení tam vytvoriť 
stále stanovištia. Dohodnutých mali asi 
40  dobrovoľníkov s  ďalšími organizácia‑
mi, s ktorými sa na mieste mali striedať 
po 2 – 3 dňoch. Pomáhajú aj spišskonovo‑
veskí skauti, ktorí vo Vyšnom Nemeckom 
odovzdali dve dodávky plné zdravotníc‑
keho materiálu, potravín, hygienických 
potrieb a  ďalších pomôcok. Slovenský 
skauting dočasne vytvoril vysunuté pra‑
covné pôsobisko v  obci Juskova Voľa, 
aby mohol bližšie monitorovať situáciu 
na hraničných priechodoch a v táboroch 
a pružne reagovať na danú situáciu a po‑
treby dobrovoľníkov. Medzi prvými, ktorí 
ponúkli ubytovanie  utečencom boli maji‑
telia Grand hotela Spiš. Mnoho dobrovoľ‑
níkov pomáhalo s prípravou priestorov, 
materiálom na kúrenie ako aj programom 
pre deti.

Členovia Mestského výboru č. 8 – staré 
mesto (sever) sa 24. 2. stretli na svojom 
zasadnutí, na ktorom zhodnotili činnosť 
v  uplynulom roku. Rekonštrukciou prešli  z E. Gondová

 z E. Gondová
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vá, Školská a Gorkého. Na Duklianskej ul. 
pribudla aj nová cyklistická radiála s vodo‑
rovným značením. Okrem toho bola spra‑
covaná projektová dokumentácia a  prí‑
prava projektov, ktoré sa budú realizovať 
v tomto roku. Prebehnúť by mala posled‑
ná 9. etapa rekonštrukcie námestia v časti 
od cirkevného gymnázia po Redutu. Záro‑
veň v  tomto roku sa plánujú zrealizovať 
opravy fasády budovy Reduty, v  rámci 
ktorej sa chce na nákladoch spolupodieľať 
Košický samosprávny kraj.

Na Slovensku je v nemocniciach 31 000 lô‑
žok, z toho v rámci rozšíreného lôžkového 
fondu je vyhradených 5 380 pre potreby 
Ozbrojených síl SR a  požiadavky NATO. 
Pred rokovaním vlády to 25. 2. uviedol mi‑
nister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. 
Na mobilizáciu sa, okrem iných nemocníc, 
pripravila aj spišskonovoveská nemoc‑
nica Svet zdravia.

Hasiči v Košickom kraji zaevidovali od 
28. 2. do 3. 3. dokopy až 97 požiarov tráv 
a suchých porastov. Najviac z nich sa vy‑
skytlo v okresoch Michalovce a Sp. Nová 
Ves, a to po 24.

Košický kraj v týždni od 14. – 20. 3. spustil 
očkovanie vakcínou Novavax. K dispozícii 
je vo veľkokapacitnom očkovacom centre 
v Košiciach na Ostrovského ulici.

Na súdoch vzniknú špeciálne miestnosti 
na výsluch detí a  zraniteľných obetí. 
Ide o  súčasť projektu ministerstva spra‑
vodlivosti, ktoré získalo grant z  Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska v hodnote vyše 
1 mil. €. Špeciálne miestnosti majú pri‑
budnúť už v období od marca do mája na 
ôsmich súdoch, medzi ktorými je aj Okres‑
ný súd v Sp. Novej Vsi. V rámci projektu 
rezort plánuje v  máji spustiť edukačný 
program, ktorého úlohou bude aj vzdelá‑
vanie sudcov v oblasti indivi duálneho prí‑
stupu k maloletým pri zisťovaní ich názoru 
v civilných konaniach.

Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvnil 
výrobu v  spišskonovoveskom závode 
Embraco Slovakia, kde zastavili výro‑
bu a vývoz produktov do tejto krajiny až 
do odvolania. Výrobca kompresorov pre 
domáce a  komerčné chladenie zároveň 
čiastočne pozastavil predaj výrobkov do 
Ruskej federácie, čo spôsobilo nutnosť 
úpravy výrobného programu. Riaditeľ zá‑
vodu Tomáš Kandra informoval, že od 4. 3. 
do 8. 3. bola odstavená linka EM na výrobu 
domácich kompresorov a zároveň nevylú‑
čil nutnosť ďalších odstávok.

Členovia Mestského výboru č. 7 ‑ Staré 
mesto východ sa 7. 3. na svojom zasadnu‑
tí zaoberali podnetmi od občanov. Medzi 

Pomoc pre Ukrajinu
Spišská Nová Ves sa zapája do pomoci pre občanov a utečencov z Ukraji-
ny. Mesto organizuje materiálnu i finančnú zbierku, poskytuje ubytovanie 
v mestských hoteloch. Pripravuje humanitárnu pomoc pre partnerské 
mesto Ťačiv. V mestských priestoroch v Dome služieb na Štefánikovom 
námestí 10 je zriadené centrum pomoci.

Materiálna a finančná zbierka 
vyhlásená mestom
Na zasadnutí krízového štábu mesta 
28. 2. 2022 bolo rozhodnuté o vyhlásení zbier‑
ky potravín, oblečenia a hygienických potrieb 
pre utečencov z Ukrajiny. Zbierka je realizova‑
ná v priestoroch mestského úradu a na všet‑
kých základných školách v pôsobnosti mesta.

Občania môžu do zbierky prispieť na:
 z Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, 

Štefánikovo nám. 1 ‑ oproti Metropo‑
lu (prístup na dvor cez zadnú bránu od 
Detskej polikliniky) počas pracovných 
dní v čase 13.00 – 15.00 hod.;

 z individuálne prevzatie v inom čase 
je možné dohodnúť na tel. čísle: 
053/415 21 11;

 z základných školách v pôsobnosti 
mesta, ktoré informáciu o zbierke zve‑
rejnia na ich webových stránkach alebo 
poskytnú na školách.

Aktuálne sú potrebné:
 z trvanlivé potraviny k okamžitej konzu‑

mácii, cereálie, instantné polievky, ovocie 
a zelenina, mäsové a rybacie konzervy, 
paštéty, trvanlivé pečivo, cestoviny, pše‑
no, balená voda, káva, cukor, soľ;

 z detské keksy a piškóty, sušienky, mlieko, 
ovocné kapsičky, detská výživa, detské 
príkrmy, krupica a instantné kaše, ovocné 
nápoje a džúsy;

 z jednorazové nepremokavé podložky do 
postieľky;

 z hygienické potreby ‑ tekuté a tuhé 
mydlá, pracie prášky a prostriedky, 
aviváž, prostriedky na umývanie riadu, 
papierové obrúsky, servítky, toaletný 
papier, kuchynské utierky, hygienické 
potreby pre ženy, zubné pasty, zubné 
kefky, šampóny, dezinfekčné prostriedky, 
môžete darovať kozmetiku;

 z jednorazové poháre, misky a príbory;
 z spacie vaky, posteľná bielizeň, plachty, 

deky, prikrývky, uteráky;
 z skladacie postele, posteľné matrace, vankúše;
 z detská obuv, momentálne nie oblečenie;
 z v prípade, ak môžete darovať práčku, 

chladničku, vopred dohodnite na tel. 
čísle: 053/41 52 112.

Vzhľadom na dostatočné materiálové zásoby 
šatstvo nie je momentálne potrebné nosiť.

Vyhlásenie finančnej 
dobrovoľ nej zbierky
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
3. 3. 2022 poslanecký zbor schválil:

 z použitie finančných prostriedkov 
10 000 € na zabezpečenie humanitárnej 

pomoci pre občanov a obyvateľov Ukraji‑
ny z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves,

 z vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na 
zabezpečenie humanitárnej pomoci pre 
občanov a obyvateľov Ukrajiny.

Prispieť je možné vkladom alebo 
prevodom na bankový účet vedený  
v  Prima banke Slovensko,  a.  s., IBAN: 
SK34  5600  0000  0034  0042  7111 alebo 
vkladom do zapečatených označených 
pokladničiek uložených:

 z v podateľni Mestského úradu – Štefániko‑
vo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106,

 z alebo na sekretariáte primátora mesta – 
Radnica – Radničné nám. 7, SNV.

V priebehu marca vedenie nášho nemeckého 
partnerského mesta Alsfeld avizovalo po‑
skytnutie 10 000 €. Pomôcť chce i Clausthal‑
‑Zellerfeld a francúzsky L'Aigle.

Pomoc pre partnerské mesto 
Ťačiv
Na základe komunikácie s  vedením part‑
nerského mesta Ťačiv mesto pripravilo hu‑
manitárnu pomoc pozostávajúcu zo zdra‑
votníckeho materiálu (obväzy, striekačky, 
respirátory, invalidné vozíky, barly…), trvan‑
livých potravín, diek, hygienických potrieb. 
K pomoci sa pripojila i spoločnosť Emb‑
raco Slovakia. „Naša spoločnosť sa rozhodla 
finančne prispieť na zabezpečenie elektrocen-
trály a vybavenia pre hasičov. Dar urýchlene 
schválila aj naša interná darcovská komisia,“ 
uviedol riaditeľ závodu Tomáš Kandra.
Embraco je pripravené pomôcť aj v situácii, 
ktorá môže nastať pri postupnom ubytovaní 
utečencov v  zariadeniach v  našom regióne, 
ako i pri organizácii ich dopravy z ukrajinsko‑
‑slovenskej hranice na Spiš.

Ubytovanie pre utečencov
Mesto má pripravené vlastné ubytovacie ka‑
pacity pre utečencov v hoteli Preveza a Šport 
a v zariadeniach Lesov mesta.
Za účelom vytvorenia databázy dobrovoľ‑
ných poskytovateľov ubytovania (v súkromí, 
atď.), prípadne poskytnutia inej dobrovoľníc‑
kej činnosti (tlmočenie, doprava, psychologic‑
ká pomoc, animátorstvo, atď.) vytvorilo mesto 
registračný formulár, ktorý je možné vyplniť 
a ponúknuť pomoc. Formulár je zverejnený 
na stránke mesta www.spisskanovaves.eu 
pod bannerom Pomoc Ukrajine.
„Mesto ubytuje cca 50 občanov Ukrajiny v ho-
teli Preveza, ďalších 15 v hoteli Šport a v zaria-
dení Lesov mesta. Zároveň máme informácie 
o  ubytovaní ďalších utečencov v  zariadení 
KSK – v ubytovni Limba, ako aj v štátnom za-
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nimi boli aj sťažnosti na hluk z  kaviarne 
nachádzajúcej sa v  blízkosti obytného 
domu, ale aj výtržnosti v okolí firmy Em‑
kobel. Ďalej prejednávali úpravu rýchlosti 
na 30 km/h na Námestí Iglovia, a to osa‑
dením dopravnej značky. Podarilo zrea‑
lizovať chodník vedúci k OC Madaras. Do 
plánu hlavných úloh pre tento rok zaradili 
riešenie parkovísk na Ul. J. Hanulu a  po‑
kračovanie opráv chodníkov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien 8.  3. primátor mesta Pavol Bečarik 
nezabudol ani na naše zdravotníčky, ktoré 
navštívil v tunajšej nemocnici Svet zdravia 
a  kvietkom im poďakoval za ich náročnú 
a záslužnú prácu. Zároveň v obradnej sieni 
Radnice na slávnostnom prijatí zablahože‑
lal ženám, ktoré pôsobia v treťom sektore 
a spolupracujú s mestom na rozvoji v so‑
ciálnej oblasti.

Smola a hrušky natočili nový videoklip 
pre olympijskú víťazku Petru Vlhovú. 
Ako priblížil frontman kapely Spoko Kra‑
már, po Petrinom neuveriteľnom výkone 
prepísal text pôvodnej skladby Snehová 
kráľovná.

Poisťovňa Dôvera zverejnila 10.  3. rebrí‑
ček TOP nemocníc za rok 2021. Medzi 
40  všeobecnými nemocnicami sa spiš‑
skonovoveská nemocnica Svet zdravia 
umiestnila na 15. mieste.

V nedeľu 13. 3. sa pred Redutou na Rad‑
ničnom námestí uskutočnil Koncert pre 
Ukrajinu, ktorým chceli hudobníci zo Sp. 
Novej Vsi vyjadriť podporu a  solidaritu 
nášmu susednému štátu a zároveň zdieľať 
dôležité informácie ohľadom prebiehajú‑
cej Zbierky pre utečencov z Ukrajiny. Orga‑
nizátorom bola skupina umelcov v meste 
v  spolupráci s  Mestským kultúrnym cen‑
trom a mestom Spišská Nová Ves. Na kon‑
certe vystúpili: Cliftons, Smola a  hrušky, 
Timotej Zavacký, Matgrow, Spišský výber, 
Martin Pižem & Hudobná klubovňa a mo‑
deroval ho Peter Čižmár.

Organizáciou Spojených národov bol 
22.  marec vyhlásený ako Svetový deň 
vody. Koordinovaný je organizáciou UN – 
WATER v spolupráci s vládami a partnermi 
po celom svete. Oslava dňa vody je mimo‑
riadnou príležitosťou pripomenúť širokej 
verejnosti dôležitosť vody, ktorá je ne‑
nahraditeľnou tekutinou pre zachovanie 
životného prostredia a  pre zdravý rozvoj 
ľudskej spoločnosti. Podtatranská vodá‑
renská prevádzková spoločnosť pripravila 
pre svojich zákazníkov bezplatné stanove‑
nie dusičnanov v pitnej vode z domácich 
studní. Obyvatelia regiónu, ktorí využívajú 
vlastné zdroje, si tak 24. 3. mohli dať ana‑
lyzovať vzorku vody aj v  pobočke v  Sp. 
Novej Vsi.

riadení civilnej ochrany v Prednej Hute,“ uvie‑
dol primátor Pavol Bečarik.
V  hoteli Šport útočisko našli i  mladí rých‑
lokorčuliari z  Kyjeva, súrodenci Mária (12 r.) 
a Timofil (16 r.), ktorí k nám prišli bez rodičov. 
Na slovensko‑ukrajinskej hranici ich vyzdvi‑
hol ich bývalý tréner Alexander Myklucha, 
ktorý pôsobí druhý rok v  našom rýchlokor‑
čuliarskom klube. S  ubytovaním pomáha‑
jú i  súkromné osoby, ako napríklad rodina 
Vastuškova.

Centrum pomoci
V stredu 9. 3. 2022 v mestských priestoroch 
Domu služieb na Štefánikovom námestí 10 
bolo otvorené centrum pomoci, ktoré je 
otvorené denne od 8.00 do 20.00 hodiny. Po‑
skytovať bude všetky potrebné informácie.
Viac informácií nájdete na stránke mesta: 
https://spisskanovaves.eu/hladam ‑info/
pomoc ‑pre ‑utecencov ‑z ‑ukrajiny

 z A. Jančíková

Nadácia Veolia Slovensko 
nezištne pomáha
Nadácia Veolia Slovensko aj v uplynulom roku 
poskytla finančné prostriedky niekoľkým 
organizáciám svojho regiónu. Zamestnanci 
skupiny Veolia majú možnosť získať finan‑
cie na podporu rôznych verejnoprospešných 
projektov s podmienkou, že sa sami podieľa‑
jú na ich realizácii ako dobrovoľníci. Jednou 
z podporených aktivít bolo vytvorenie haly 
v Centre pre deti a rodiny Alžbetka, n. o., 
v Spišskej Novej Vsi. Vďaka finančnej pomoci 
sa zrealizovali nové stierky a nátery, vyba‑
venie jedálne a obývacej časti. Realizáciou 
projektu sa umožnilo vytvorenie priestorov, 
kde sa klienti centra najčastejšie stretávajú 
pri spoločných chvíľach, a tak môžu rozvíjať 
svoje duchovné a sociálne hodnoty.

Ďalším zaujímavým podporeným 
podujatím bol Duatlon
Už niekoľko rokov je ŠK Iglovia, 
o. z., organizátorom najvyššej sú‑
ťaže, a  to Majstrovstiev SR. Du‑
atlon je modifikáciou triatlonu, je 
to verzia bez vody a  zaraďuje sa 
medzi najťažšie športy. V  hlavnej 
kategórii sa beží 10 km, bicykluje 
40 km a  záverečný beh je 5 km. 
V žiackych a detských kategóriách 
sú vzdialenosti adekvátne prispô‑
sobené. Snahou organizátorov je 
pritiahnuť deti a  mládež v  našej 
elektronickej dobe k športovaniu. 

Celkovo sa súťažilo v  8 štartových vlnách 
v  kategóriách od Nádejí (kategória C) až po 
vekovú kategóriu V3, t. j., muži a ženy.

Nadácia Veolia Slovensko pomáha rôznym ko‑
munitám a podporuje dobrovoľnícku činnosť 
svojich zamestnancov. Ide najmä o rozvíjanie 
duchovných hodnôt, realizáciu a  ochranu 
ľudských práv alebo iných humanitných cie‑
ľov, ochranu a  tvorbu životného prostredia, 
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 
podporu zdravia, vzdelávania, vedy, telový‑
chovy a športu. Teší nás, že aj v radoch našich 
zamestnancov sa nachádzajú aktívni a obe‑
taví ľudia s cieľom pomáhať druhým.

 z Božena Dická, PVPS, a. s.
 z Slavomíra Vogelová, StVPS, a. s. 

Foto: archív PVPS, a. s., StVPS, a. s.

Upozornenie na povinnosť poskytovateľov 
ubytovania utečencom z Ukrajiny
Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, odbor krí‑
zového riadenia, v súvislosti so situáciou na 
Ukrajine a  s  poskytovaním dočasného úto‑
čiska (ubytovania) štátnym občanom Ukra‑
jiny a  ich rodinným príslušníkom  ukladá 
poskytovateľom ubytovania (fyzickým aj 
právnickým osobám) povinnosť  zasielať 
aktuálnu informáciu o  počte ubytovaných 
utečencov prostredníctvom elektronické‑
ho formulára zverejneného na webovej 
stránke mesta pod bannerom Pomoc 

Ukrajine. Informácie je potrebné zaslať pro‑
stredníctvom uvedeného formulára aj pri 
každej zmene počtu ubytovaných, t. j., 
v deň prijatia alebo odchodu občana.
Tieto informácie sú potrebné z  dôvodu ne‑
skoršej refundácie nákladov za ubytovanie 
a  stravovanie, ktoré budú financované zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom samo‑
správy po verifikácii predložených dokladov.

 z red
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KY Národopisné múzeum v  Smižanoch pri‑

pravilo pri príležitosti blížiacich sa veľko‑
nočných sviatkov hneď 2 súťaže určené 
pre širokú verejnosť. Po dlhých 20‑tich ro‑
koch sa rozhodlo obnoviť súťažnú výstavu 
v zdobení vajíčok, a to 6. ročníkom súťaže 
pod názvom O najkrajšiu kraslicu. Tú rozší‑
rili o 1. ročník súťaže Najkrajšia výtvarná 
práca s tematikou sviatkov jari. Výsledky 
budú vyhlásené pri finisáži 18.  5. v  rámci 
Dňa múzeí.

Úkryty civilnej ochrany
V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine sme v poslednom obdo-
bí zaznamenali viacero otázok týkajúcich sa úkrytov civilnej ochrany 
v Spišskej Novej Vsi. Prinášame vám preto informácie ohľadom priestorov 
slúžiacich na ukrytie obyvateľstva v meste počas mimoriadnej situácie.

Mesto Spišská Nová Ves nevlastní a  ani ne‑
spravuje ochranné stavby, v ktorých sa nachá‑
dzajú odolné a plynotesné úkryty vyžadujúce 
si finančné prostriedky na ich správu a údržbu.
Evidujeme úkryty CO v objektoch Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra, Re‑
gionálneho centra na Markušovskej ceste 
1 s kapacitou 150 osôb a v objekte spoloč‑
nosti TRIPLUS SK, s. r. o., Sadová 4, s kapa‑
citou 21 osôb.
Na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukry‑
tím počas mimoriadnej situácie a v čase vojny 
a  vojnového stavu mesto využíva možnosť 
vybrať podzemné alebo nadzemné priestory 
stavieb vhodné na tento účel. Aby takýto vy‑
braný objekt a priestor spĺňal určené požado‑
vané normy jednoduchého úkrytu je potrebné 
ho špecificky upraviť. Najmenej úprav si vyža‑
dujú objekty, ktoré majú podzemné priestory, 
alebo kde je časť objektu polozapustená, t. j. 
pod úrovňou terénu.
Pre ukrytie obyvateľov bývajúcich v  rodin‑
ných domoch je možné použiť priestory pivníc 
v týchto objektoch.
Na Letnej a Zimnej ulici sa nachádzajú pre‑
vádzkové a  polyfunkčné objekty využívané 
na bývanie aj podnikanie. Pod väčšinou z nich 
sú vybudované dostatočne veľké pivničné 
priestory. Aj tieto priestory budú použité 
na ukrytie obyvateľstva. Na ukrytie slúži aj 
priestor pod polyfunkčným objektom s  ná‑
kupným centrom SINTRA.
Ďalej je možné obyvateľstvo ukryť v  sute‑
rénnych priestoroch školských zariadení, 

ktoré takýmito priestormi disponujú. Jedná 
sa hlavne o staršie stavby, ako napr. Hotelo‑
vá akadémia, SPŠ technická, SOŠ ekonomická, 
bývalá budova SPŠ baníckej, gymnázium, ZUŠ 
a iné.
Všetky staršie tehlové bytové domy v cen‑
tre mesta sú podpivničené a v prípade po‑
treby budú využité ako úkryty.
Na Tarči na uliciach Lipová, Dubová, Javo‑
rová, sídlisku Mier na uliciach Komenské‑
ho, Tr. 1. mája, J. Wolkera, a  na Ul. Fraňa 
Kráľa sa nachádzajú bytové domy, ktoré majú 
pivničné a  spoločné priestory, ako napr. 
kočikáreň a práčovňa stavebne riešené v sute‑
réne. Na sídlisku Mier bude ako úkryt využitý 
taktiež priestor pod objektom Kina Mier.
Aby mohli byť tieto objekty uvedené do po‑
hotovosti a následne využívané ako úkryty je 
nutné v  nich vykonať špecifické úpravy, 
ktoré spočívajú v  utesnení okien a  dverí, 
zabezpečení vetrania, vybavenia zdravot‑
níckym materiálom, pitnou vodou, atď.
Všetky tieto priestory vo vyššie spomínaných 
objektoch je možné využiť na ukrytie obyva‑
teľstva bývajúceho aj v okolí týchto objektov, 
a  to aj počas vojny a  vojnového stavu. Po 
vyhodnotení momentálnej situácie sa na krí‑
zovom štábe mesta v prípade potreby opera‑
tívne rozhodne, akým spôsobom bude obyva‑
teľstvo do jednotlivých úkrytov v konkrétnych 
častiach mesta dislokované a to tak, aby urče‑
né priestory na ukrytie pokryli kapacitnú po‑
trebu obyvateľstva mesta a osôb prevzatých 
do starostlivosti.  z red

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
povedomia o autizme vás srdečne 

pozývame na otvorenie výstavy 
výtvarných prác autistických detí

MÔJ 
ÚŽASNÝ SVET

2. 4. 2022 o 15.00 h
pred radnicou

Pre deti je pripravený krátky 
sprievodný program. V prípade 

nepriaznivého počasia sa akcia ruší, 
dielka si však budete môcť pozrieť na 

výstavnom mieste pri radnici.

BUĎTE VČAS 
INFORMOVANÍ

Vďaka mobilnej aplikácii mesta 
Sp. Nová Ves sa môžete včas 

dozvedieť informácie týkajúce sa 
napr. zmien MHD, odstávok vody 
či výpadkov distribúcie elektriny. 

V aplikácii nájdete aj:
z Tlačové správy z Aktuality 

z Monitoring médií z Úradné oznamy 
z MHD z TIC z Informátor 

z Pohotovostné služby z Podujatia 
z Dôležité kontaky z Čo robiť 

v prípade mimoriadnej udalosti
AKO SI NAINŠTALUJETE 

APLIKÁCIU?
Telefón s Androidom: Kliknete na 

ikonu „Obchod“ v telefóne, 
zadáte Spišská Nová Ves 

a potvrdíte.
iPhone, iPad: Kliknete na ikonu 
„App Store“ v telefóne, zadáte 
Spišská Nová Ves a potvrdíte.

SPOJTE SA 
SO SVOJÍM 
MESTOM

Už čoskoro dôjde k obojsmernému 
prepojeniu OC Lidl a Neo zóny
Mesto Sp. Nová Ves 21. marca spustilo stavebné práce v hodnote približne 
480-tis. eur. Výstavba by mala trvať 6 mesiacov.

Realizácia stavby zabezpečí dopravné pre‑
pojenie ulice Starosaská po OC Neo zóna (na 
nábreží pri poliklinike Hornád v  úseku od 
OC Lidl po okružnú križovatku pri OC Neo 
zóna). Vďaka nej by malo dôjsť k  zlepšeniu 
dopravnej obslužnosti územia, ako aj bez‑
pečnosti všetkých účastníkov cestnej pre‑
mávky, vrátane cyklistov a  peších. „Stavba 
rieši obojsmernú cestnú komunikáciu, dažďo-
vú kanalizáciu, chodník pre peších, obojsmer-
ný cyklochodník, autobusovú zastávku s prí-
streškom a  verejné osvetlenie,“ vymenoval 
Peter Susa z oddelenia výstavby a dopravy 
MsÚ.
Počas výstavby je premávka v zmysle do‑
časného dopravného značenia jednosmer‑
ná, a to v smere od OC LIDL ku OC Neo zóna. 
Náhradnou autobusovou zastávkou pre 

linku č.  1 zabezpečujúcou prepojenie Po‑
likliniky Hornád s Nemocnicou Svet Zdravia 
bude zastávka Kaufland. „Ospravedlňu-
jeme sa za obmedzenia a  žiadame všetkých 
účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie 
dočasného dopravného značenia a  trpezli-
vosť,“ doplnil ďalej P. Susa.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť 
STRABAG, s. r. o. Náklady na realizáciu stav‑
by boli vyčíslené na cca 480‑tis. €. Uvedenú 
sumu sčasti pokryje finančný dar v  objeme 
207 545 € od spoločnosti Slovak Retail Project 
Gamma, k. s., ktorá je stavebníkom plánova‑
ného obchodného centra v území pri okružnej 
križovatke pod OC Kaufland. Zvyšnú sumu 
bude mesto hradiť zo svojho rozpočtu. Pred‑
pokladaná dĺžka výstavby je 6 mesiacov.

 z Edita Gondová
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Jarný zber 
objemných odpadov
Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných 
kontajnerov:

1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 4. 4.
2. Gaštanová ul. ‑ býv. Overall 4. 4.
3. Lipová ul. 4. 4.
4. Kamenný obrázok 5. 4.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 5. 4.
6. Štúrovo nábrežie ‑ parkovisko pri OD Prima 5. 4.
7. Štúrovo nábrežie 11 ‑ 13 6. 4.
8. Hutnícka ul. 6. 4.
9. Strojnícka ul. 6. 4.

10. E. M. Šoltésovej 7. 4.
11. Hurbanova ‑ pri kotolni 7. 4.
12. Za Hornádom ‑ zadná strana obchodu 7. 4.
13. sídl. Východ ‑ Fraňa Kráľa 11. 4.
14. Rázusova ul. 11. 4.
15. Koceľova ul. 11. 4.
16. Filinského ul. ‑ bytovka 12. 4.
17. garáže pri Židovskom cintoríne 12. 4.
18. Medza ‑ pri Panoráme 12. 4.

Vyzývame občanov bývajúcich v  bytových domoch, aby nepo‑
trebný objemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapa‑
citných kontajnerov. Upozorňujeme, že do kontajnerov je za‑
kázané ukladať stavebné odpady, zeminu, konáre z orezov 
stromov a  krov, elektroodpady, pneumatiky, nebezpečné 
odpady (akumulátory, „vyjazdený“ olej, farby, obaly z  fa‑
rieb, žiarivky, televízory, monitory…). Upozorňujeme, že za 
porušenie uvedeného zákazu môže byť pôvodcovi takéhoto 
odpadu uložená sankcia do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov 
bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu 
separovaných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2022.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bež‑
ných udržiavacích prácach sú občania povinní odovzdať na Zber‑
nom dvore drobných stavebných odpadov ‑ areál Regionál‑
nej skládky odpadov Kúdelník II (po ‑ pi: 7.00 ‑ 14.30 h).
Nebezpečný odpad môžu občania odovzdať na Zbernom dvo‑
re na Sadovej ulici (po ‑ pi: 8.00 ‑ 16.00 a so: 8.00 ‑ 12.00 h).
Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho 
preukazu.
Počas veľkonočných sviatkov (15. – 18.  4.  2022) budú oba 
zberné dvory zatvorené.
Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v niektorom 
pneu servise alebo v predajni s pneumatikami.

Výkup papiera 
na vašej ulici
Výkup papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný 
papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1 
Novoveská 
Huta
4. 4. 
pondelok

1. Horská 60 16.00 ‑ 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 17.45 ‑ 18.00
3. pri pionierskom tábore 17.15 ‑ 17.30
4. Horská 35 a 50 16.30 ‑ 16.45
5. Kvetná 17 16.45 ‑ 17.00
6. pri Hasičskej stanici 17.30 ‑ 17.45
7. Tichá 10 16.15 ‑ 16.30
8. Kozákova vila 17.00 ‑ 17.15

MsV č. 3
Ferčekovce
5. 4. 
utorok

9. Muráňska 2 16.00 ‑ 16.15
10. Muráňska 26 16.15 ‑ 16.30
11. križ. ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.30 ‑ 16.45
12. Muráňska 60 16.45 ‑ 17.00
13. Nitrianska ul. 17.15 ‑ 17.30
14. Laborecká ul. 17.45 ‑ 18.00
15. Trnavská ul. 17.00 ‑ 17.15
16. Dunajská ul. 17.30 ‑ 17.45

MsV č. 6
staré mesto 
‑ juh
6. 4. 
streda

17. Fándlyho ul. 17.00 ‑ 17.20
18. F. Urbánka 25 ‑ Kozí vrch 16.00 ‑ 16.20
19. pred Zim. štadiónom ‑ hotel Šport 17.20 ‑ 17.40
20. Tehelná ul. ‑ obchod 16.20 ‑ 16.40
21. Gorkého 19 18.00 ‑ 18.20
22. križ. ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.40 ‑ 17.00

MsV č. 7 
staré mesto ‑ 
východ
7. 4. 
štvrtok

23. križ. ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.00 ‑ 17.15
24. Pod Tepličkou 16.00 ‑ 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.15 ‑ 16.30
26. Drevárska ul. ‑ garáže Nov. domova 16.30 ‑ 16.45
27. Zábojského ul. 17.15 ‑ 17.30
28. Zvonárska ul. 17.30 ‑ 17.45
29. MPC starý vchod ‑ Mlynská ul. 17.45 ‑ 18.00

MsV č. 8 
staré mesto ‑ 
sever

30. Vajanského ul. 
(smer k Medzi)

6. 4. 17.40 ‑ 18.00

31. Vajanského ul. 
(smer k stanici)

8. 4. 17.45 ‑ 18.05

32. J. C. Hronského 7. 4. 16.45 ‑ 17.00
33. Hviezdoslavova ul. 
‑ soc. zariadenie Katarínka

8. 4. 17.25 ‑ 17.45

MsV č. 9 
Telep
8. 4 
piatok

34. Bernolákova ul. 17.10 ‑ 17.25
35. Kuzmányho ul. 16.55 ‑ 17.10
36. Kmeťova ul. ‑ podjazd 16.40 ‑ 16.55
37. Jánskeho ul. 16.20 ‑ 16.40
38. križ. ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 ‑ 16.20

UPOZORNENIE: VYKUPUJEME AJ KARTÓN! Knihy vykupuje‑
me bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme! Neberieme 
papier v igelitových vreciach! Olej vykupujeme v plastových 
fľašiach!

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

Oznámenie o zmene vývozu 
zmesového odpadu
Oznamujeme obyvateľom mesta, že vývoz zme‑
sového komunálneho odpadu v častiach mesta, kde pripadá na 
pondelok 18. 4. 2022, sa uskutoční v sobotu 16. 4. 2022.

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

Oznámenie o zmene 
v prevádzkovaní 
Zberných dvorov
Oznamujeme obyvateľom mesta, že počas veľkonočných sviatkov 
v dňoch od 15. 4. do 18. 4. 2022 bude Zberný dvor na Sadovej ulici 
a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady nachádzajúci sa v are‑
áli skládky odpadov Kúdelník II zatvorený. Služby oboch zberných 
dvorov je možné znova využiť v  čase prevádzkových hodín od 
19. 4. 2022.



10 SPRAVODAJSTVO www.spisskanovaves.eu
PO

LI
CA

JN
É 

O
KI

EN
KO Z činnosti OO PZ v SNV

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
2. 2. 2022 začaté trestné stíhanie pre prečin 
krádeže. Páchateľ sa v uvedený deň v čase 
okolo 22.00 hod. pod vplyvom alkoholu 
pokúsil vlámať do budovy predajne na Ko‑
lárskej ul. Pri tomto pokuse bol prichytený 
príslušníkom štátnej polície a následne sa 
dal na útek. Týmto konaním pre poškode‑
nú spoločnosť spôsobil predbežnú škodu 
na zariadení vo výške 50 €.

Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polí‑
cie v SNV bolo 20. 2. 2022 začaté trestné 
stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej 
veci. Páchateľ v uvedený deň v čase okolo 
2.30 hod. na Ul. Kalinčiaka poškodil 5 mo‑
torových vozidiel. Svojím konaním spôso‑
bil predbežnú škodu vo výške 1 685 €.

Z činnosti MsP v SNV

Kamerovým systémom bolo 19.  2.  2022 
o 22.05 hod. zistené, že na Zimnej ul. došlo 
k  fyzickému napádaniu dvoch osôb. Jed‑
na mala v ruke neznámy predmet a druhá 
útočila so smetným košom. Hliadka osoby 
zastihla na Rázusovej ul. Po zjednaní ná‑
pravy a upokojení situácie bolo zistené, že 
osoba so smetným košom sa bránila úto‑
ku nožom druhej osoby, ktorá sa vyhráža‑
la zabitím. Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu bola na miesto privolaná 
hliadka PZ SR, ktorá zabezpečila miesto do 
príchodu hliadky OO PZ SR SNV. K zrane‑
niu osôb nedošlo.

Na základe vlastnej činnosti hliadka spo‑
zorovala 23. 2. 2022 o 21.30 hod. na Kame‑
nárskej ul., pri garážach za potokom Wim‑
bach, odstavené a  naštartované osobné 
motorové vozidlo zn. Mazda, v ktorom sa 
nachádzali 3 osoby: Č. P., K. K. a H. D. Na‑
koľko hliadka šetrením zistila, že ani jeden 
z  menovaných nie je majiteľom vozidla 
a  ani držiteľom vodičského oprávnenia, 
bola na miesto cestou stálej služby MsP 
privolaná hliadka ODI PZ SR, ktorá si vec 
prevzala k ďalšej realizácii.

 z 20. 3. 2022 na Ul. Ing. O. Kožucha sa 
našiel zväzok 10 ks kľúčov rôznej veľ‑
kosti, z toho dva bezpečnostné spo‑
lu s karabínkou a modrým el. čipom. 
IC159/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

Významný cyklista a náš 
rodák oslávil 90-ku
Nestorovi slovenskej cyklistiky a rodákovi zo 
Spišskej Novej Vsi Kamilovi Haťapkovi pri 
príležitosti jeho životného jubilea (90 rokov) 
udelil 3. marca tohto roku primátor Spišskej 
Novej Vsi Pavol Bečarik Cenu primátora 
mesta. Osobne mu ju odovzdal v Bratislave 
bývalý primátor a  poslanec mestského za‑
stupiteľstva Ján Volný.
Kamil Haťapka sa podieľal na zisku dvoch 
strieborných medailí pre ČSSR v  časovke 
družstiev na 100 km na MS v  Leicestri 1970 
a v Glavera del Montello 1985 i na celkovom 
víťazstve Vlastimila Moravca na Pretekoch 
mieru 1972. Svoj podiel mal aj na zisku titulu 
majstrov sveta čs. tímu v stíhacích pretekoch 
družstiev na dráhe v Colorado Springs 1986. 
Trénersky viedol mnohé cyklistické osob‑
nosti, napríklad Jána Svoradu, Jiřího Škodu, 
Dušana Škvareninu či Milana Jurča, prvého 
slovenského cyklistu, ktorý štartoval na Tour 
de France. Ako tréner pôsobil aj v Maďarsku, 
Juhoslávii a v Mexiku. V cyklistike prešiel via‑
cerými funkciami.
Bol predsedom Slovenského zväzu cyklistiky 
a  dlhoročným riaditeľom obnovených prete‑
kov Okolo Slovenska. Je trvalým zástancom 
myšlienky zriadenia Ministerstva športu SR 
so samostatnou rozpočtovou kapitolou. Dlhé 
roky bol členom Slovenského olympijského 
výboru (SOV). Je no‑
siteľom Strieborných 
kruhov Slovenského 
olympijského výbo‑
ru za výrazný prínos 
k  rozvoju olympij‑
ského hnutia a  cer‑
tifikátu prezidenta 
Medzinárodného 
olympijského výbo‑
ru Za rozvoj olym‑
pionizmu na Sloven‑
sku.
Od roku 2011 čest‑
ný člen SOV a  prvý 
nositeľ ocenenia 
Legenda slovenskej 

cyklisticky za celoživotný prínos pre cyklis‑
tiku. Je tiež nositeľom štátneho vyzname‑
nania Rad Andreja Hlinku II. triedy za mimo‑
riadne osobné zásluhy za vznik Slovenskej 
republiky, Pamätnej medaily ministra obra‑
ny SR za osobný prínos pri rozvoji vzťahov 
a  spolupráce medzi Ministerstvom obrany 
SR a Ministerstvom obrany Spojených štátov 
mexických.
„Naše mesto bolo niekoľkokrát etapovým 
miestom pretekov Okolo Slovenska. Aj tento 
rok budeme súčasťou 66. ročníka známych 
pretekov, mestské zastupiteľstvo schválilo prí-
spevok vo výške 20-tisíc € a dúfam, že náš ro-
dák, ktorý je jednou z najvýznamnejších tvárí 
cyklistiky na Slovensku, nebude v Spišskej No-
vej Vsi chýbať,“ uviedol primátor mesta Pavol 
Bečarik.
Podľa médií je Kamil Haťapka v dobrej kondí‑
cii, za čo vďačí dobrej imunite a pravidelnému 
prísunu vitamínu C a zinku. „Bol som príjem-
ne prekvapený vitalitou pána Haťapku, spo-
mínali sme na naše prvé stretnutie v Spišskej 
Novej Vsi, kedy sa organizačný tím Okolo Slo-
venska ubytoval v hoteli Metropol. Na tohto-
ročnom sviatku slovenskej cyklistiky by nemal 
chýbať,“ dodal J. Volný, ktorý bol dlhoročným 
funkcionárom v cyklistickom športe.

 z Tomáš Repčiak

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
15. 4. 2022

8.00 - 18.00
Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6B

T.: 053/446 59 37
16. 4. 2022

8.00 - 18.00 Lekáreň BENU, Medza 15, T.: 053/417 68 84

17. 4. 2022
8.00 - 18.00 Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10, T.: 053/442 82 77

18. 4. 2022
8.00 - 18.00 Lekáreň NA TARČI, Agátová 12, T.: 053/446 75 68

OSTATNÉ DNI:
8.00 - 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15, T.: 053/417 68 84
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, T.: 0901 961 073
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513
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Výstava bábik a hračiek
K výstave bábik a hračiek, ktorú venovala svojmu rodnému mestu pani Alica Tokarčíková, 
a ktorá je vystavená v podzemí spišskonovoveskej radnice, pribudli modely autobusov. Na‑
priek tomu, že nejde o vzácnu zbierku, určite potešia malých „šoférov“, ktorí výstavu hračiek 
navštívia. Tridsiatka historických modelov autobusov z Československa i zahraničia dopĺňajú 
katalógy s podrobným popisom jednotlivých modelov.
Výstava je nainštalovaná v miestnosti v suteréne radnice a zahŕňa rôzne typy starožitných bábik, 

bábiky v  národných 
krojoch, ukáž ku kočí‑
kov či nábytku. Určite 
zaujme aj zbierka ply‑
šových medvedíkov.
Prehliadky výstavy 
zabezpečuje Turistic‑
ké informačné cen‑
trum, Letná 49 v pra‑
covné dni v  časoch: 
10.45, 11.45, 13.45, 14.45, 
15.45 a 16.45 hod.

Klub dôchodcov Lipa Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

4. 4. Beseda v klube s náčelníkom mestskej polície 
a aprílové žartíky o 14.00 h

20. 4. Pozývame členov na výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa bude konať vo veľkej zasadačke MsÚ o 14.00 h. 
Možnosť uhradiť členský príspevok.

29. 4. Prehliadka Múzea ľ udových tradícií vo Važci 
Odchod vlakom do Popradu o 12.38 h, 
z Popradu 13.31 h do Važca.

V mesiaci máj plánujeme zábavu ku Dňu matiek.

Kraslica symbol 
nového života…
Gúľaj sa vajíčko cez hory, doliny, 
zanes pozdravenie do každej rodiny.

V Dome MS v Spišskej Novej Vsi pripravil MO MS 
výstavu kraslíc zberateľky ‑ jej predsedníčky, kto‑
rá vlastní viac ako 200 kusov. Výstavu obohatila 
ukážkou postupu výzdoby, technikou leptania 
a  Petra Kalafutová predvádzala zdobenie kraslíc 
voskovou technikou. Jej pedantná práca zaujala aj 
K. Raševovú a M. Štelmáka, ktorí oslovili zberateľ‑
ku a natáčali pre RTVS ‑ Slovensko v obrazoch.
Medzi najstaršie kultové, obradové predmety 
patrilo vajce. Symbol nového života, plodnosti 
a  znovuzrodenia. Prvé kraslice podľa archeolo‑
gických vykopávok majú 2 300 rokov. V  odbor‑
nej literatúre sa uvádza, že na Slovensku máme 
sedem techník výzdoby kraslíc. Farbenie môže 
byť v jednej farbe (cibuľová šupka, šafran, mladé 
zelené žito, pálená tehla…), ale aj anilínové farby, 
voskovky. Najstaršou technikou výzdoby kraslíc 
je batikovanie. Veľmi rozšírenou je aj maľovanie 
voskom. Severozápad Slovenska predstavil tech‑
niku drôtovania. Medzi náročné techniky patrí  
od druhej polovice 19.  storočia vyškrabávanie. 
Vajíčko z Batizoviec musí mať napísaný aj veršík. 
Taktiež v tomto období sa dostáva do povedomia 
zriedkavá technika leptania. Vzácna a ojedinelá 
výzdoba kraslíc je okúvanie. Na celom Slovensku 
je známa technika obliepania. Podľa regiónov je 
to sietina ‑ dužina močiarnej trávy, slama, vlna, 
perlovka, vajíčka sa obhačkovávajú… V  súčas‑
nosti sa kraslice perforujú alebo k odtláčaniu sa 
používajú pri farbení aj rastliny. Vajíčka vyrába‑
li remeselníci z  dreva, keramiky, porcelánu, skla, 
vizovického pečiva, medovníka, ale aj z papiera. 
Medzi najdrahšie vajíčko na svete patrí „Jedľová 
šiška“, ktorú vytvoril šperkár Peter Fabergé. Na 
svetovej výstave v Paríži v  roku 1890 predstavil 
zbierku vajíčok a  získal vrchol svojej slávy. Zbe‑
rateľka predstavila aj kraslice z  desiatich štátov 
Európy, Egypta a Číny. Výstavu obohatila aj ručne 
napísanými básničkami venovanými sviatkom 
jari.

 z Mgr. Jolana Prochotská

Zimné sčítanie návštevníkov 
Slovenského raja
Jednodňové zimné sčítanie návštevníkov Národného parku Slovenský raj sa uskutočnilo v ob‑
dobí jarných prázdnin. Od 8. do 16. hodiny zbierali pracovníci Správy NPSR údaje na pätnástich 
miestach národného parku. Celkovo zaregistrovali 486 návštevníkov. Z nich už tradične najviac 
ľudí bolo na Tomášovskom výhľade a v Prielome Hornádu, pre turistov je zaujímavá aj ne‑
náročná trasa v Stratenskom kaňone na juhu Slovenského raja. „Tradične prevažujú slovenskí 
návštevníci, zo zahraničia sú to Poliaci, Maďari a Česi. Už dlhodobo sa ukazuje, že Slovenský raj 
je letnou turistickou destináciou. Ak v zime evidujeme priemerne 500 návštevníkov, v lete sa toto 
číslo šplhá k piatim tisícom denne. Máme aj problémových návštevníkov, ktorí porušujú náš náv-
števný poriadok, najmä majitelia štvorkoliek, skútrov a skialpinisti, a to najmä v lokalite Vernár. 
Ak takýchto ľudí prichytíme, riešime ich priestupky s  políciou,“ dodáva riaditeľ Správy NR SR 
Tomáš Dražil.  z z TV Reduta spracoval Tomáš Repčiak

 z Tomáš Repčiak
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5 proti 5

Vedomostnú súťaž 5 proti 5 pozná hádam 
každý. Skúsili si ju i deti ZŠ na Ul. Z. Ne‑
jedlého v  ŠKD. Aj sa niečo naučili, aj sa 
zabavili… Veselo im veru bolo, úsmevy im 
vyčarilo.

Projekt Erazmus+ na Školskej

28. 2. až 4. 3. 2022 sa v Gymnáziu Školská 
ul. osobne stretli študenti z  troch krajín 
v  rámci projektu Erasmus+. Ďalšie dve 
krajiny – Taliansko a Francúzsko – absol‑
vovali niektoré aktivity online. Náplňou 
stretnutia sa stala téma sociálnych médií 
a možností ich využitia vo vzdelávaní (So‑
cial media To Promote Education). Študenti 
z Turecka, z Českej a Slovenskej republiky 
začali svoj týždenný pobyt workshopom 
na tému Digitálna gramotnosť s lektorkou 
Viktóriou Koósovou, absolventkou školy. 
Získané vedomosti študenti využili na vy‑
tvorenie digitálnej hry o meste v aplikácii 
ActionBound a na hodine chémie s využi‑
tím digitálnej techniky. Študenti z  Talian‑
ska a Francúzska sledovali podujatia online 
a aktívne sa zapojili do spoločného diania.
Súčasťou spoločných projektových aktivít 
je už tradične aj spoločné trávenie voľného 
času, kreatívne zapôsobila tvorivá dielňa 
v  Galérii umelcov Spiša a  túžbu po po‑
znávaní a dobrodružstve naplnili výletmi 
do Slovenského raja, Vysokých Tatier a na 
Oravu.

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE
SV. ALŽBETY, 
BRATISLAVA
Palackého č. 1, 
811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave:
• vysoká škola v SR s najnižším 

školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi 

signatárov Veľkej Charty Bolonskej 
univerzity

• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho 
člena Európskej asociácie univerzít

Možnosť študovať na 
detašovanom pracovisku 
v Spišskej Novej Vsi - študijný 
odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Poplatok za prijímacie konanie 
(prihláška) - 50 €.

Prihlášky odoslať na adresu: 
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 
810 00 Bratislava
Informujte sa aj na T.: 0911 104 940, 
resp. na Zimnej ul. 48. Ďalšie 
informácie: www.vssvalzbety.sk

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča

Milí rodičia budúcich prváčikov!
Opäť je tu čas zápisu detí do základnej školy. Ak máte dieťa so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami a obávate sa, ako zvládne základnú školu, príďte k nám od 1. 4. do 29. 4. 2022.
Stále máte možnosť využiť aj prípravný ročník.

V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu v organizačných zložkách:
 z ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – určená pre žiakov 

s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup. Ško‑
láci postupujú podľa vzdelávacích programov pre bežné základné školy, prispôsobe‑
né ich špeciálnym potrebám.

 z ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzdelávania sa nelíši od vzde‑
lávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy sú prispôsobené 
žiakom nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom s poruchou binokulárneho videnia 
(tupozrakosť, škuľavosť).

Naše benefity:
 z každý učiteľ je špeciálny pedagóg
 z terapia EEG ‑biofeedback, rehabilitácie a masáže, kyslíková terapia, terapia svetlom 

a iné
 z služby tyflopédov, logopédov, školskej psychologičky, zdravotnej sestry, sociálnej 

pracovníčky
 z nižší počet žiakov v triedach a pomoc asistentov učiteľa

V prípade otázok nás máte možnosť kontaktovať na tel. číslach 053/451 23 95, 451 47 95 
alebo mailom na skola@nevidiaci.sk. Na stránke www.skola.nevidiaci.sk si pomocou 
3D vizualizácie môžete pozrieť, ako to v našej škole vyzerá.
Na spoluprácu s vami a vašimi deťmi sa teší riaditeľka PaedDr. Šarlota Múdra a pedagó‑
govia školy.

Polnoc, spiaca v perí vtáka, 
otvárajúca zelené oči. Slepota. 

Vajce nového človečenstva zohrie-
va len ďaleká hmlovina chladnúcim 

telom. Predstavenie sa začína… 
I. Kupec

Miestny odbor Matice sloven-
skej, Spišské kultúrne centrum 

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

pozývajú pri príležitosti 
100. výročia narodenia 
a 25. výročia úmrtia na

STRETNUTIE 
S POÉZIOU 

IVANA KUPCA
25. 4. 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.

... Zaspievaj, vtáča, v kosodreví, 
odplaš nám tieseň jesene. 
V prameni vody ubúda. 

A ty, zem odpusť nám naše viny... 
Maša Haľamová

Okresná organizácia Jednoty dôchod‑
cov Slovenska, laureát Ceny primátora 
mesta SNV a Základná organizácia JDS 

Kolinovce

pozývajú na prezentáciu 
dôchodcov v oblasti

UMELECKÉHO 
SLOVA A VLASTNEJ 

LITERÁRNEJ TVORBY 
venované oslave a ochrane prírody 

v štyroch ročných obdobiach

28. 4. 2022 o 9.30 h v KD Kolinovce

Súčasťou podujatia je vernisáž výstavy 
Zlaté ruky s ukážkami remeselných  

zručností so zapojením, v odkaze  
troch generácií.

SÚŤAŽ na návrh NOVÉHO LOGA pre OZ Novoveská Huta
Návrhy môžu byť v papierovej alebo digitálnej podobe (A4/A3)

Uzávierka návrhov: 31. 5. 2022 do 18.00 h. Hlavná výhra: smartfón CAT v hodnote 250 €.
Zapojiť sa môžu školy i jednotlivci bez ohľadu na vek.

Viac na: oznovoveskahuta.eu
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MUDr. Alena Pekarčíková
Svet by bol lepším miestom, ak by ľudia 
v  ňom robili to, čomu aspoň trochu rozu‑
mejú. O tom som presvedčená a realita času 
v poslednom období dáva tomuto tvrdeniu 
úplne za pravdu. Som lekárka a k sociálnej 
oblasti mám teda celkom blízko. Denno‑
denne sa stretávam vo svojej ambulancii 
s  rôznymi životnými osudmi a  nie sú mi 
ľahostajné. Aj preto som prijala ponuku 
stať sa predsedníčkou sociálno ‑zdravotnej 
komisie v našom meste. Myslím si, že sme 
spolu s jej členmi, ktorým chcem týmto veľ‑
mi pekne poďakovať a, samozrejme, v koor‑
dinácii s radnicou a všetkými kompetentný‑
mi, urobili počas tohto volebného obdobia 
kus dobrej práce. Samozrejme, na vavrínoch 
zaspať nemôžeme. Spišskú Novú Ves čaká 
v  sociálnej oblasti ešte veľa práce. Akútny 
nedostatok nájomných bytov, miest v  do‑
move dôchodcov, riešenie situácie s bezdo‑
movcami, chýbajúci životný štandard mar‑
ginalizovanej rómskej komunity, to všetko 

sú výzvy, ktoré na nás čakajú. Zavierať pred 
nimi oči znamená len odďaľovanie problé‑
mov. A  preto sa snažíme získavať interné, 
ako aj externé zdroje, aby sme boli na výzvy 
pripravení. Mnoho projektov je už v  stave 
prípravy a ich realizácia bude čoskoro. Som 
však nesmierne rada, ak sa na „konci dňa“ 
napokon podarí niekomu pomôcť a  keďže 
mojou srdcovou záležitosťou sú deti, tak 
ich radosť je najväčším zadosťučinením mo‑
jej práce. Ako lekárka sa však veľmi teším 
aj pozitívnym krokom, ktoré vedú k  lepšej 
a  kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na‑
šich občanov. Jedným z nich je aj investícia 
do nového zdravotného strediska na sídlis‑
ku Západ, kde komfort pacientov bude na 
oveľa vyššej úrovni. No život a svet sa v po‑
slednom období dynamicky mení. COVID 
výrazne zasiahol do našich životov a blízky 
vojenský konflikt, ktorý odsúdil celý svet, 
nám tiež nepridáva na zdraví a  pokoji. Aj 
v  našom meste pomáhame ľuďom, ktorí 

utekajú pred nástrahami vojny. A  to je cieľ 
a  zmysel našej práce. Držme si prsty, aby 
sme to spoločne zvládli, buďme k sebe em‑
patickí a hlavne buďme zdraví.

Konané v rámci celoslovenskej akcie
Upracme Slovensko

DEŇ ZEME – UPRACME SI MESTO

PROGRAM:
PÓDIUM PRED REDUTOU:
14.00 Minidisko Show s rozprávkovými
  dvojičkami Tárajka a Popletajky
14.30 Bojko a Zmrzlinka - Z rozprávky do rozprávky
15.00 Kúzelník Wolf a Sranda banda – kúzelnícka
  a bruchovravecká show 
16.00 Kúzelný strom - predstavenie
  s environmentálnou tematikou
17.00 Minidisko Tárajka a Popletajky
  + rozprávkové postavičky 

SPRIEVODNÝ PROGRAM: 
14.00 – 18.00, priestor pred cirkevným
gymnáziom Š. Mišíka
Prezentácia zberovej a komunálnej techniky 
Hry a súťaže s environmentálnou témou

PIATOK 22. 4. 2022
Do jarného upratovania mesta budú zapojené materské, základné a stredné školy.

V tento deň sa uskutoční i pokus o ustanovujúci SLOVENSKÝ REKORD v počte zapojených do upratovania.
Prihlásiť do tejto akcie sa môžu pracovné skupiny na adrese peter.hamrak@mestosnv.sk.

Mesto prihláseným účastníkom poskytne pracovné náradie.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mesto má záujem zapojiť sa do organizácie 66. ročníka medzinárodných etapových pretekov Okolo Slovenska. 
Schválené bolo poskytnutie dotácie vo výške 3-tis. € pre Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilný 
hospic. Mesto v rámci výzvy IROP predložilo 2 žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektov na vybudovanie parkoviska pri autobusovej stanici a revitalizácie vnútrobloku na sídl. Západ. 
Poslanci schválili tiež vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny.

Poslanci sa stretli 3. marca na 24. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V úvode si prítomní 
minútou ticha uctili pamiatku obetí vojnového 
konfliktu na Ukrajine. Následne za spoločný 
klub poslanec Andrej Cpin vyjadril pod‑
poru nášmu partnerskému mestu Ťačiv 
a zároveň primátor Pavol Bečarik informoval 
o  rozbehnutých aktivitách krízového štábu 
mesta.

Zriadenie elokovaného 
pracoviska ZUŠ
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na 
Všeobecne záväznom nariadení č.  1/2022 
o zriadení Elokovaného pracoviska, Lipová 13, 
Sp. Nová Ves ako súčasti Základnej umelec‑
kej školy a o zrušení Elokovaného pracoviska, 
Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves. Udialo sa tak na 
základe predloženia žiadosti riaditeľky školy 
Mariany Kacvinskej, nakoľko na zrušenom 
elokovanom pracovisku nebol posledných 
7  rokov zapísaný ani jeden žiak z  dôvodu 
nezáujmu rodičov.

Dodatok k zriaďovacej listine ZUŠ
Schválením Dodatku č.  1 k  Zriaďovacej lis‑
tine Základnej umeleckej školy, J. Fabi‑
niho  1, Sp. Nová Ves došlo k  zapracovaniu 
zmien v sieti škôl a školských zariadení spočí‑
vajúcich v zaradení nového a vyradení existu‑
júceho elokovaného pracoviska ZUŠ.

Preteky Okolo Slovenska
Poslanci ďalej prerokovávali zámer mesta za‑
pojiť sa do organizácie 66. ročníka prete‑
kov Okolo Slovenska. Predpokladaná po‑
žiadavka na spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta predstavuje čiastku 20 000 €.
Na základe uvedených skutočností mestské 
zastupiteľstvo poverilo primátora Pavla Be‑
čarika, aby prejednal s  hlavným organizáto‑
rom pretekov možnosti, formy a  podmienky 
participácie mesta na ich organizácii. Viac in‑
formácií na str. 4.

VZN určujúce spádové MŠ mesta
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo aj na 
Všeobecne záväznom nariadení č.  2/2022 
o  určení spádových materských škôl 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre 
deti s trvalým pobytom v Sp. Novej Vsi, kde 
majú plniť povinné predprimárne vzdelá‑
vanie. Týmto nariadením mesto určuje pre 
každú materskú školu časť svojho územia. 
Spádovosť sa týka len materských škôl 
zriadených mestom. Zákonný zástupca má 
právo vybrať si na plnenie povinného pred‑
primárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj 
inú materskú školu, čo je však podmienené 
dostatkom kapacít v nej.

Poskytnutie dotácie pre ADOS
Na základe žiadosti predloženej mestskému 
úradu poslanci schválili poskytnutie finanč‑
ného príspevku vo výške 3‑tis. € pre Spiš‑
skú katolícku charitu. Dotácia je určená na 
zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, 
zdravotníckych pomôcok a  oxygeneráto‑
rov pre Agentúru domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS) a  mobilný hospic. 
Mesto v  minulom roku zabezpečilo pre 
klientov ADOS 4 ks oxygenerátorov (2 ks 
boli financované z  ušetrených prostried‑
kov zrušeného novoročného ohňostroja).

Zvýšenie úhrady za stravovanie 
v domove dôchodcov
Schválením Dodatku č.  3 k  VZN č.  1/2019 
o poskytovaní sociálnych služieb v pôsob‑
nosti mesta Sp. Nová Ves a o spôsobe urče‑
nia a výške úhrady za sociálne služby do‑
chádza k  zvýšeniu úhrady za stravovanie 
v domove dôchodcov o 0,55 €/obed. Udialo 
sa tak z  dôvodu rastu prevádzkových nákla‑
dov spôsobených rastom cien energií, potra‑
vín, a tým tiež režijných nákladov na prípravu 
obeda. Po novom tak poberateľ obeda v prí‑
pade racionálnej stravy namiesto pôvod‑
ných 2,40 € zaplatí 2,95 €. Za obed zabalený 
v  jednorazovom obale bola cena upravená 
z  2,70 € na 3,25 €. V  prípade diabetickej 
stravy sa cena zvyšuje z  2,75 € na 3,30 € 
(obed v  jednorazovom obale z  3,05 € na 
3,60 €). K  navýšeniu došlo aj u  celodennej 
stravy pre prijímateľov sociálnej služby v do‑
move dôchodcov, a  to z  pôvodných 4,35 € 
na 4,90 € v  prípade racionálnej stravy 
a z 5,35 € na 5,90 € u diabetickej stravy.

Vyradenie neupotrebiteľ ného 
majetku
Schválené bolo tiež vyradenie neupotrebiteľ‑
ného majetku domova dôchodcov v celkovej 
hodnote 37 735,18 €. Ide o 2 staršie opotrebo‑
vané motorové vozidlá Škoda Felícia Combi, r. 
výroby 1996 a Citroën Jumpy, r. výroby 2005, 
ktorých oprava by už bola nerentabilná.

Parkovisko pri autobus. stanici
Poslanci ďalej prerokovávali zámer mesta za‑
pojiť sa do výzvy IROP Zvýšenie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej do‑
pravy za účelom realizácie projektu s názvom 
Parkovisko pri autobusovej stanici v Sp. Novej 
Vsi. Vybudovaním parkoviska dôjde k  vy‑
tvoreniu 32 nových parkovacích miest pre 
osobné vozidlá v západnej časti územia.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli 
vyčíslené na 641  728,88 €. Výška spolufinan‑
covania projektu je v zmysle výzvy stanovená 

na 5 % z celkových výdavkov, čo predstavu‑
je 32 086,44 €. V súvislosti s predloženým pro‑
jektom poslanec Ľubomír Pastiran poukázal 
na potrebu vybudovania verejnej čerpacej sta‑
nice na alternatívny pohon, keďže v súčasnosti 
sa za účelom zníženia emisií dostáva do popre‑
dia preferencia verejnej dopravy a ekologizá‑
cia jej prevádzky. Zároveň informoval o súčas‑
nom stave autobusovej stanice a upozornil na 
potrebu rekonštrukcie jej budovy. Zástupca 
primátora Jozef Gonda reagoval, že mesto 
má spracovanú dokumentáciu na rekon‑
štrukciu výpravnej budovy a zároveň časti 
spevnených plôch. V súčasnosti čaká, či sa 
vyskytnú externé zdroje na financovanie 
jej realizácie.
Na základe uvedených skutočností poslanci 
schválili predloženie žiadosti o  nenávratný 
finančný príspevok za účelom jeho realizácie. 
Viac informácií na str. 5.

Revitalizácia vnútrobloku sídl. 
Západ
Prerokovaný bol tiež zámer mesta zapojiť 
sa do výzvy IROP na predkladanie žiadosti 
o  nenávratný finančný príspevok za účelom 
realizácie projektu Revitalizácia vnútrobloku 
sídliska Západ v Sp. Novej Vsi.
Viac informácií na str. 5.

Správa o kontrolnej činnosti
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontro‑
lóra za rok 2021. Vykonaných bolo celkom 
9 kontrol. V 4 prípadoch boli pri ich výkone 
kontrolné zistenia a  5 kontrol skončilo bez 
kontrolných zistení.

Správa o výsledkoch kontroly
Hlavným kontrolórom mesta boli vykonané 
2 kontroly, a to:

 z dodržiavania a uplatňovania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a inter‑
ných noriem mesta v oblasti poskytnutia 
a použitia účelovej dotácie z rozpočtu 
mesta vybraným prijímateľom za roky 
2020 – 2021,

 z vybavovania sťažností a petícií adresova‑
ných mestu Spišská Nová Ves v roku 2021.

Obidve kontroly boli ukončené bez kontrol‑
ných zistení.

Vysporiadanie vzťahov 
k nehnuteľ nostiam
Na rokovací stôl sa opätovne dostalo 7 žia‑
dostí o  vysporiadanie nehnuteľností po pre‑
došlom schválení ich zámerov. Medzi nimi bol, 
okrem iného, schválený predaj novovytvo‑
reného pozemku do výlučného vlastníctva 
spoločnosti Panorama city, s. r. o., za účelom 
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Arealizácie výstavby 17‑tich parkovacích miest k budove na Javo‑

rovej ul. Schválená bola tiež zámena pozemkov bez finančného 
vyrovnania medzi mestom a  Košickým samosprávnym krajom. 
Mesto tak získa do svojho vlastníctva pozemky nachádzajúce sa na 
mestskom trhovisku a kraj pozemok na výstavbu novej športovej haly. 
Poslanci ďalej schválili aj výpožičku pozemku nachádzajúceho sa pred 
športovou halou v  prospech Združenia obcí Mikroregión Slovenský 
raj – Sever za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektro‑
bicykle v rámci projektu Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Ná‑
rodnom parku Slovenský raj.
Ďalej už bolo prejednávaných 13 nových žiadostí o vysporiadanie ne‑
hnuteľností. Nachádzala sa medzi nimi aj žiadosť spoločnosti Slovak 
Retail Project Gamma, k. s., o výpožičku časti pozemkov v celkovom 
rozsahu 3 m2 v blízkosti Neo Zóny pre účely dočasného umiestnenia 
reklamných zariadení slúžiacich na propagáciu budovaného nákupné‑
ho centra. S ohľadom na dar uvedenej spoločnosti, ktorým mesto zís‑
kalo finančné prostriedky vo výške 207 545 € na realizáciu stavby 
Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri 
OC Neo Zóna, bola uvedená žiadosť schválená.
Prerokovaná bola tiež žiadosť spoločnosti Alkon VT, s. r. o., o odkúpe‑
nie pozemku nachádzajúceho sa pod jej stavbou  – budovou Can‑
dom pri športovej hale. Uvedený pozemok bol znalcom ocenený na 
4 710,42 €. Keďže uvedená žiadosť bola po jej predošlom neschválení 
opätovne predložená na rokovanie v  nezmenenej podobe, poslanec 
Ladislav Ruttkay navrhol ponúknuť pozemok danej spoločnosti za 
kúpnu cenu v dvojnásobnej hodnote, teda za 9 420,84 €. Tento ná‑
vrh mestské zastupiteľstvo schválilo.
Formou obchodnej verejnej súťaže bol schválený predaj prípojného vo‑
zidla HUFFERMANN HKA 18.70 za cenu aspoň 14 320 €, nakoľko ho 
mesto eviduje ako prebytočný majetok. Ďalej boli prejednávané 3 žia‑
dosti o zriadenie vecného bremena, a to na priznanie práva umiestne‑
nia nasledovných stavieb:

 z mestom vynútenú revitalizáciu pozemkov a výstavbu oplotenia 
Polyfunkčného domu pri futbalovom štadióne,

 z realizáciu rekonštrukcie priepustu na ceste II/533 nad obcou Hnilčík.
Zriadenie vecného bremena sa týkalo tiež žiadosti o  umožnenie pre‑
jazdu cez pozemok vo vlastníctve mesta, ktorého časť tvorí jedinú prí‑
jazdovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľa.
Mestské zastupiteľstvo zároveň v 3 prípadoch rozhodovalo o dopl‑
není prijatých uznesení, a to:

 z o právo spätného odkúpenia pozemku v prospech Košického 
samosprávneho kraja v prípade, ak do 5 rokov nedôjde k výstavbe 
verejných komunikácií k sprístupneniu pozemkov na IBV,

 z o pozemky potrebné na rozšírenie cesty na sídl. Západ,
 z o stavbu novej tribúny do zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi 

mestom a Slovenským futbalovým zväzom.

Vyhlásenie dobrovoľ nej zbierky
Vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine začalo mesto 
mobilizovať ľudské a  materiálne kapacity v  snahe pomôcť jej 
obyvateľom. Bližšie sa o  aktivitách mesta na pomoc utečencom do‑
čítate v  samostatnom článku na str. 6 ‑ 7. V  tejto súvislosti zároveň 
mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukra‑
jiny. Za týmto účelom zriadilo mesto Sp. Nová Ves bankový účet 
SK34 5600 0000 0034 0042 7111, kde môžu finančne prispieť všetci, 
ktorým to finančná situácia dovoľuje.
V záujme mesta je v rámci svojich možností taktiež poskytnúť finančné 
prostriedky na zmiernenie dopadu tohto vojnového konfliktu. V rámci 
1. zmeny rozpočtu preto na najbližšom rokovaní mestského zastupi‑
teľstva bude predložený návrh na navýšenie finančných prostried‑
kov v celkovej výške 10 000 € na humanitárnu pomoc. Z uvedenej 
čiastky bude následne zakúpená nevyhnutná materiálna pomoc podľa 
požiadaviek humanitárnych organizácií.

Interpelácie
V  rámci posledného bodu rokovania, okrem iného, poslankyňa Iveta 
Fulková informovala prítomných o ukončení očkovania v OC Mada‑

ras od 1. marca kvôli rapídnemu poklesu záujemcov. Krajské očkovacie 
centrum v  športovej hale Hotelovej akadémie na Markušovskej ceste 
bolo naposledy k dispozícii 12. marca. Záujemcovia však majú aj naďalej 
možnosť dať sa zaočkovať v nemocnici Svet zdravia, a to vakcínou Co‑
mirnaty od Pfizer/BioNtech.
Poslanec Adnan Akram opätovne poukázal na zlú situáciu s mládežou 
najmä na sídl. Západ súvisiacu s výtržnosťami: „Nepochybne mesto má 
eminentný záujem poskytovať služby aj pre mládež v rámci pôsobnosti Cen-
tra voľného času a Klubu mladých, ktoré kvalitne a dôstojne zabezpečujú 
rôzne zmysluplné činnosti za účelom naplnenia voľného času aj tínedžerskej 
vekovej skupiny. Napriek tejto snahe však stále ostáva tvrdé jadro jednotliv-
cov, ktorí trávia svoj čas deštruktívne s obťažujúcim dopadom na komunitu.“
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa opýtal, čo chce s touto situáciou 
mesto robiť. Primátor mesta P. Bečarik reagoval, že tento problém tre‑
ba riešiť komplexne v prvom rade v rodine a škole, aj v spolupráci so 
štátnou políciou a prokuratúrou v oblasti preventívnej činnosti. Zároveň 
navrhol stretnutie, na ktorom by prešli jednotlivé možnosti a dohodli 
úlohy.
Poslanec Ľubomír Pastiran požiadal o informácie ohľadom organi‑
zovania Majstrovstiev Európy hráčov do 18 rokov v ľadovom ho‑
keji. Viac o tejto problematike nájdete v samostatnom článku na str. 22.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov, zvuko‑
vý záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu – Hľadám info – Sa‑
mospráva – MsZ.

 z Edita Gondová

Mesto Spišská Nová Ves

Vyhlásenie
dobrovoľnej ZBIERKY

vyhlasuje
d o b r o v o ľ n ú  f i n a n č n ú  z b i e r k u

na zabezpečenie

HUMANITÁRNEJ
POMOCI

pre občanov a obyvateľov 
UKRAJINY

Z darovaných finančných prostriedkov mesto zabezpečí humanitárnu materiálnu pomoc 
pre občanov a utečencov Ukrajiny.

O priebehu, výsledkoch zbierky a použití finančných prostriedkov bude mesto informovať
na úradnej tabuli a internetovej stránke www.spisskanovaves.eu vždy po ukončení 

každého kalendárneho polroka.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov získaných zbierkou 
vykoná hlavný kontrolór mesta.

Čas konania zbierky:
od 4. 3. 2022 do ukončenia následkov

spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Prispieť môžete:
Vkladom alebo prevodom na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a. s.,

IBAN: SK34 5600 0000 0034 0042 7111
Vkladom do zapečatených označených pokladničiek uložených

v podateľni Mestského úradu
Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106,

alebo na sekretariáte primátora mesta – Radnica
Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves.
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MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo 
námestie 3, SNV, 
sídl. Mier, budova 
Zdravotného strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
*Nahlasovanie na aktivitu najneskôr deň vopred.

APRÍL

1. 4., 16.00 - 20.00 h
Spišská knižnica, pobočka Mier a MC Dietka
NOC S ANDERSENOM
Podvečer s rozprávkami
Dresscode: pyžamo, teplák. súprava 

5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4. o 16.00 h
SPIEVAJ A TANCUJ
Zábavnou formou sa deti naučia nové 
pesničky a tanečné krôčiky.
Vek: 1,5+, príspevok: 4 €
*Gabika: 0917 328 195

6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4. o 9.30 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Cvičenie zamerané na rozvoj pohybu, 
motoriky a postupnú socializáciu detí.
Vek: 4 mesiace+, príspevok: 5 €
*Zuzka: 0902 225 798

4. 4., 11. 4., 25. 4. 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

6. 4., 13. 4., 27. 4. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita na tvorivosť a podporu kreativity detí.
Vek: 3+, príspevok: 5 €
*Lucia: 0911 647 409

7. 4., 21. 4., 28. 4. o 16.00 h
ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Vek: 3 - 6 r., príspevok: 5 €
*Martina: 0948 500 492

Každý pon, uto, štv, pia o 8.00 - 11.00
ADAPTAČNÁ ŠKÔLKA
Adaptácia dieťaťa na nové prostredie, kolek-
tív a režim, pre uľahčenie nástupu do škôlky.
Vek: 1+, príspevok: 10 €/deň
*Baška: 0948 550 547

5. 4., 7. 4., 12. 4., 14. 4., 19. 4., 21. 4., 
26. 4., 28. 4., o 13.00 - 15.00 h
HERŇA PRE DETI
Vek: 4 mesiace+
Nie je potrebné sa vopred nahlasovať.

14. 4. o 16.00 h
PRÁVNE PORADENSTVO
na tému - úprava rodičovských práv 
a povinností po rozvode/rozchode rodičov, 
príspevok: 5 €
*Lucia: 0911 647 409

20. 4. o 16.00 h
ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM
PRICHÁDZA K NÁM JAR
Spišská knižnica, pobočka Mier
Vek: 2+
PRIPRAVUJEME
Besedy: Zdravé oči
Právne poradenstvo

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v SNV
pozýva svojich členov na aktivity

6. apríl 2022 (streda)
30. ročník výstupu na Dreveník

Odchod z AS č. 9 o 8.00 h - Spišské Podhradie

21. apríl 2022 (štvrtok) | Spišské divadlo o 10.00 h | Cena vstupenky: 4 €
Divadelné predstavenie „Búračka“

Zakúpte si vstupenky v pokladni divadla z rezervácie pre MO JDS. Po 
predložení vstupenky v našej kancelárii alebo na schôdzi vám vyplatíme 2 €.

28. apríla 2022 (štvrtok) o 14.30 h | reštaurácii hotela Preveza
Hodnotiaca členská schôdza

Prosíme účasť nahlásiť v kancelárii MO JDS do 21. apríla.
Potrebujeme zoznam prítomných.

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

APRÍL 2022
2. 4.  | 11.00 - 18.00 h

Záhrada pri kaštieli, Smižany
VEĽKONOČNÉ TRHY

predaj veľkonočných ozdôb, tvorivé 
dielne pre deti a dospelých, animátor, 
vystúpenie speváckej skupiny FIALA, 
módna prehliadka, vernisáž obrazov 

v kaviarni, občerstvenie

10. 4. o 16.00 h | Vstupné: 5 €
Kultúrny dom, Smižany

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…

29. 4. o 17.00 h
Námestie pred obecným úradom

Fsk Smižančanka
STAVANIE MÁJA

Tradičné stavanie mája

PRIPRAVUJEME
14. 5. od 14.00 h

DEŇ RODINY
Celodenné podujatie pre všetkých, 

koncerty slovenských hviezd 
a zahraničná superstar, 

predstavenie pre deti, animácie, 
detská zóna, oddychová zóna, gastro 

zóna a veľa ďalšieho

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

www.facebook.com/okc.smizany

Stále výstavy a expozície: pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 h
Stále výstavy:

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ A ERHARDA FELBERA

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI V TVORBE TIBORA GURINA
MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA ING. MARIÁNA JANČURU

Vstupné: dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; deti do 6 r. zdarma
Prehliadka výstav, expozícií a účasť na prednáškach sa konajú za podmienok dodržiavania 

hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

21. 2. 2022 sme slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci s Prešovskou 
univerzitou v Prešove za účasti členov BSS a primátora Pavla Bečarika.

Oznamujeme členom BSS, že sme vydali ďalšie číslo občasníka Banícke slovo.
8. apríla 2022 sa uskutoční krst novej knihy v obci Smolník 

Technické pamiatky VI – Smolník, Smolnícka huta a Úhorná.

Multifunkčné energetické a banícke centrum 
Nábrežie Hornádu 14, SNV, 053/429 75 46 

banicke.centrum.snv@gmail.com

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
Správcovská firma, s. r. o.: 
0905 215 732
PORUCHA NA VEREJNOM 
OSVETLENÍ Brantner Nova, s. r. o.: 
0903 628 845, Ing. I. Starinský, 
ivan.starinsky@brantner.com
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 
0914 153 003
VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO 
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, 
mob. 0905 499 881
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1. 4. (piatok) o 19.00 h 120 min.
22. 4. (piatok) o 19.00 h
23. 4. (sobota) o 19.00 h
RAY COONEY
ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Brilantná komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

2. 4. (sobota) o 19.00 h 90 min.
27. 4. (streda) o 10.00 h
MARTIN KUKUČÍN/PETER PALIK
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

3. 4. (nedeľa) o 10.30 a 16.00 h PREMIÉRA
11. 4. (pondelok) o 10.00 h 100 min.
25. 4. (pondelok) o 10.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

5. 4. (utorok) o 10.00 h od 6 rokov, 80 min.
10. 4. (nedeľa) o 16.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

6. 4. (streda) o 9.00 h od 6 rokov, 70 min.
13. 4. (streda) o 10.00 h
PETER PALIK
KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

7. 4. (štvrtok) o 10.00 h 50 min.
20. 4. (streda) o 10.00 h
24. 4. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.

7. 4. (štvrtok) o 19.00 h od 12 rokov, 120 min., v predstavení sa fajčí
12. 4. (utorok) o 10.00 h
28. 4. (štvrtok) o 10.00 h
MIRO GAVRAN
ZMRZLINA
Komédia nadväzujúca na inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

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

9. 4. (sobota) o 19.00 h od 15 rokov, 150 min.
29. 4. (piatok) o 19.00 h
30. 4. (sobota) o 19.00 h
ROBIN HAWDON
GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata výletná idylka!

21. 4. (štvrtok) o 10.00 a 19.00 h od 15 rokov, 110 min.
GYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

ŠTÚDIO SD
26. 4. (utorok) o 10.00 h od 12 rokov, 115 min.
KAROL HORÁK
ŠTÚR
Meno Ľudovíta Štúra je známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

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
KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ

NOC S ANDERSENOM
1. 4. 2022, 16.00 – 20.00 h | Knižnica, pobočka Mier a MC Dietka

Podvečer s rozprávkami v rámci 17. ročníka medzinárod. podujatia zameraného 
na podporu čítania detí. Podujatia realizované v spolupráci s MC Dietka.

FILMOVÉ FOYER 3
7. 4. 2022 | Online FB Osveta SNV

Online rozhovor s Miroslavom Dibákom a Milošom Fiľom.

ATELIÉRY KRESBA ‑ KERAMIKA
7. 4. o 16.00 h | Ateliér SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 28 €

Workshop keramiky určený pre širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred na: vlasicova@skcak.sk, tel. 053/442 52 50

HOKERLÍK
9. 4. 2022 o 18.30 h | Attico, Zimná 68, podkrovie Domu Matice slovenskej

Literárny večer a prezentácia tvorby členov Spišského literárneho klubu, nového 
zborníka Priúzko k 40. výročiu založenia klubu, sprievodný program Rapsodéve.

ATELIÉRY KRESBA – KRESBA – ZÁKLADY PORTRÉTU
12. 4. 2022 o 16.00 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

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

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM – PRICHÁDZA K NÁM JAR
20. 4. 2022 o 16.00 h | Knižnica, pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3

Cyklus detských aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

CINEAMA 2022
21. 4. 2022 o 17.00 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Regionálne kolo celoštátnej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER
21. 4. 2022 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28
Ivana Gibová – Cynizmus nie je póza…

Stretnutie so slovenskou autorkou, ktorej kniha bola vo finále ceny Anasoft 
litera 2017 a stala sa tak historicky prvou laureátkou ceny René – Anasoft litera 

gymnazistov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ
23. 4. 2022 o 10.00 h | Obecné kultúrne centrum Smižany

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru 
detí Vidiečanova Habovka.

STRETNUTIE S POÉZIOU IVANA KUPCA
25. 4. 2022 o 15.00 h | Knižnica, Letná 28

Pri príležitosti 100. výročia narodenia. Organizované v spolupráci s Miestnym 
odborom Matice slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica 

a Hotelovou akadémiou SNV.

VIDEO KURZ 1: VIDEO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
26. 4. 2022 o 16.00 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

Workshop s Petrom Čajom

ATELIÉRY OLEJOMAĽBA – PORTRÉT V MONOCHRÓME
27. – 28. 4. 2022 o 16.00 h | Ateliér SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 12 €

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

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
27. 4. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

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

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Peter Karpinský: O Malom kozmonautovi
Kniha plná zaujímavých i nebezpečných dobrodružstiev smelého, vynaliezavého 

Malého kozmonauta. Knižná novinka autora žijúceho v našom meste.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Janet Skeslien Charles: Parížska knižnica

Skutočný príbeh o láske, priateľstve a moci literatúry spájať ľudí. Dej je zasadený 
do vojnového Paríža a prechádza až do súčasnosti.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Andrew Rader: 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
Michael Connelly: Zákon neviny

Advokát Michael Haller čelí vážnemu obvineniu. Je podozrivý z vraždy bývalého 
klienta. Prípad je pridelený sudcovi, ktorý nemá Hallera veľmi v láske.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

APRÍL
21. 4. 2022 (štvrtok) o 20.00 h | Koncertná sieň Reduty

AKUSTICKÉ HRUŠKY: 25 ROKOV TOUR
Koncert populárnej kapely SMOLA A HRUŠKY. 
Akustické turné - 25 rokov na hudobnej scéne.

Voľné sedenie. | Vstupné: 10 €
23. 4. 2022 (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. 2022 (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 €
26. 4. 2022 (utorok) o 17.00 h 

Koncertná sieň Reduty
JOZEF BANÁŠ - SPISOVATEĽ

Stretnutie s Jozefom Banášom 
o najnovšom románe 

o Tomášovi Baťovi 
a iných témach.
Vstup voľný.

PRIPRAVUJEME
14. 5. 2022 (sobota) o 16.00 h | Koncertná sieň Reduty

XXIV. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Účinkujú: Základná umelecká škola SNV

Hudba: bratia Luňákovci
Vstupné: dospelí: 20 €, deti do 12 rokov: 15 € 

žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže 
v SNV – zdarma

Predaj vstupeniek: od 25. 4. 2022
Spojená škola sv. M. M. Kolbeho, SNV 

053/441 43 01 * 0904 930 644
25. 5. 2022 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier

SYLVIA MILÁČIK
Romantická komédia s pesničkami, v ktorej nič nie je také, 

ako to navonok vyzerá. Účinkujú: Anna Šišková,  
Vladimír Černý, Natália Puklušová, Marián Labuda

Vstupné: 18 €
29. 5. 2022 (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

SPIEVANKOVO
Pesničkový program pre deti.

Vstupné: 12 €

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 €

5. 4. utorok o 19.00 h
TRALALA CRÈME DE LA CRÈME 2022
Fran., titulky, 120 min., MP - 15
12. 4. utorok o 19.00 h
KLAM CRÈME DE LA CRÈME 2022
Fran., titulky, 122 min., MP - 15
19. 4. utorok o 19.00 h
NAJHORŠÍ ČLOVEK NA SVETE
Nór., titulky, 121 min., MP - 15
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

2. – 3. 4. sobota, nedeľa o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
USA, animovaná komédia, 108 min., MP
9. – 10. 4. sobota, nedeľa o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
16. 4. sobota o 17.00 h
KEĎ SA ČERVENÁM
USA, animovaný, rodinný, komédia, 99 min., MP - 7
18. 4. pondelok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
22. 4. piatok o 17.00 h, 24. 4. nedeľa o 17.00 h
ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV 2D
Kanada, animovaný rodinný, 97 min., MP
30. 4. a 1. 5. sobota, nedeľa o 17.00 h
UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
Bel./ Fran., animovaný, komediálny, rodinný, dobrodružný, 91 min., MP - 7
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE - ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

14. 4. štvrtok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
19. 4. utorok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV 2D
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3 €

4. 4. pondelok o 16.30 h + TOMBOLA
V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM
ČR/SR, komédia, slovenský dabing, 111 min., MP - 15
6. 4. / 13. 4. / 27. 4. KINO MIER NEHRÁ
1. 4. piatok o 17.00 h | 7. 4. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
MORBIUS
USA, akčný triler, český dabing, 108 min., MP - 12
1. – 2. 4. piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
4. 4. pondelok o 19.00 h | 8. – 9. 4. piatok, sobota o 19.00 h
18. 4. pondelok o 19.00 h
SRDCE NA DLANI
ČR, komédia od tvorcov hitu Ženy v behu, 95 min., MP - 12
8. 4. piatok o 17.00 h | 11. 4. pondelok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PETER DVORSKÝ
SR, biografický dokument, 77 min., MP - 12
11. 4. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, romantická komédia, 93 min., MP - 12
14. a 16. 4. štvrtok a sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA
USA, dobrodružný, fantasy, slovenský dabing, titulky, 143 min., MP - 12
21. 4. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
25. 4. pondelok o 19.00 h | 28. 4. štvrtok o 17.00 h
KRYŠTOF
SR/ČR, dráma, 101 min., MP - 12
21. – 23. 4. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
25. 4. pondelok o 17.00 h | 29. 4. piatok o 17.00 h
30. 4. sobota o 19.00 h
PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
ČR, komédia, 96 min., MP - 12
23. 4. sobota o 16.00 h vstupné: 10 €
SMEJKO A TANCULIENKA - TANCUJ, TANCUJ!
Každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek, musí mať platnú vstupenku.
26. 4. utorok o 18.00 h vstupné: 20 €
LENKA FILIPOVÁ koncert v Kine Mier
28. – 29. 4. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
POSLEDNÉ PRETEKY
ČR/SR, dráma, historický, životopisný, 100 min., MP - 12
Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

APRÍL 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!



20 www.spisskanovaves.euKULTÚRA ⬤ POZVÁNKY

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

9. a 10. apríl 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…

17. a 18. apríl o 19.00 h | Vstupné: 8 €
Nick Reed: Life kouč

(veľkonočná nedeľa, veľkonočný pondelok)
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.

23. apríl 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!

26. apríl 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!

28. a 29. apríl o 19.00 h | Vstupné: 8 € a 4 €
William Shakespeare: Hamlet

Jedno z najúspešnejších predstavení Kontry ocenené na mnohých 
svetových festivaloch. Predstav si, že si sa dozvedel, že tvojho otca 
zabil tvoj strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom tvojej 

matky. Predstav si, že o vražde ti povedal duch tvojho otca, ktorý ťa 
donútil k prísahe, aby si pomstil jeho smrť. Čo by si urobil?  

Ako by si to urobil? Bol by si vôbec schopný to urobiť?

30. apríl 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.

A P R Í L
DOSKY NA JOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

9. 4. 2022 (sobota) | Vstupné - dobrovoľné

Hokerlík 
Literárny večer a prezentácia tvorby členov Spišského literárneho 

klubu, nového zborníka Priúzko k 40. výročiu založenia klubu, 
hudobný sprievodný program Rapsodéve

Program:
18.30 | Matej Barč - história literatúry na Spiši 

19.00 | Ján Petrík - predstavenie zborníka SLK 40
19.15 | Autorské čítanie tvorby - členovia Spiš. literárneho klubu

20.00 | Lenka Želonková - predstavenie debutovej zbierky 
poviedok Zvliekanie

20.45 | Autorské čítanie tvorby - členovia Spiš. literárneho klubu
Hudobný sprievodný program: Rapsodéve 

Rezervácie: 0918 905 437

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

1. 4. 2022 od 8.00 h  SOŠ ekonomická

BEDMINTON
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok SŠ

Info: Zuzana Košová

7. 4. 2022 od 8.00 h  ZŠ Komenského Smižany
8. 4. 2022 od 8.00 h  ZŠ Komenského Smižany

FLORBAL
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ

Info: Mgr. Eva Fabianová

13. 4. 2022 * od 8.00 h  ZŠ Z. Nejedlého

VYBÍJANÁ
okresné majstrovstvá žiačok ZŠ

Info: Mgr. Eva Fabianová

21. 4. 2022 od 8.00 h  ZŠ Komenského Smižany
22. 4. 2022 od 8.00 h  ZŠ Komenského Smižany

BEDMINTON
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ

Info: Mgr. Eva Fabianová

28. 4. 2022 od 8.00 h  Športová hala
29. 4. 2022 od 8.00 h  Športová hala

BASKETBAL
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok SŠ

Info: Zuzana Košová

SLÁVIK SLOVENSKA 2022
30. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí 

a mládeže v interpretácii ľudovej piesne
27. 4. 2022 od 9.00 h  ZUŠ J. Fabiniho

obvodné kolo pre ZŠ okolie
Výsledky škol. kôl zašlite do 25. 4. 2022 na adresu:

cvcsnv.klaudiabigosova@gmail.com
Info: Klaudia Bigošová

28. 4. 2022 od 9.00 h  ZUŠ J. Fabiniho
obvodné kolo pre ZŠ mesta

Výsledky škol. kôl zašlite do 25. 4. 2022 na adresu: 
cvcsnv.klaudiabigosova@gmail.com

Info: Klaudia Bigošová

www.cvcadam.sk
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

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

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ArgoArgo
Dostal sa k nám 
v hroznom zdravot‑
nom aj psychickom 
stave. Život na reťazi 
a dlhodobý nedostatok 
stravy. Hľadá si spoloč‑
níka s dostatkom času 
venovať sa mu.

BoltBolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý 
sa potuloval a nepo‑
zná domov, nepoznal 
pohladenie a lásku. Je 
šikovný, odvážny, no 
aj nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

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

JustyJusty
Trojročný kríženec 
jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním 
bude mať trpezlivosť 
a ukáže mu, že aj pre‑
chádzky a pohladenie 
sú príjemné veci.

PitPit
Šteniatko, ktoré smrti 
uniklo len o vlások. Je 
veľmi priateľský, zve‑
davý, rád sa učí, miluje 
ľudskú spoločnosť 
a hru s inými psíkmi. 
Predpoklad stredného 
vzrastu.

LapajLapaj
Kríženec Husky. 
Plný energie, preto 
sa hodí do aktívnej 
rodiny so záhradou. Je 
priateľský, hravý, ale 
dokáže byť aj dosť tvr‑
dohlavý a jeho výcvik 
si vyžaduje trpezlivosť.

KikoKiko
Cca 3‑roč. psík, 
ktorý sa už 2x ocitol 
v našom útulku. Je 
priateľský, kontaktný, 
nekonfliktný, voči 
cudzím ľuďom trošku 
plachý. Má rád pre‑
chádzky a dobré jedlo.

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

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

BenyBeny
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.

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

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

SteveSteve
Starší, nepočujúci psík, 
ktorého sa zbavili pre 
potrebný chirurgický 
zákrok. Dnes je už 
po operácii, hľadá 
rodinu, v ktorej by 
mohol v pokoji stráviť 
posledné roky života.

LesyLesy
Mladučká fenočka 
vyhodená v lese. 
Zo začiatku plachá 
a bojazlivá, po zistení, 
že jej nechceme 
ublížiť, robí pokroky. 
Potrebuje ešte veľa 
trpezlivosti a lásky.

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

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

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

ZaraZara
Šteniatko veselej 
a prítulnej povahy.

HariHari
Cca 5‑mesačné 
šteniatko, milé, hravé, 
priateľské. Vyžaduje 
pozornosť a hladka‑
nie .

CleoCleo
Cca 5‑mesačné šte‑
niatko, v dospelosti 
bude pravdepodobne 
väčšieho vzrastu. Je 
veľmi milé a priateľ‑
ské.

LilyLily
Dvojročná sterilizo‑
vaná sučka. Miluje 
pohyb, nakoľko 
doteraz prežila zatvo‑
rená v tme v malej 
drevárni. Ľudí miluje, 
no psích kamarátov 
si vyberá.

TomiTomi
Cca 8‑mesačné šteňa, 
ktoré nechce byť 
samo zatvorené v ko‑
terci. S inými psíkmi 
vychádza v pohode, 
rád sa naháňa po 
výbehu.

BelaBela
6‑ročná sučka 
belgického ovčiaka 
odobratá z osady 
z množiarne. Užíva si 
každú voľnosť a pohyb 
vo výbehu, so psíkmi 
vychádza dobre, 
najradšej aportuje.

BeiliBeili
Cca 3‑mesačné 
šteniatko. Rado papá 
a spí, hravé, priateľ‑
ské, zvedavé, začína 
sa učiť hygienickým 
návykom, v pohode 
vychádza so psíkmi aj 
mačkami.
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KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
KRYTÁ PLAVÁREŇ bude otvorená od 9. 4. 2022. 

Od 9. 4. 2022 bude k dispozícii len SAUNA č. 2.

Ranné plávanie Školy Verejnosť Sauna 2
pon 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 15.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
uto 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
str 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
štv 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
pia 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30 14.00 - 20.00 Ž
sob 9.00 - 20.30 7.30 - 19.00 M

ned 9.00 - 20.30 7.30 - 12.30 M
13.00 - 19.00 Ž

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

2. 4. sob
10.00 VK SNV - Kežmarok, volejbal juniorky

ŠKBD - Trnava, basketbal staršie žiačky

3. 4. ned
10.00 Young Arrows - Stará Ľubovňa, florbal st. žiaci
12.30 Young Arrows - Michalovce, florbal juniori

9. 4. sob
Young Arrows - ATU Košice, florbal dorast
ŠKBD - Zvolen, basketbal juniorky

10. 4. ned ŠKBD - Nitra, basketbal juniorky
23. 4. sob ŠKBD - Čaňa, basketbal mladšie žiačky
28. 4. štv 8.00 Okr. majstrov. v basketbale študentov SŠ
29. 4. pia 8.00 Okr. majstrov. v basketbale študentiek SŠ

30. 4. sob
BK04 - Banská Bystrica, basketbal st. žiaci
BK04 - Kežmarok, basketbal 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 €

2. 4. sob
10.00/11.30 FK SNV - Vranov n/Topľou, U13/U12

15.30 FK SNV - Giraltovce, liga dospelí
3. 4. ned 11.00/13.30 FK SNV - Kysucké N. Mesto, U19/U17
13. 4. str 15.00/10.00 FK SNV - Stropkov, U15/U14
14. 4. štv 14.00/16.30 FK SNV - Humenné, U19/U17
16. 4. sob 16.00 FK SNV - Krompachy, liga dospelí

30. 4. sob
15.00/10.00 FK SNV - Humenné, U15/U14

16.00 FK SNV - Raslavice, liga dospelí

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

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459
Vstupné
verejnosť

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

sob - ned 9.00 - 21.00 16 €/h/kurt
zľavnená 
vstupenka 6 h 84 €/ks

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

Spišiaci prišli 
o majstrovstvá sveta
Vedenie mesta Spišská Nová Ves je sklamané rozhod-
nutím SZĽH o presune dejiska Majstrovstiev sveta U18 B 
kategórie do Piešťan.

Vedenie mesta Spišská Nová Ves so sklamaním zaregistrovalo informá‑
ciu, že Slovenský zväz ľadového hokeja definitívne presunul Majstrov‑
stvá sveta kategórie U18 B do Piešťan. Spišská Nová Ves a celý Spiš tak 
prišli o sľubovaný hokejový sviatok, na ktorý sa tešili tisíce fanúšikov 
hokeja. „Naše mesto investovalo približne 400-tisíc € do skvalitnenia ho-
kejových podmienok v našom meste práve kvôli sľubu vedenia hokejového 
zväzu, že sa tieto majstrovstvá uskutočnia v  Spišskej Novej Vsi. Chcem 
vyjadriť hlboké sklamanie za všetkých športových nadšencov na Spiši. Za-
mýšľame sa nad tým, či vedeniu hokejového zväzu naozaj ide o podporu 
našich mladých hokejistov, keď presúva majstrovstvá z  miesta doslova 
stvoreného pre výraznú podporu slovenských hokejových reprezentantov. 
Atmosféra zápasov v Spišskej Novej Vsi je povestná na celom Slovensku 
a toto rozhodnutie určite neprispeje k väčšej dôvere hokejovej verejnosti 
na východnom Slovensku k vedeniu Slovenského zväzu ľadového hokeja,“ 
skonštatoval primátor mesta Pavol Bečarik.

 z Tomáš Repčiak

Úspešná mladá 
lyžiarka
Východoslovenská liga v  zjazdovom lyžovaní zavŕšila súťažný ročník 
2021/2022 piatym kolom 13. 3. 2022 vo Vyšných Ružbachoch. Víťazkou 
ročníka v  kategórii staršie žiačky sa stala 14‑ročná Aneta Retterová 
reprezentujúca lyžiarka zo Spišskej Novej Vsi.

K dosiahnutému úspechu blahoželáme.

Pozývame na aktívny pohybový workshop pre ženy

ÚVOD DO ČAROVNÍC
24. 4. 2022 (nedeľa) z 13.00 - 17.00 h

v telocvični na Levočskej 14
Pohybová terapia pod vedením 

Edity Harbuľákovej Jónyovej (Michalovce).
Študovala odbor folkloristika -regionalistika, pôsobí 
ako terapeutka v Centre Zdravia, zostavila cvičenia 

podporujúce sebarozvoj, tanec čarovnice.
Prihlasovanie a bližšie info: 

amalka93@gmail.com z 0908 269 914
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Výborná základná časť
Základná časť hokejovej extraligy je už minulosťou.  
Nováčik zo Spiša môže prvú časť sezóny hodnotiť 
ako veľmi úspešnú.

Zďaleka sa zverenci trénera Mosnára vyhli bo‑
jom o záchranu. Škoda len, že v závere základ‑
nej časti mali nesmierne nabitý program, a to 
sa podpísalo na výsledkoch. Pred posledným 
zápasom v Banskej Bystrici stále žila šanca na 
zisk výbornej šiestej priečky v tabuľke.

„Robili sme, čo sme mohli. Bol to však zápas po 
24 hodinách a síl nebolo na rozdávanie. Na Ban-
skú Bystricu sa musíme pripraviť najlepšie ako to 
pôjde. Dôležité je, aby sme poriadne zregenero-
vali,“ vyslovil na pozápasovej tlačovej konfe‑

rencii v  Košiciach hlavný 
tréner Miroslav Mosnár.

Zápas v Banskej Bystrici bol ukážkou, ako hrali 
Novovešťania celú základnú časť. Do stretnu‑
tia dali všetko, po napínavom závere zvíťazili 
o gól 3 : 2 a už len ostalo čakať na výsledky 
ostatných súperov v  boji o  šiestu priečku. 
Nakoniec veľmi tesne šieste miesto ušlo a vo 
štvrťfinále mali Spišiaci za súpera HC Grotto 
Prešov.

Po víťazstve prvá prehra
Dohrávaným stretnutím v Stropkove odštartovali futbalisti Spišskej Novej Vsi nový futbalový rok.

V dohrávke Novovešťania vyhrali 1 : 0 a o pár 
dní ich čakal ostrý štart jarnej časti 3. fut‑
balovej ligy v  susedskom derby v  Poprade. 
V  susedskom súboji zvíťazili 
domáci v pomere 3 : 1.
„Súboj v  Poprade nevyšiel 
podľa našich plánov. Skôr to 
vyzeralo na remízový zápas. 
Chýbal nám v  útoku Chriss, 
ale Zekucia ho zastúpil veľmi 
dobre. Do ďalších zápasov po-
trebujeme pozmeniť niektoré 
veci. Poučením z chýb sa musí-
me vrátiť k tomu, čo nás robilo 
silným mužstvom,“ zhodnotil 
stretnutie tréner FK Spišská 
Nová Ves Branislav Ondáš.

Prehra v Poprade je tak prvou v aktuálnej se‑
zóne 2021/2022. Spišiaci vstupovali do jarnej 
odvety z prvého miesta a už sa nahlas začalo 

uvažovať o  prípad‑
ných postupových 
ambíciách.

„Tlak na nás je, no možno táto prehra je aj na 
niečo dobrá. Aj my môžeme prehrať a stále bo-
dovať naplno nie je samozrejmosťou,“ skonšta‑
toval tréner Spišiakov.

Program zápasov – apríl 2022
2. 4. 2022: Sp. Nová Ves – Giraltovce
10. 4. 2022: Sobrance – Sp. Nová Ves
16. 4. 2022: Sp. Nová Ves – Krompachy
24. 4. 2022: Svidník – Sp. Nová Ves
30. 4. 2022: Sp. Nová Ves – Raslavice

Basketbalisti 
v boji o play off
Základná časť basketbalovej extraligy mužov sa blíži 
ku svojmu koncu. Stále však nie je jasné, kto pôjde z akého 
miesta do play off. Isté sú len umiestnenia Levíc a Prievidze.

Tak ako bola doteraz celá základná časť 
vyrovnaná, tak tomu bude aj v  jej závere. 
K  10.  marcu boli isté len dve veci. Patrioti 
Levice sú už istým víťazom základnej časti 
a v sezóne 2021/2022 získajú niektorú z me‑
dailí. Jasno je aj na druhej strane tabuľky, 
Prievidzu čaká baráž s tímami z druhej naj‑
vyššej súťaže.

Môžu Spišskí Rytieri ešte atakovať druhú 
priečku? Na svojich súperov strácajú dve 
víťazstvá, čiže v  zostávajúcich stretnutiach 
by museli všetko vyhrať a Lučenec s Komár‑
nom naopak všetko prehrať. Do karát by im 
v  tomto smere hrala pozitívna bilancia zo 

vzájomných stretnutí (s Komárnom 3 výhry 
a 1 prehra, s Lučencom 2 výhry a 1 prehra).
Boj o druhú priečku sa Spišiakom skompliko‑
val, keď doma prehrali s Lučencom 74 : 81.

„Po celkom dobrej prvej štvrtine prišiel nepo-
chopiteľný výpadok v druhej desaťminútovke. 
Po prestávke sme sa snažili, opäť sme museli 
naháňať súpera, čo stojí obrovské množstvo 
síl. Dokonca sme vyrovnali stav, no potom 
sme opäť urobili nepochopiteľnú chybu, ne-
chali sme streliť hosťom voľnú trojku a už sme 
nemali síl to zvrátiť,“ povedal po zápase s Lu‑
čencom tréner Spišiakov Štefan Svitek.

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška

KARATE: Karate1 Premier League Fu‑
jairah/UAE (18. – 20. 2.): Súťaže sa môže 
zúčastniť len 32 najlepších pretekárov 
z celého sveta v každej váhovej kategórii. 
Z KK Iglow sa do nej dostali mladí perspek‑
tívni pretekári, a to v seniorskej kategórii. 
Premier League sa zúčastnili: Sára Krivdo‑
vá, Zoja Zimnikovalová, Dominik Imrich, 
Maroš Janovčík a tréner Jaroslav Javorský. 
2. ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici 
(19. 2.): zúčastnili sa štyria pretekári: Ma‑
rek Krivda, Dominik Antoš, Vojtech Antoš 
a  Dominik Kešeľák. Vojtech Antoš a  Do‑
minik Kešeľák vyhrali 1. miesto vo svojej 
váhovej kategórii. Hungarian tatami 
Karate cup 2022 (26. 2.): zaradený je ako 
nominačný turnaj na ME kadetov, juniorov, 
U21 v  máji v  Prahe. Z  KK Iglow sa tohto 
nominačného turnaja zúčastnilo 6  prete‑
károv. Kumite male Cadet – 52 kg: Ma‑
rek Krivda. Kumite male junior – 76 kg: 
3. Dominik Kešeľak. Kumite female U21 – 
68 kg: 1. Sára Krivdová. Kumite male 
U21  – 67 kg: 3. Jakub Černický. Kumite 
male U21 – 75 kg: 2. Maroš Janovčík. Ku‑
mite male U21 + 84 kg: 5. Juraj Černický. 
Národné športové centrum ocenilo 
najlepších: Národné športové centrum 
v  spolupráci s  Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 24. 2. na sláv‑
nostnom podujatí ocenilo spolu 10 prítom‑
ných športovcov a 9 prítomných trénerov 
za dosiahnuté výsledky na významných 
medzinárodných podujatiach v roku 2021. 
Medzi ocenenými karatistami a  trénermi 
boli aj Nina Kvasnicová  za zlato na ME 
juniorov v karate kumite a reprezentačný 
tréner Jaroslav Javorský.

BEH: Laborecká desiatka (12. 3. , Stráž‑
ske, 10 km): M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas (TJ 
Tatran SNV, 0:35:47).
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 14. apríla na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Marec – mesiac kníh, poďme sa ich 
nabažiť.
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Júlia Hönischová
Ing. Ján Kotras
Gizela Slivková
František Bocan
Jolana Bandžuchová
Elena Klingová
Ľudovít Dojčanský
Mária Goldbergerová
Veronika Konárska
Helena Kuchtová
Anna Mihoková
Františka Selnekovičová
Štefan Baffi
Katarína Bubeníková
Michal Kapalko
Rudolf Komiňák
Irena Kukoľová
Ján Mihok
Aurélia Červená
František Klein
Anna Krestianová

Adela Mikolajová
Mária Szabová
Jolana Vallová
Elena Dravecká
Ing. Július Elšig
Mária Huňová
Helena Kukurová
Magdaléna Melušová
Magdaléna Némethová
Františka Rizmanová
Anna Rybovičová
Anna Salajová
Emil Sedlák
Margita Tomaščíková
Mária Vitikáčová
Irena Zajacová
Richard Bukovinský
Ing. Jozef Daniel
Ing. Viera Dojčáková
Ondrej Filipák
Janka Hammerová

Ing. Juraj Karpinský
Agnesa Kuchárová
Štefan Mariančík
Jozefina Mizdošová
Ing. Hana Mjartanová
Milan Niemašík
Marta Novotná
Mária Pavľáková
Anna Tomalová
Dušan Augustiňák
Mgr. Klára Fiffíková
Mária Hardoňová
Mária Holotňáková
Elena Ihnaťová
Eva Jarabová
Stanislav Kučera
RNDr. Anna Leskovjanská
Rudolf Lipčák
Anna Marková
Mária Minďášová
Božena Pirháčová

Kristína Rajčuľová
Milena Sakmáryová
Jaroslav Stavrovský
Mária Šargová
Valéria Šariská
Anna Šutáková
Michal Turčanik
Ing. Jozef Antoni
Michal Berko
Marián Čižmarik
Anton Čudek
Mária Dluhošová
Anna Dzurejová
Terézia Figulová
Darina Filipová
Michal Forgáč
Anna Franková
Ing. Bedřich Hájek
Daniela Horbalová
Anna Hrebeňárová
Juraj Karpinský

Ján Kaščák
Justína Kellová
Irena Kováčová
RNDr. Marian Kovaľ
Marta Kozáková
PhMr. Jana Krivčíková
Ing. Vladimír Lučivjanský
Margita Ochmírová
Marta Palušáková
Helena Pavlíková
Mária Piačeková
Žofia Pramuková
Ľubomíra Raptošová
Tatiana Sekulová
Mária Šargová
Dušan Švihra
František Venglarčík

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohla 
žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a  známym, 
ktorí sa prišli 15. 2. 2022 rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste 
životom moju milovanú mamku, svokru, babku, prababku, 
sestru, švagrinú, krstnú mamu, tetu, príbuznú a známu Ruženu 
ZÁKUTNÚ, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 87 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Dotĺklo drahé srdce, čo nás neskonale milovalo, čo bolo naším 
pokladom. Čo vštepovalo do našich sŕdc vieru, lásku i nádej, nádej 
v sebe radostnú, že raz sa všetci stretneme.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa 17. 2. 2022 prišli rozlúčiť s mojím milovaným 
manželom, naším ockom, zaťom, bratom a švagrom Stanislavom 
KOČIŠOM, ktorý nás náhle navždy opustil vo veku nedožitých 
53 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú a citlivú rozlúčku kaplánovi M. Bartošovi, 
OR PZ v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S  úctou manželka Iva, dcéra Stanka s  Martinom, syn Matúš 
s Klaudiou, babka, Martinka a ostatná smútiaca rodina.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo 
svojej láske a dobrote.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 24. 2. 2022 vo veku 
85  rokov po dlhej a  ťažkej chorobe opustil môj manžel, otec, 
dedko a pradedko Jozef REGEC.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým spolupracov‑
níkom baníckeho cechu za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti, kvetinové dary a tichú spomienku na poslednej 
ceste našej drahej mamky a babky Ruženy BOČKAIOVEJ, rod. 
Ambrozyovej, ktorá nás navždy opustila 27.  2.  2022 vo veku 
91 rokov.
dcéra Dagmar a vnuk Miroslav

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili. 
V našom srdci žiješ večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  susedom, ktorí sa 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s naším milovaným manželom, 
ockom, deduškom Matejom HRUŠOVSKÝM, ktorý nás navždy 
opustil 27.  2.  2022 vo veku nedožitých 82 rokov. Úprimne 
ďakujeme za všetky prejavy sústrasti.
Poďakovanie patrí Rím ‑kat. farskému úradu v  SNV, ZPOZ pri 
MsÚ v SNV, menovite PhDr. J. Lapšanskému a Pohrebnej službe 
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S  úctou a  láskou manželka Mária, dcéra Tatiana a  syn Miloš 
s rodinami.

V  tmavej noci, keď začínal deň, odišiel si snívať svoj nežný sen. 
Bolesťou unavený tíško si zaspal zanechajúc všetkých a všetko, čo 
si rád mal.
28. 2. 2022 nás vo veku nedožitých 71 rokov opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, svokor, sused, príbuzný a známy Ladislav 
UHARČEK.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Úprimné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí Rím.‑kat. 
farskému úradu v SNV, PhDr. J. Lapšanskému a Pohrebnej službe 
S. Badziková.
Obrovské ďakujeme patrí celému kolektívu oddelenia dialýzy 
v SNV za dlhoročnú starostlivosť, trpezlivosť a ľudský prístup.
Poďakovanie patrí aj celému kolektívu OAMIS a JIS NsP v SNV.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.

Otcove ruky vždy sa starali, aby malým deťom chleba podali. Teraz, 
keď v rakve ležia zmozolené dlane, veľké deti s  láskou spomínajú 
na ne.
Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným a známym, ktorí sa prišli 
7.  3.  2022 rozlúčiť s  mojím milovaným manželom, starostlivým 
otcom, dedkom, pradedkom, svokrom, bratom, švagrom, 
krstným, susedom, ujom Vincentom KOŇAKOM.
S úctou manželka Agnesa a deti s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť zostala 
a tiché spomínanie.
Uplynulo už 20 rokov, čo odišiel človek zlatého srdca Michal 
BARTKO.
Tak veľmi túžil s  nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, 
nevládalo ďalej biť.
S láskou a úctou spomína manželka Anna.
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Y 5.  2.  2022 uplynulo 25 rokov a  8.  4.  2022 si 
pripomenieme 30 rokov, odkedy nás opustili naši 
milovaní rodičia Ľubomír a Eva MAUEROVCI.
Čas pomaly sceľuje rany, no nikdy ich celkom 
nevylieči…
S  láskou spomínajú synovia Ľubomír a Marian 
s rodinou a ostatná rodina a známi.

28.  2.  2022 uplynuli 4  roky od úmrtia 
našej milovanej mamičky a  babičky Emky 
KROHLÁKOVEJ a  2.  5.  2022 uplynie 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný tati 
a dedo Ján KROHLÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

9.  3.  2022 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho drahého 
Antona UHARČEKA a  27.  3.  2022 uplynulo 30 rokov, kedy nás 
opustila naša babka Katarína UHARČEKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste nezabudli 
a mali ich radi.
S úctou smútiaca rodina.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán… Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne!
23. 3. 2022 uplynul už rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
ocko, dedko a brat František CHOMA.
Veľmi nám chýbaš…
S  láskou spomínajú manželka Klára, deti s  rodinami a  sestra 
Mária.

S tichou spomienkou v srdci sme si 25. 3. 2022 pripomenuli rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný Ján MAXIM.
S láskou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce bolí.
28. 3. 2022 sme si pripomenuli 10 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustila naša mamka, babka, svokra Margita BARONOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami, vnúčatá, pravnučka, 
blízka rodina.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som 
vás veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
28.  3.  2022 sme si pripomenuli 10 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, brat a švagor Ladislav MIKOLAJ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
syn Marián s  manželkou Jarmilou, netere Daniela a  Beáta 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Odišli do neznáma, kde niet návratu.
30.  3.  2022 uplynulo 20 rokov, čo už nie je 
medzi nami môj manžel Ján DANIŠOVSKÝ 
z Novoveskej Huty.
28.  4.  2022 si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia môjho milovaného syna Marcela 
DANIŠOVSKÉHO z Novoveskej Huty.
2.  5.  2022 si tiež pripomenieme 3. výročie 
úmrtia môjho milovaného syna Mariána 
DANIŠOVSKÉHO z Novoveskej Huty.
Bože môj, pomôž mi, smútok v srdci mám, odišli 
mi zo života, koho rada mám. Srdce veľmi bolí 
za Vami, manžel a  synovia, moji. Ostala som 
sama ako plot v  poli. Nikdy sa mi nevrátite, 
nikdy nepohladíte, nikdy nepoviete  – Ľúbime 
Ťa, mami.
Žili ste život krásny, veselý a  šťastný, ale 
veľmi krátko. Ďakujem Vám za Vašu lásku 
a starostlivosť. Nikdy na Vás nezabudnem.
manželka a Vaša mamka
Kto ste ich mali radi a  nezabudli, spomínajte 
spolu s nami.

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
3. 4. 2022 si pripomenieme smutné 1. výročie, čo nám chýba naša 
milovaná mamka, babka a prababka Rozália BUČÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku spolu 
s nami.
S  láskou a  vďakou spomínajú synovia Miroslav, Peter, Pavol 
a dcéry Mária, Oľga s rodinami.

Si tu, aj keď tu nie si. Si tu, aj keď nám chýbaš. Si tu, aj keď Ťa 
nevidia. Si tu a navždy ostaneš s nami.
4.  4.  2022 si so smútkom v  duši pripomíname 9. výročie, kedy 
nás opustila  moja milovaná manželka, mamka, babka Viera 
ŠOLTÍSOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú manžel Miroslav, dcéry Viera, Daniela, 
Lenka a syn Miroslav s rodinami.

Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky 
v srdciach ostávajú…
5. 4. 2022 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil milovaný otec, 
manžel, dedko, brat, švagor, svokor Ján REPASKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatní príbuzní.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
6. 4.  2022 uplynie 1. výročie, čo nás navždy opustila manželka, 
mama a babka Alžbeta SCHMIDTOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali 
a nezabudli.
manžel, synovia a dcéra s rodinami

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď 
Ťa už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
8.  4.  2022 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef 
a Stanislav s rodinami.

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.
8. apríla 2022 si pripomíname 1. smutné výročie úmrtia našej 
mamičky Marty GECIOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach.
9. apríla 2022 si pripomíname prvé výročie, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, svokra, 
babička Anna CAPOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
10.  4.  2022 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko, ujo Pavol HAMRÁČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou spomína manželka Katarína, syn Peter, dcéry 
Mária a Janka s rodinami a vnúčatá Dominik, Matej a Natálka.

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
11.  4.  2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustil manžel, otec 
a starý otec Jozef VALÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka Veronika, dcéry Veronika, 
Lenka a syn Jozef s rodinami.

Čas plynie, spomienky ostávajú…
12.  4.  2022 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého 
Dušana FRANKOVIČA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.



27apríl 2022 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

S
P

O
M

IE
N

K
YTam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 

nezabudneme.
12.  4.  2022 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca, 
starého otca, syna, brata a príbuzného JUDr. Tibora BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Ďakujeme.
S úctou, láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Nebolo mi dopriate s vami ďalej žiť, nebolo lieku, aby som mohol 
s vami byť. Zostalo len ticho, v očiach slzy a v srdci žiaľ.
13. apríla 2022 si pripomíname 1. smutné výročie, kedy nás opustil 
Jaroslav LEŠKO, môj milovaný manžel, otec a dedko.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa 
s Tebou zas. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
13. 4. 2022 si pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, švagor, 
ujo Gabriel GÁLOŠ.
S  úctou a  láskou spomína manželka Eva, dcéra Silvia a  syn 
Gabriel s rodinou.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali 
radi a nezabudli.
Veľmi nám chýbaš.

13.  4.  2022 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Peter GANOVSKÝ.
Čas plynie, roky ubiehajú a my stále so smútkom spomíname.
manželka a deti s rodinami

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.
13. 4. 2022 uplynie 1. výročie odchodu do večnosti našej milovanej 
mamky, dcéry, sestry, vnučky Juliany KOVÁČOVEJ, rod. 
Zavačanovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S  láskou spomínajú syn Aleško, rodičia, babka, sestra Slávka 
s rodinou, brat Jozef s rodinou, ostatná rodina a priatelia.
Odpočívaj v pokoji.

Rana v srdci veľmi bolí. Ťažko je na Teba zabudnúť a ľudia, čo Ťa 
mali radi, budú ešte dlho spomínať. Ďakujem Ti, že som mohla byť 
súčasťou Tvojho života.
14. 4. 2022 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela Mgr. Petra HÖNISCHA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka Juliana.

Tam, niekde medzi hviezdami, máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
14. 4. 2022 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho ocka a dedka 
Emila KOZÁKA.
S  láskou a  úctou spomína manželka Emília, dcéra a  synovia 
s rodinami a vnúčatá.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v  dobro a  miloval svet. 
Nestihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov 
nezodpovedný vodič.
14. 4. 2022 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 25 rokov 
od úmrtia milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri 
dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
rodičia, Tonka a Richard s rodinou

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu spomína, veď bola to 
láska najdrahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.
15. 4. 2022 uplynú 2 roky od úmrtia našej drahej mamky a babky 
Agnesy FRIŠLOVIČOVEJ.
S  láskou na ňu spomínajú deti Vlasta, Jožo, Milan, Ivo, vnúčatá 
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!
17.  4.  2022 uplynú 2  roky, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, brat, svokor a starý otec Ivan KMEŤ.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Očiam si odišiel, ale v našich srdciach zostaneš navždy…
18. 4. 2022 uplynie päť rokov, keď nás náhle opustil môj manžel, 
otec, dedko, brat, švagor a príbuzný Štefan GREŠ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti Štefan, Vierka a Silvia 
s rodinami.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali…
18. apríla 2022 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
drahý manžel, náš milovaný ocko, dedko, svokor a švagor Alfréd 
TAKÁČ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali mu 
tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  vďakou spomína manželka, dcéra a  synovia 
s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s láskou spomínať.
18. 4.  2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamička, svokra, babička a prababička Gabriela VAŽANOVÁ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
20. 4. 2022 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil 
Ladislav RICHTÁRIK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
smútiaca rodina

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
22. 4. 2022 si pripomenieme smutné 11. výročie, čo nám chýba naša 
milovaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana 
a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

Za každý deň, za každý sen, vďačíme Tebe len, mama. Všetko, čo 
v nás nezhasí čas, od Teba máme, viem, mama.
22.  4.  2022 uplynie 5 smutných rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša drahá mamka, babka, krstná a kamarátka Emília 
LIPOVSKÁ.
Prosíme, venujte jej s nami tichú spomienku.
S  láskou spomínajú deti Janka a  Pavol s  rodinami, vnúčatá 
Veronika a Paľko.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v  srdci nás, ktorí sme ho 
milovali.
23.  4.  2022 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko Anton DORKO.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, spomínajte spolu 
s nami.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Dana, syn Anton s manželkou, 
dcéra Iveta s  manželom, vnúčatá Matej s  manželkou, Tomáš, 
Dagmarka s manželom a Monika.

Keby sa dalo zavolať do neba, ako smutno je nám bez Teba. Keby 
sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas. Deň za dňom sa stále 
rýchlo míňajú, spomienky na Teba v našich srdciach stále ostávajú.
25. 4. 2022 uplynie smutných 10 rokov, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec Peter HADBAVNÝ.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, spomínajte spolu 
s nami.
S  láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Tatiana a Viktória 
a ostatná smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
25. 4. 2022 uplynie 6 rokov, čo ma navždy opustil manžel Dušan 
BAĎO.
Ďakujem za spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali radi.
S úctou a láskou manželka Mária.
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28. apríla 2022 uplynú 3 dlhé smutné roky, ako nás opustil môj 
milovaný manžel, môj dobrý a  starostlivý otec, svokor a  náš 
najlepší dedko PaedDr. Milan VARGA.
Odišiel skvelý človek, učiteľ celým svojím srdcom, dlhoročný 
riaditeľ strednej školy a poslanec v našom meste.
Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí ho poznali a mali radi. 
Kolegom, žiakom, priateľom a známym.
Ani sa to nedá vypovedať, ako nám chýbaš.
Už nič nie je také ako predtým.
S láskou na Teba myslíme, spomíname a nezabudneme.
Ja Ti ďakujem za 52 rokov, ktoré sme spolu prežili. Veľmi mi 
chýbaš.
Tvoja manželka a syn Milan s rodinou.

Čas ubieha a  nevracia, čo vzal… lásku, úctu, spomienky, v  srdci 
veľký žiaľ… aj po roku úmrtia zanechávaš každému, kto Ťa poznal 
a mal Ťa rád… Ťažko je, keď v očiach slza stojí, ťažko je, keď srdce 
stále bolí.
28. 4. 2022 si pripomenieme rok úmrtia Juraja TOMAJKA.
S  láskou, úctou a  vďakou v  srdci spomína manželka, dcéra 
a vnučka.

30. 4. 2022 uplynie 5 rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec Jozef VILIAN.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Mária, vnučka Denisa a ostatná smútiaca rodina

FARBY/LAKY
...

Miešanie farieb na autá, 
interiér, exteriér

...

VÝSUVNÉ BRÁNY
......

MINERÁLY A POLODRAHOKAMY NA 
ZALIEVANIE DO ŽIVICE

...

TVORBA DIZAJNU PRIESTOROV
...

-20% NA TOVAR SKLADOM DO 30.4.2022 
........

FERstudioSNV@GMAIL.COM
Kontakt: 0948 485 545

Komplexná ponuka služieb

Individuálny prístup

Trvalé odstránenie ťažkostí

Zameranie na prevenciu

Najnovšie technológie

Dostupné pre každého

UPOZORNENIE!
Uzávierka do IČKA 5/2022 bude 14. 4. 2022 (štvrtok).



29apríl 2022 POZVÁNKY ⬤ INZERCIA 

predplať si obedy na týžden 
LEN za 3,70€

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

29. 4. 2022 /piatok/

5. ročník

www.agenturastyl.sk

25. ročník&

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

MEDIÁLNY 
PARTNER:

1932

2022UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

25. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA:ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ 
MAJÚ ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIE  V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH 
SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY. VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ 

SHOW 10. 6. 2022  V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY  
A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

7. 4. 2022 (štvrtok)  od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL 
8. 4. 2022 (piatok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

KASTING
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 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 Dám do prenájmu 2,5‑izb. byt (72 m2) s bal‑
kónom v  centre mesta SNV na Koceľovej ul. 
T.: 0911 753 031.

 z Ponúkam na dlhodobý prenájom jednoizbo‑
vý byt na sídl. Tarča. Bol rekonštruovaný 2022, 
prenajíma sa s chladničkou, stolom a stoličkami. 
K bytu prislúcha pivnica. T.: 0907 321 311.

 z Predáme 3‑izbový byt na sídl. Mier v pôvod‑
nom stave. T.: 0908 092 345

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

 z Predám montované kovové regály, drevené 
regály, pulty a 2 ks váhy po zrušení predajne po‑
travín. Cena dohodou. T.: 0903 634 778.

 z Predám veľmi zachovalý Fiat Brava 1 200 cm3 
‑ injection, 16‑ventil, prvá evid. 1/2002. Udržia‑
vaný, garážovaný, málo jazdený 59 600 km. STK 
do 1/2024. Má vynikajúci tichý chod, perfektný 
motor, trojcestný riadený katalizátor, nový vý‑
fuk, tyče riadenia a brzdové kotúče, vr. údržby 
podvozku. Cena: 2 790 €, vr. letného prezutia. 
Treba vidieť, SNV. T.: 0911 989 309 * e ‑mail: rimo‑
bulfin@centrum.sk

 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.

HĽADÁM
 z Hľadám pani na upratovanie domácnosti ‑ 

domu v  Harichovciach. 1 x týždenne 4  hodiny. 
T.: 0905 646 149.

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 ZALOŽÍME S. R. O.  ZA VÁS. Kompletné 
založenie s.  r.  o. na kľúč * komplet všetky 
zmeny v s.  r. o. * predaj (hotových) READY 
MADE s. r. o., platca aj neplatca DPH, zalo‑
ženie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situácii 
všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti 
osobného stretnutia. TIMID, s. r. o., spoloč‑
nostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie 
za Tatra bankou), SNV. T.:  0948 249 495 * 
www.spolocnostisro.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 * PROFE‑
SIONÁLNE 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 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 TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFE‑
SIO NÁLNYM STROJOM (3 x procesy čiste‑
nia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, kober‑
ce, postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ 
a  UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.:  0950 511 616, 
0905 824 096.

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

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

 z „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 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 MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECH‑
NOLÓGIOU – ponúkame maľovanie bytov * 
rodinných domov * kancelárskych priesto‑
rov * novostavieb. VÝHODY AIRLESS: vyso‑
kokvalitné povrchy * nízka spotreba mate‑
riálu * dosah na ťažko dostupné miesta * 
možnosť veľkoplošných nástrekov * bez zne‑
čistenia 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 Predajňa NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, 
SNV (pri žel. stanici) ROZPREDÁVA TOVAR – 
elektro * ručné náradie * ostatné náradie 
so zľavou – 20 až 30 % z dôvodu ukončenia 
činnosti. Info vedľa v predajni Elektro Extra 
alebo na tel. č.: 0903 243 856.

 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 MASÁŽE  – ZRELAXUJTE PRED JAROU 
kvalitnou masážou a urobte niečo pre svo‑
je zdravie. V ponuke aj možnosť zakúpenia 
darčekových poukážok. Spišská Nová Ves, 
Zimná 102 * T.:  0917 507 854. Tešíme sa na 
vašu návštevu. * www.masazesnv.sk

 z HĹBKOVÉ ČISTENIE A  TEPOVANIE všet‑
kých čalúnených nábytkov (sedačiek, ko‑
bercov, matracov…). Najnovšia technológia 
tepovania: 4 fázy čistenia * turbo hĺbkové 
vyklepávanie * špeciálne profi čistiace pro‑
striedky. T.: 0949 353 731.

 z KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV 
(OD Družba, Tarča) ponúka komplexné vi‑
zážistické a kozmetické služby * kurz samo‑
líčenia * darčekové poukážky * predaj koz‑
metiky Medik8, Temperance. Informácie: 
kozmetikasnv.sk * FB, @makeupby_bibiana. 
T.: 0905 388 917.

 z Efektívne DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JA‑
ZYKA pre všetky vekové kategórie. Pomoc 
s domácimi úlohami * preklady * komuniká‑
cia. Výučba možná aj online. T.: 0907 129 339.

 z Jar k nám ide pomaly a iste, je dobré mať 
koberce a sedačky čisté. Ponúkame čistenie 
kobercov, sedačiek, postelí podláh a  upra‑
tovacie práce podľa potreby. PROFESIONÁL‑
NY UPRATOVACÍ SERVIS. T.:  053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891 * www.uprato‑
vaniesnv.sk

 z KREATÍVNE KURZY pre všetky vekové ka‑
tegórie v Hobby Kreatív, Zimná 65, SNV so 
začiatkom o 16.30 h * 5. 4. Mixed média ‑ Zá‑
pisník/odkaz. tabuľa * 21. 4. Kamenný efekt 
‑ Sova * 27. 4. Komb. technika ‑ Orient. hodi‑
ny. Prihlášky a info: www.hobby ‑kreativ.sk 
* T.: 0918 994 867.

 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!

Najväčší výber sypaných čajov
z celého sveta nájdete v našej novej

predajni v pasáži Tesco extra.

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

0944 568 385
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Dvojochranný systém zabezpečí čistý, čerstvý a zdravý vzduch pri každom
nádychu. Po zapnutí, zabudovaný Air Magic prístroj generuje ióny, aby zničil
všetky baktérie a prach, ktorý sa nachádza vo vzduchu. Po tomto, cirkuláciou
vzduchu a dvojitým filtrom, systém vyfiltruje škodlivé mikročastice.

SUPER IONIZÁTOR
A DVOJITÝ FILTER

SAMOČISTENIE
Po vypnutí klimatizačného zariadenia
otočí smer ventilátora vo vnútornej
jednotke a týmto úplne vysuší výmenník
tepla. Takto zabráni rozšíreniu baktérií a plesní. 

APR
04

APRÍL ZO SEBOU PRINÁŠA OKREM VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV AJ 
PLNO INÝCH ZAUJÍMAVÝCH UDALOSTÍ.

HNEĎ PRVÚ SOBOTU SI SVET PRIPOMÍNA MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
DETSKEJ KNIHY A PRETO VÁS POZÝVAME NA VEČERNÉ ČÍTANIE S 
PANTA RHEI. PRÍĎTE SI S DEŤMI VYCHUTNAŤ ÚTULNÚ ATMOSFÉ-
RU NOČNÉHO MADARASU A NECHAJTE SA VTIAHNUŤ DO SVETA 
DETSKEJ FANTÁZIE.

PÁR DNÍ PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI OŽIJE MADARAS 
TRADIČNÝMI REMESELNÝMI STÁNKAMI A O ZÁBAVU SA V SOBOTU 
9.4. POSTARÁ FOLKLÓRNY SÚBOR MARKUŠOVČAN.

OKREM ZÁBAVY NA VÁS ČAKÁ AJ VEĽKONOČNÁ STIERACIA SÚŤAŽ 
O HODNOTNÉ CENY A KUPÓNOVÉ KNIŽKY! PRE ŠIKOVNÝCH 
MÁME PRIPRAVENÚ SÚŤAŽ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH           , KDE 
BUDEME HĽADAŤ NAJKRAJŠIE VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO. VÍŤAZ ZÍS-
KA SLADKÉ PREKVAPENIE.

APRÍL PRINÁŠA AJ NOVÚ MÓDNU SEZÓNU A MY VÁM CHCEME 
UKÁZAŤ, NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ V NAŠICH PREDAJNIACH S 
OBLEČENÍM A OBUVOU. MÓDNE OSTROVČEKY PRE JAR/LETO 
2022 SI BUDETE MÔCŤ POZRIEŤ OD 20.4. DO 7.5.

TEŠÍME SA NA VÁS.

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

2.4.
DEŇ DETSKEJ KNIHY
večerné čítanie v Madarase s Panta Rhei.

8.4. – 10.4.
REMESELNÉ TRHY

25.4. - 7.5.
MÓDNE OSTROVČEKY - JAR/LETO 2022

9.4. 
VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU MARKUŠOVČAN

P R O G R A M  N A  A P R Í L

1.4. - 22.4. 
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

ONLINE

ICKO.indd   1ICKO.indd   1 16. 3. 2022   16:59:3316. 3. 2022   16:59:33

www.poracpark.sk

   2 Noci - 136 Eur   /   3 Noci - 190 Eur /    4 Noci - 245 Eur    /    5 Noci - 302
V cene je zahrnuté : 

Ubytovanie dospelá osoba, polpenzia, wellnes, minigolf, verejné korčuľovanie

2022
14 Apríl 18 Apríl



NOVÁ

ŠKODA
FABIA

NOVÁ

Prichádza nová generácia modelu ŠKODA FABIA. Vyberte si z�viacerých 
možností  nancovania a�vychutnajte si emotívny dizajn, nový koncept 
interiéru s�vyhrievaným čelným sklom a�volantom, široký výber 
asistenčných systémov a�praktických prvkov Simply Clever. 
Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.

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

PrP icicháhádzdzaa nonovává ggenenererácáciaia mmododeleluu ŠKŠKODODAA FAFABIBIA.A. VVybyberertete ssii zz�viviacacererýcýchh 
možností  nancovania a�vychutnajte si emotívny dizajn, nový koncept 

ZOSTAŇTE JEDINEČNÍ

m.
e, e
A.

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


