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Vážení občania Spišskej Novej Vsi!
Dovoľte, aby som vám zaprial do nového roka 2023 veľa splnených 
želaní, optimizmus a chuť meniť svet okolo nás k  lepšiemu. Myslím 
si, že nám k tomu treba najmä dostatok osobného odhodlania, lebo 
spoza záclonky sociálnych sietí toho asi veľa nespravíme. Iba tí, ktorí 
sa postavia k dielu, môžu zmeniť svet, Spiš alebo svoju ulicu. Práve 
preto mesto vytvorilo priestor pre sebarealizáciu ľudí vo viacerých 
projektoch a ponúka cestu k inováciám cez mestské výbory, komisie, 
poslancov mestského zastupiteľstva a komunikačné kanály mesta. 
Dostávame sa do zložitej doby, v  ktorej musíme hľadať možnosti 
úspor a nachádzania alternatívnych zdrojov financií a realizácie. Sme 
iba obeťami geopolitickej situácie a  hry mocných, ktorí si z  energií 
spravili nástroj ekonomickej vojny. Koleso dejín sa otočí, všetko zlé 
raz skončí a my ostávame naďalej žiť v našej Spišskej Novej Vsi. Náš 
domov a naši blízki sú to najdôležitejšie, pre čo žijeme. Naše mesto 
musíme spoločne chrániť, skrášľovať a  zveľaďovať. Dnes nie je na 
mestskej úrovni priestor pre politikárčenie, musíme zabudnúť na naše 
nenaplnené ambície a  pustiť sa do práce. Keď nebudeme ťahať za 
jeden koniec, dopadneme ako politici v parlamente, ktorých sa nám 
chce čoraz menej počúvať, lebo z rečí sa človek nenaje.
Preto vás chcem poprosiť, aby ste v roku 2023 mysleli na to, že v Spiš‑

skej Novej Vsi nežijete sami, 
sú tu vaši susedia a  spo‑
lužiaci, sú tu vaši priatelia 
aj oponenti. Sú tu predo‑
všetkým ľudia. Pomôžme 
si v  ťažkých časoch, aby 
sme sa spoločne mohli te‑
šiť v  lepšom období. Nikto 
iný za nás Spišskú Novú Ves 
neposunie dopredu, iba my 
sami a to iba vtedy, keď sa 
budeme navzájom počú‑
vať, reš pektovať a  medzi 
sebou spolupracovať. Vo‑
pred vám za to chcem po‑
ďakovať a verím, že k sebe 
nájdeme cestu. Každá doba 
je zložitá, jednoduché roky nie sú. Každý rok sa nám javí na začiatku 
ťažký, ale všetko sa dá vyriešiť a prekonať.

 z Pavol Bečarik
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Mesto pokračuje v príprave na komplexnú  
rekonštrukciu objektu Reduty
V roku 2022 Mesto Spišská Nová Ves pokračova‑
lo v príprave projektovej dokumentácie na kom‑
plexnú, odbornú a systematickú obnovu národ‑
nej kultúrnej pamiatky Reduta a prinavrátenie 
pôvodného estetického a funkčného charakteru 
objektu realizáciou projektu Príprava kom‑
plexnej obnovy objektu Reduta ‑ prípravná 
projektová dokumentácia II. etapa.

Na projekt získalo dotáciu z programu Minis‑
terstva kultúry SR Obnovme si svoj dom 
(podprogram 1.  1.). Z  dotácie a  s  5  %‑ným 
spolufinancovaním mesta bol zrealizovaný 
staticko ‑biotický prieskum konštrukcií streš‑
ných krovov budovy vrátane odborného ná‑
vrhu statickej stabilizácie krovu a  eliminácie 
drevnej mykózy a príslušná projektová doku‑
mentácia.

Projekt nadviazal na už existujúcu príprav‑
nú projektovú dokumentáciu zafinancovanú 
z rovnakého zdroja z roku 2020 pozostávajú‑
cu so zamerania skutkového stavu kultúrnej 
pamiatky a  pamiatkového architektonicko‑
‑historického výskumu.

Mesto intenzívne pracuje na zabezpečení 
projektovej pripravenosti na predĺženie ži‑
votnosti budovy a zabezpečenie estetickosti 
jej vonkajšieho vzhľadu. Vzhľadom na jej vý‑
nimočnosť, limity súvisiace so štandardami 
pamiatkovej ochrany, komplexnosť pred‑
projektovej prípravy i  aktuálny stavebno‑
‑technický stav pamiatky a z  toho vyplýva‑
júcu finančnú náročnosť, postupuje krok za 
krokom z dostupných vlastných a externých 
zdrojov.

V decembri 2022 sme do toho istého progra‑
mu predložili projekt Príprava komplexnej 
obnovy objektu Reduta ‑ prípravná pro‑
jektová dokumentácia III. etapa ako ďalší 
krok, výstupom ktorého by v prípade schvá‑
lenia mal byť reštaurátorský výskum fasády 
a  prieskum s  návrhom sanácie zavlhnutých 
murív. Všetky tieto etapy a kroky sme povinní 
dodržať a  absolvovať v  zmysle Rozhodnutia 
Krajského pamiatkového úradu Košice ku ná‑
vrhu komplexnej rekonštrukcie objektu.

 z Finančne podporilo  
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Zimná údržba komunikácií
Mesto Spišská Nová Ves v rámci správy mestských komunikácií vykonáva každý rok zimnú údržbu komunikácií. 
V spolupráci s lokálnymi spoločnosťami zabezpečuje údržbu komunikácií, chodníkov, lávok a prístupov k bytovým 
domom.

Zimnú údržbu koordinuje spoločnosť Brantner Nova,  s.  r.  o., ktorá 
zabezpečuje údržbu mestských komunikácií (v  ďalšom ZÚ), verejných 
priestranstiev a parkovísk v zimnom období 2022 ‑ 2023 v plnom roz‑
sahu mesta Spišská Nová Ves ‑ pluhovanie, posypávanie a  prípadne 
odvážanie snehu. Údržbu chodníkov vykonáva spoločnosť MEPOS.

Organizačne zimnú údržbu riadi dispečerská služba, ktorej stanovište je 
v budove spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. Pracovníci poverení dispe‑
čerskou službou organizujú plnenie úloh aj v  období mimo pracovnej 
doby a v dňoch pracovného pokoja a sviatkov.

 z dokončenie na str. 5
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diabetických detí zo Sp. Novej Vsi oslávili 
v polovici septembra už 20. výročie exis‑
tencie Spišiačika. Stretnutie na oslavách 
v Poráčskej doline boli plné edukácie, zá‑
žitkov, športu, spomienok a zábavy.

Skautom zo Sp. Novej Vsi sa po 10‑tich 
rokoch odmlky 12. 11. opäť podarilo zorga‑
nizovať tradičný Skautský ples, na ktorý 
pricestovali účastníci z  celého Slovenska. 
Okrem tanečnej zábavy bol pripravený aj 
program a nechýbala tombola.

Kúriu Zuzana pri kaštieli v Markušovciach 
čaká rekonštrukcia v  hodnote 2,2 mil. €. 
Väčšinu nákladov zafinancuje Košický sa‑
mosprávny kraj. Múzeum Spiša získalo 
financie aj z Grantu Európskeho hospodár‑
skeho priestoru vo výške 700‑tis. €. Sta‑
venisko si už v polovici novembra prevzal 
zhotoviteľ, ktorý túto historickú hospodár‑
sku budovu obnoví. Obnova kúrie by mala 
byť hotová na jar 2024. Cieľom projektu 
je vytvoriť moderné expozície s  využitím 
nových technológií, ktoré prinesie jeden 
z partnerov – islandská spoločnosť Gagarín 
ehf. Nové múzejné expozície budú spájať 
tri regionálne témy: život šľachtickej rodiny 
Máriássyovcov, históriu spracovania dreva 
a  nábytkárskeho priemyslu a  prezentáciu 
tradičnej ľudovej kultúry vrátane menšín. 
Na projekte aktívne spolupracujú aj Stred‑
ná odborná škola drevárska v Sp. Novej Vsi 
a OO CR Slovenský raj & Spiš.

Galéria umelcov Spiša pripravila pre svo‑
jich návštevníkov tri nové výstavy. Prvá 
z nich pod názvom Superhrdinovia ponú‑
ka interpretáciu témy o hrdinoch v širšom 
historicko ‑kultúrnom kontexte v  dielach 
24 autorov zo zbierky galérie. Doplnená 
je o  práce troch zahraničných umelcov. 
Edukačný interaktívny projekt Od mimé‑
zis k hyperrealite/Akvizície v interakcii 
II., 2017 – 2021 uvádza tvorbu 21 autorov, 
pričom 35 vybraných diel reprezentuje 
35 rokov galérie. Výstava Storočnice pre‑
hodnocuje diela „storočných“ autorov zo 
zbierky galérie, hľadajúc žánrové či tema‑
tické súvislosti, ako i paralely z dokumen‑
tačného archívu. Vernisáž výstav sa konala 
16. 11. a pozrieť si ich môžete až do konca 
marca 2023.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica 
sprostredkovalo študentom Strednej od‑
bornej školy ekonomickej sériu stretnutí, 
počas ktorých sa mohli dozvedieť viac 
o  tom, aké dôležité je chrániť životné 
prostredie. Prednášky spojené s  rôznymi 
aktivitami sa uskutočnili v rámci projektu 
Budúcnosť planéty je v našich rukách. 
Zameraný bol na environmentálnu vý‑
chovu a  knižnica na ňom spolupracovala 
s  lektorom zo Správy NP Slovenský raj 
Matejom Pisarčíkom.

Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva
Krátko po ustanovujúcom zasadnutí mest‑
ského zastupiteľstva sa poslanci stretli opäť 
29. novembra na svojom 2. zasadnutí.

ZRIADENIE KOMISIÍ

Pre toto volebné obdobie boli s účinnosťou 
od 10. decembra zriadené nasledovné komi‑
sie:

 z Komisia výstavby, dopravy, územného 
plánovania a rozvoja mesta;

 z Komisia finančná;
 z Komisia životného prostredia, energetiky, 

bezpečnosti a cestovného ruchu;
 z Komisia kultúry;
 z Komisia športu;
 z Komisia školstva;
 z Komisia sociálno‑zdravotná;
 z Komisia pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

K uvedeným v uplynulom období už existu‑
júcim komisiám navrhli poslanci zo spoloč‑
ného klubu Silná Spišská zriadenie novej 
mediálnej komisie, ktorej hlavným cieľom 
by malo byť zlepšenie a  zefektívnenie pro‑
fesionálnej práce mestských médií. K tomu‑
to bodu podal pozmeňujúci návrh poslanec 
Marek Baláž s  doplnením činností, ktoré 
bude nová komisia vykonávať.

Zároveň poslanci schválili predsedov a  čle‑
nov jednotlivých komisií a  tiež Metodický 
pokyn náplne ich činností. Komisie pri mest‑
skom zastupiteľstve plnia poradnú, inicia‑
tívnu, výkonnú a  kontrolnú funkciu, avšak 
nemajú rozhodovaciu právomoc.

ZRIADENIE MESTSKÝCH 
VÝBOROV

V ďalšom bode rokovania mestské zastupiteľ‑
stvo rozhodlo o zriadení 9 mestských vý‑
borov. Ďalej určilo ich predsedov, podpred‑
sedov a  členov, ktorými sú najmä poslanci 
a  ďalší obyvatelia mesta. V  tejto súvislosti 
poslanec Ľuboš Šuca pripomienkoval, že 
členovia jednotlivých výborov sú často ľudia, 
ktorí v  danej lokalite nebývajú: „Myslím, že 
v týchto výboroch by mali byť bežní ľudia, ktorí 
tam žijú, poznajú problémy daného sídliska 
alebo sa rozumejú danej problematike.“

ZRIADENIE MESTSKEJ RADY

Poslanci sa tiež venovali návrhu na zriadenie 
mestskej rady, ktorá plní funkciu poradného 
orgánu primátora mesta. Zároveň je inicia‑
tívnym, výkonným a  kontrolným orgánom 
mestského zastupiteľstva. Schválené bolo 
jej opätovné zriadenie a  jej členmi sa sta‑
li poslanci Jozef Gonda, Dávid Demečko, 
Rastislav Javorský, Peter Bednár, Andrej 
Cpin a Oskár Gonda.

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

Vianočné osvetlenie nás nestojí viac
Vianočná výzdoba sa objavila 
v  centre mesta, ako každý rok, 
na konci novembra a kompletne 
bolo celé mesto vyzdobené do 
polovice decembra. „Vzhľadom 
na šetrenie bežných výdavkov 
sme sa v  tomto roku rozhodli 
nerozširovať vianočnú výzdobu. 
V rámci úsporných opatrení budú 
použité iba tie časti vianočnej 
výzdoby, kde sú použité úsporné 
LED žiarovky. Správa verejného 
osvetlenia vrátane dodávky elek-
trickej energie je v správe externej 
spoločnosti, mestu tak nevzniknú 
dodatočné náklady v  súvislosti 
s vianočným osvetlením,“ uviedol 
vedúci oddelenia komunálneho 
servisu MsÚ Peter Hamrák.

 z Edita Gondová

SKENUJ 
LINK

 z red.
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mesta Sp. Nová Ves stúpol v  roku 2022 
oproti vlaňajšku o sto percent. Aj napriek 
snahe lesníci nestíhali pokryť požiadavky 
všetkých záujemcov. Prednosť mali ľudia 
z  nášho okresu. Určený bol poradovník, 
podľa ktorého drevo rozdeľovali občanom. 
Aj napriek zvýšenému záujmu však lesníci 
ťažbu zatiaľ navyšovať nemuseli.

Noc divadiel otvorila 19.  11. brány diva‑
diel, kultúrnych centier a umeleckých škôl 
na Slovensku už po trinásty raz. Do tohto 
ročníka sa zapojilo 50 divadiel v 23 mes‑
tách s  témou Vojna nemá ľudskú tvár. 
Spišské divadlo v rámci podujatia ponúklo 
dojímavú drámu ženy pod názvom Pani 
Bovaryová, po ktorej nasledovala beseda 
o predstavení.

Mestské kultúrne centrum pre milovníkov 
ľudového umenia pripravilo 20.  11. v Kine 
Mier vystúpenie Folklórneho súboru Že‑
leziar. Ten v  rámci svojho programu pri‑
blížil divákom šarišské, zemplínske, spišské 
a abovské piesne a tance.

Putovnú výstavu klientov zariadení 
Spišskej katolíckej charity si po Ru‑
žomberku a  Poprade mohli od 22.  11. do 
6.  12. pozrieť aj obyvatelia Sp. Novej Vsi 
v centre mesta pri radnici. Jej cieľom bolo 
prostredníctvom fotografií poukázať na 
rozmanitosť spoločnosti, ktorú tvoria aj 
seniori, ľudia núdzni, hendikepovaní a  sú 
často odsúvaní na okraj spoločnosti, ale 
vlastne aj vďaka nim je naša spoločnosť 
taká rôznorodá.

Pri príležitosti tzv.  červenej stredy boli 
chrámy v  Sp. Novej Vsi 23.  11. osvetlené 
na červeno ako pripomienka na ľudí, kto‑
rí trpia alebo sú diskriminovaní pre svoju 
vieru. Podporiť trpiacich mohli aj farnosti 
prostredníctvom ďalších aktivít, ako napr. 
modlitbou, krížovou cestou, ružencom 
alebo červeným odevom.

Zákutia Slovenského raja sú prístupnejšie 
aj pre návštevníkov, ktorí sa sem vyberú 
na bicykli. Nová cyklotrasa v dĺžke 6 km 
prepája celý sever národného parku 
a slávnostne ju sprístupnili 24. 11. Chodník 
sa napája na existujúci dopravný systém 
v obciach Hrabušice, Letanovce, Sp. Tomá‑
šovce a Smižany, s pripojením na železnič‑
nú a autobusovú dopravu. Práce za približ‑
ne 1,4 mil. € boli financované z eurofondov, 
z časti zo štátneho rozpočtu a 5 % nákladov 
dofinancovali dotknuté obce. V budúcnos‑
ti sa ráta aj s jej prepojením na mesto Sp. 
Nová Ves. Pokračovať by mala z Podlesku 
cez Poprad až smerom na Vysoké Tatry.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica 
v  spolupráci s  medzinárodným domom 
umenia pre deti BIBIANA a  Mestskou 

Energie v roku 2023
Vstupujeme do nového roku 2023, ktorý 
bude ohľadne energií veľmi náročný. To bol 
aj rok 2022 pre niektoré mestá v okolí, kto‑
ré už nakupovali plyn za vyššie ceny. Priamy 
dopad na našich odberateľov tepla nebol 
veľký. V  rokoch 2020 ‑ 2022 mal Emkobel 
zaistenú cenu plynu za cca 20 €/MWh. Elek‑
trickú energiu sme však už nakupovali celý 
rok 2022 za trhové ceny na spotovom trhu. 
Keď pred rokom bola cena elektrickej ener‑
gie 50 €/MWh, v roku 2022 bola v priemere 
6‑násobne vyššia a  v  roku 2023 kontrahujú 
dodávatelia elektrickej energie fixovanú 
cenu okolo 500 €/MWh. Keďže tieto ceny 
sú príliš vysoké, Emkobel uzavrel zmluvu na 
dennú spotovú cenu, ktorá nám umožňuje 
väčšiu variabilitu a  v  prípade zníženia ceny 
na spotovom trhu uzavrieť zmluvu na fixnú 
cenu. Rozhodujúcu zložku ceny tepla pre od‑
berateľov tepla tvoria ceny energií a z toho 
hlavne cena plynu. Cena energií sa na cene 
tepla podieľa vo výške cca 60 %, 20 % je DPH 
a 20 % tvoria fixné náklady (to sú režijné ná‑
klady Emkobelu, odpisy zariadení, opravy, 
údržba a pod.).

Keďže Emkobel mal „lacný plyn“ zazmluvne‑
ný len do konca roka 2022, od nového roku 
cena tepla značne vzrastie. Cena plynu na za‑
fixovanie sa v roku 2022 pohybovala od mar‑
ca až doposiaľ od 100 do 200 €/MWh, t. j. až 
10‑násobne drahšie, ako máme v roku 2022. 
Preto sme pristúpili k  uzavretiu zmluvy na 
dodávku zemného plynu cez dennú spotovú 
cenu. To znamená, že cena plynu bude každý 
deň rôzna. Toto nám odporúča viacero od‑
borníkov, lebo zafixovaná cena na celý rok 
by bola omnoho vyššia. Niektoré spoločnosti 

nákup plynu riešili zazmluvnením dodávky 
plynu na dlhšie obdobie 3 až 4 rokov v  ce‑
nách od 125 €/MWh a viac. Aby dosiahli takú 
cenu, museli spriemerovať ceny za nasle‑
dujúce obdobie 2023 až 2026, aby im vyšla 
takáto cena plynu a  tú budú musieť platiť 
3 alebo 4  roky podľa zmluvy. My uvažuje‑
me, že aj keď cena plynu v januári, februári, 
marci bude vyššia a počítame s cenou oko‑
lo 150 €/MWh, potom táto klesne a kúpime 
plyn za výhodnejšiu cenu. V takom prípade 
by sme potom priebežne znížili cenu tepla. 
Tá bude v novom roku oproti roku 2022 zatiaľ 
navýšená o  230  %. Keď píšem tento článok 
vláda ešte neschválila žiadnu zastropovanú 
cenu a nie je známa žiadna metodika, príp. 
kompenzácie, ako o  tom hovoria médiá. 
V prípade zastropovania ceny tepla a zasla‑
nia konkrétnych peňazí dodávateľom tepla 
(Emkobel) kompenzácie budú prenesené na 
odberateľov tepla a  ceny pre občanov sa 
znížia. Emkobel ako odberateľ plynu musí 
za energie dodávateľovi zaplatiť zálohové 
platby v predstihu ešte pred dodaním. Za ja‑
nuár do 20. 12. 2022 50 %, t. j. 1 300‑tis. € a do 
10. 1. 2023 ďalších 50 %, t. j. 1 300‑tis. €. Pre 
porovnanie pred rokom bola za január cena 
480‑tis. €. Toto je vysvetlenie navýšenia pla‑
tieb za teplo, v opačnom prípade by Emkobel 
nebol schopný zaplatiť za plyn a zabezpečiť 
výrobu tepla. Dodávatelia by nás odpojili od 
el. energie a plynu. Preto vás chcem popro‑
siť o  trpezlivosť, zdržanlivosť aj o  platobnú 
disciplínu, aby sme tieto ťažké časy spoločne 
zvládli.

 z Ing. Marián Bubeník 
riaditeľ Emkobel, a. s.

Číslo telefónu na štáb ZÚ v spoločnosti Brant‑
ner Nova, s. r. o.: 053/416 62 22

Dispečerskú službu vykonávajú formou štábu ZÚ:
1. Ing. Ivan Starinský, vrchný dispečer 

t. č.: 0903 628 845
2. Branislav Kováč, dispečer 1. zmeny 

t. č.: 0911 693 987
3. Mgr. Peter Hudák, dispečer 2. zmeny 

t. č.: 0911 400 598

Pre údržbu chodníkov je možné kontaktovať 
dispečera spoločnosti MEPOS SNV, t. č.: 
0948 248 715.

Dispečing Správy ciest KSK 
 t. č.: 0918 988 427 spravuje cesty:

 z od Levoče smer Ferčekovce,
 z Radlinského – od sídliska Západ poza 

Areál,
 z Letná ul.,
 z Duklianska ul. – do Smižian,

 z Mlynská ul. – od kruhovej križovatky na 
Východe smer Pod Tepličku.

V  pracovných dňoch je možné kontaktovať 
počas pracovnej doby pracovníkov odde‑
lenia výstavby a dopravy MsÚ v časoch:
pondelok 7.30 ‑ 15.30 hod.
utorok 7.30 ‑ 15.30 hod.
streda 7.30 ‑ 16.30 hod.
štvrtok 7.30 ‑ 15.30 hod.
piatok 7.30 ‑ 14.00 hod.

Ing. Milan Mucha – 0917 127 750,  
milan.mucha@mestosnv.sk
Ing. Peter Susa – 0918 341 533, 
peter.susa@mestosnv.sk
Ing. Ivan Jacko – 0917 636 226, 
ivan.jacko@mestosnv.sk

dokončenie zo str. 3
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vernisáž výstavy Naša a  svetová Klá‑
ra Jarunková. Prezentované na nej boli 
knihy, fotografie a osobné predmety tej‑
to slovenskej spisovateľky pri príležitosti 
100. výročia jej narodenia.

Spoločnosť Embraco Slovakia 25.  11. 
informovala, že sa s Odborovým zväzom 
KOVO dohodla na mzdovej politike pre 
svoj závod v  Sp. Novej Vsi na rok 2023. 
Dohode predchádzalo niekoľko kôl vyjed‑
návania a  výsledkom je celkové medzi‑
ročné zvýšenie miezd približne o  10  %. 
Ako informoval generálny riaditeľ závodu 
Tomáš Kandra, všetkým zamestnancom 
tak stúpne základná mzda o  80 €. Via‑
nočný bonus sa zvýši o 140 €. Okrem toho 
dostane každý zamestnanec, ktorý nie je 
vo výpovednej lehote, začiatkom januára 
2023 mimoriadnu odmenu vo výške 100 €.

Spišské divadlo uviedlo 25. a 26. 11. pre‑
miéru inscenácie hry Mira Gavrana Všetko 
o ženách, tentoraz v réžii Michala Babiaka. 
Cieľom projektu je zoznámiť aj mladšie 
generácie s výborným dielom, ktoré pred 
13  rokmi patrilo v  divadle medzi jedno 
z najpopulárnejších. Nové spracovanie zá‑
roveň ponúklo hereckú príležitosť pre dve 
najmladšie členky hereckého súboru Kris‑
tínu Kotarbovú a Máriu Čičvarovú.

Spišská katolícka charita aj v  tom‑
to roku zorganizovala tradičnú jesennú 
zbierku, ktorá začala v  prvú adventnú 
nedeľu 27.  11. v  kostoloch. Zapojiť sa do 
nej však bolo možné do konca roka 2022 
aj online zaslaním finančného príspev‑
ku alebo osobne materiálnou pomocou 
v  ktoromkoľvek zariadení charity. Okrem 
finančnej pomoci prebiehala tiež zbierka 
potravín v sieti predajní Tesco. Výťažok zo 
zbierky bude použitý na pomoc pre ľudí 
v núdzi, chorých, starých či bez domova.

November je známy ako Mesiac boja 
proti rakovine prostaty. Počas tridsia‑
tich novembrových dní si muži nechávajú 
narásť fúzy, bradu alebo oboje, aby upo‑
zornili na dôležitosť prevencie, ktorá sa 
pri tomto onkologickom ochorení často 
podceňuje. Kampaň na podporu prevencie 
proti rakovine prostaty podporili i extrali‑
goví hráči HK Grotto Sp. Nová Ves, ktorí 
počas celého novembra nastupovali na zá‑
pasy s nálepkou drobných fúzov na pred‑
nej časti ich prilieb. Takýmto spôsobom 
chceli vyjadriť podporu chorým a zdôraz‑
niť dôležitosť preventívnych prehliadok.

Primátor mesta Pavol Bečarik 1. 12. sláv‑
nostne prijal v obradnej sieni radnice pe‑
dagogických pracovníkov z Havlíčkov‑
ho Brodu, ktorí spolupracujú so Spojenou 
školou na Ul. J. Fabiniho v rámci projektu 
digitálnej výučby.

Naše autobusy jazdia po Európe
Spoločnosť ROŠERO -P, s. r. o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi pôsobí na trhu 
už od roku 1995 a patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie firmy vyrábajúce 
midibusy v Európe.

Výrobný program spoločnosti je zameraný 
na výrobu mestských, prímestských a  diaľ‑
kových midibusov s dieslovým, CNG, elektro, 
hybridným a najnovšie aj s vodíkovým poho‑
nom na podvozkoch značky Iveco Daily. Vy‑
sokú úžitkovú hodnotu a  kvalitu produktov 
umocňujú a  dotvárajú zamestnanci čerpajúc 
z 25‑ročných skúseností spoločnosti vo výro‑
be autobusov. Spoločnosť ROŠERO ‑P, s. r. o., 
sa tento rok predstavila, okrem iného, aj na 
výstave EXPO Dubaj so svojím midibusom 
FIRST s  vodíkovým pohonom. 
Rovnako tak tento rok získala 
zlatú medailu pre vodíkový 
autobus s nízkotlakovými me‑
talhydridovými zásobníkmi na 
63. Medzinárodnom strojáren‑
skom veľtrhu v Brne. Spoločnosť 
dosahuje dlhodobo medziročný 
rast produkcie optimalizáciou 
výrobných procesov, ako aj zlep‑
šovaním výrobného prostredia. 
ROŠERO ‑P,  s.  r.  o., sa snaží uve‑
dené úspechy zvyšovať, aby do‑
kázala v čo najbližšej budúcnosti 
pokryť všetky požiadavky trhu. 

Spoločnosť získava nové trhy a  zákazky, ex‑
panduje do západnej Európy, a tým rozširuje 
svoju produkciu s ponukou viac ako 50 nových 
pracovných miest. K  tomu, aby sa podarilo 
naplniť požiadavky zákazníkov, hľadá spo‑
ločnosť šikovných a  cieľavedomých ľudí, 
odborníkov vo svojom odbore, pre ktorých 
je zamestnanie nielen prácou, ale aj koníčkom, 
a pre ktorých určený cieľ nie je koncovým bo‑
dom, ale len stupienkom k ďalším výzvam.

 z Soňa Kapustová, Rošero-P, s. r. o.

Na jar začneme s realizáciou 
projektu pri Multicentre
Hlavným cieľom projektu Ekologicky a bez‑
pečne je doriešiť chýbajúce cyklistické pre‑
pojenie územia spoza rieky Hornád smerom 
do stredu mesta. Týmto spôsobom chce 
mesto vytvárať podmienky pre nahrádzanie 
motorovej dopravy nemotorovou (predo‑
všetkým cyklistickou dopravou), vytvárať 
podmienky pre zvyšovanie jej bezpečnosti, 
ale i atraktívnosti pre občanov.

Mostné prepojenie (most/lávka) prispeje 
k zjednodušeniu a zrýchleniu bezpečnejšieho 
prístupu cyklistov i  chodcov predovšetkým 
zo sídliska Mier z  pravého brehu Hornádu 
na ľavý smerom k  centru mesta a  k  blíz‑
kym zástavkám MHD. Realizáciou projektu 
sa súčasne zvýši hodnota územia na ľavom 
brehu Hornádu za predmetným mostným 
prepojením v  okolí Multicentra doplnením 
chýbajúcej doplnkovej cyklistickej infraš‑
truktúry v  tzv.  upokojovacej zóne. Tú budú 
tvoriť spevnené plochy, lavičky, cyklostojany 
vrátane nabíjacích staníc pre elektrobicykle.

Okrem toho sa na banícku tradíciu bude od‑
volávať podzemné osvetlenie (mapa 21  ba‑
níckych a hutníckych miest formou svietidiel 
zabudovaných priamo do dlažby), ktoré bude 
znázorňovať umiestnenie starých baníckych 
a hutníckych miest celého Spiša.

Z  výzvy IROP ‑P1‑SC122‑2020‑59 na zvýšenie 
atraktivity a  prepravnej kapacity nemoto‑
rovej, predovšetkým cyklistickej dopravy 
mesto získalo nenávratný finančný príspe‑
vok vo výške 491 612,03 €. Spolufinancovanie 
projektu vo výške 5  % bude mesto hradiť 
z vlastných zdrojov. Vzhľadom na súčasnú si‑
tuáciu na trhu stavebníctva výsledná výška 
celkových oprávnených výdavkov projektu 
po realizácii verejného obstarávania pred‑
stavuje sumu 615 911,73 €. So stavebnými 
prácami sa začne na jar v roku 2023 s lehotou 
výstavby 6 mesiacov.

 z Darina Paveleková 
ved. ref. rozvoja mesta MsÚ
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v  Sp. Novej Vsi už 20. ročník Svetového 
dňa boja proti AIDS, v  rámci ktorého 
v  centre mesta zvyšovalo povedomie 
o tomto ochorení. Deň zavŕšili sviečkovým 
pochodom okolo celého námestia.

V priestoroch strediska environmentálnej 
výchovy na Správe NP Slovenský raj sa 
2. 12. po prvýkrát stretli členovia Rady 
NP Slovenský raj. Radu tvorí 15 členov 
a za jej predsedu bol zvolený Vladimír On‑
druš z obce Vernár. Na svojom zasadnutí 
sa venovali hlavnej téme – vízii a cieľom 
obhospodarovania lesov.

Sviatočnú atmosféru v centre mesta aj po‑
čas týchto sviatkov dotvára živý vianočný 
strom. Tentoraz ide o 40‑ročnú a 20 m vy‑
sokú jedľu bielu z  lokality Kráľov prameň 
v Novoveskej Hute. Jej výber, výrub a pre‑
voz v  sprievode polície zabezpečili lesníci 
z Lesov mesta Sp. Nová Ves. Výzdobu in‑
štaloval mestský podnik MEPOS.

Na vybraných cestách Košického samo‑
správneho kraja prebiehala 5.  12. tradičná 
dopravno ‑preventívna akcia Mikuláš na 
ceste. V rámci nej dopravná hliadka spo‑
lu s preventistom a deťmi prvého stupňa 
vybraných základných škôl kontrolovali 
dodržiavanie povinností v  cestnej pre‑
mávke a technický stav vozidiel alebo ich 
vzájomnú kombináciu. Vodiči áut si od detí 
vyslúžili postavičku Mikuláša alebo čerta. 
Takýmto spôsobom ich za dodržiavanie 
predpisov pochválili alebo pokarhali. Akcia 
prebiehala aj v našom meste.

Mikuláš nezabudol ani na seniorov z Klu‑
bu dôchodcov na Levočskej ul., kde za‑
vítal aj v sprievode čerta. Na slávnostnom 
posedení nechýbal spev, vianočný punč, 
šišky a dobrá nálada.

V priestoroch Reduty privítali 5. 12. Miku‑
láša aj deti zo zdravotným postihnu‑
tím zo Sp. Novej Vsi. Všetky ich obdaroval 
sladkými balíčkami a na oplátku mu zare‑
citovali alebo zaspievali.

Členovia Baníckeho spolku Spiš sa 6. 12. po 
dvoch rokoch spoločne stretli na Barbor‑
ských slávnostiach. V rámci nich baníci 
do svojich radov prijali 3 nových členov, 
ktorými sa stali Miroslava Szitová, Adnan 
Akram a  Peter Karpinský. Zároveň boli 
udelené ocenenia a odovzdané čestné od‑
znaky sv. Barbory.

Spišské divadlo uviedlo 9. 12. premiéru hry 
poľského dramatika Sławomira Mrożeka pod 
názvom Kontrakt. Komorný príbeh pro‑
stredníctvom ústredných postáv otvára témy 
starej a novej doby, morálky spoločnosti, po‑
litického rozporu bipolárne orientovaného 
sveta, ale aj kulturologických rozdielov.

Židia v histórii mesta  
Spišská nová ves
Spišská Nová Ves bola vždy multietnickým 
mestom. V  minulosti tu vedľa seba žili Slo‑
váci, Nemci, Maďari, Židia, tiež iné národy 
a národnosti, etnické a náboženské skupiny. 
Skoro sto rokov existovala v meste židovská 
komunita, ktorá významnou mierou zasiahla 
do hospodárskeho, spoločenského, kultúr‑
neho i  športového života v  meste, hlavne 
v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Príchod Židov 
na Spiš, usadenie sa prvých Židov v Huncov‑
ciach a okolitých dedinách, ich počiatky v na‑
šom meste v druhej polovici 19. storočia i zá‑
nik vyše 700‑člennej židovskej náboženskej 
obce v  období druhej svetovej vojny a  slo‑
venského štátu zachytáva nová publikácia 
s názvom Dejiny židov v Spišskej Novej Vsi (zo‑
stavovateľka Ružena Kormošová). Jej sláv‑
nostné uvedenie do života sa uskutočnilo 
18. novembra 2022 v priestoroch radnice 
mesta za účasti pozvaných hostí i  záujem‑
cov. Patrili k nim aj doc. Denisa Nikodemová, 
rod. Rosenthalová a  Dr.  Peter Werner, ktorí 
pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi.

Na vydaní knihy spolupracovalo OZ PRO ME‑
MORY so Židovským kul‑
túrnym inštitútom v  Bra‑
tislave. Kniha obsahuje 
jedenásť kapitol a  má 222 
strán. Úvodné slová napí‑
sali primátor mesta Pavol 
Bečarik, predseda ÚZ ŽNO 
Richard Duda a rabín Aaron 
Goldstein z anglickej komu‑
nity v Northwoode v seve‑
rozápadnej časti Londýna. 
Na príprave knihy sa po‑
dieľalo osem autorov me‑
dzinárodného slovensko‑
‑angl i cko  ‑amer ického 
kolektívu. Záujemca o  de‑

jiny mesta v  nej nájde vyše 300 dobových 
fotografií, vyobrazenia historických máp ná‑
mestia mesta, plány, fotografie domov, kópie 
aj preklady archívnych dokumentov, práce 
účastníkov výtvarnej súťaže Židovská Spišská 
Nová Ves  – holokaust mojimi očami 2022 a  i. 
Dozvie sa o významných židovských stavbách 
v meste a ich zániku, o osudoch Spišskonovo‑
vešťanov v  období holokaustu. Pozornosť je 
venovaná záchrancom oceneným vyzname‑
naním Spravodlivý medzi národmi Múzea Yad 
Vashem v  Jeruzaleme. Opísaná je záchrana 
a súčasný stav dokumentácie židovského cin‑
torína i  židovské sviatky. Záver knihy tvoria 
významné osobnosti s  väzbami na Spišskú 
Novú Ves a okolie a malý slovník asi 30 poj‑
mov. Kniha je opatrená anglickým summary. 
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie Košickému 
samosprávnemu kraju, mestu Spišská Nová 
Ves, Židovskému kultúrnemu inštitútu a ďal‑
ším súkromným sponzorom, ktorí náš projekt 
podporili, tiež všetkým, ktorí sa spolupodieľali 
na príprave a vydaní tejto knihy. Záujemcom je 
kniha k dispozícii v Múzeu Spiša.

 z Ružena Kormošová

Referendum 21. januára 2023
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 ods. 3 
zákona č.  180/2014 Z. z. o  podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a do‑
plnení niektorých zákonov v znení neskor‑
ších predpisov oznamuje, že na základe 
rozhodnutia prezidentky Slovenskej re‑
publiky sa referendum vykoná v  sobotu 
21. januára 2023 v čase od 7.00 hodiny 
do 22.00 hodiny.

Podľa § 8 zákona č.  180/2014 Z. z. o  pod‑
mienkach výkonu volebného práva 
a  o  zmene a  doplnení niektorých záko‑
nov v  znení neskorších predpisov mesto 
Spišská Nová Ves utvorilo volebné okrsky 

a určilo volebné miestnosti pre referendum 
2023 obvyklým spôsobom (počet voleb‑
ných okrskov a volebné miestnosti sa ne‑
menili, sú rovnaké ako pri voľbách, ktoré sa 
konali 29. októbra 2022).

Informácie k  referendu vrátane zoznamu 
volebných okrskov sú zverejnené na webo‑
vej stránke mesta: https://www.spisskano‑
vaves.eu/hladam‑info/referendum‑2023.

 z red
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Mier 9. 12. zavítali bojovníci MMA z Cen‑
turion fight clubu a spoločne s hendike‑
povanými deťmi zdobili vianočné me‑
dovníky. Predvianočnú prípravu spojili aj 
s príchodom Mikuláša.

Po dvoch rokoch pandemickej prestávky 
9.  – 11.  12. prebiehal na Letnej ul. v  časti 
pešej zóny a  parkovísk tradičný Vianoč‑
ný trh. Tohto v  poradí už 32. ročníka sa 
zúčastnilo 127 predajcov a  poskytovate‑
ľov služieb. Zároveň mesto v  spolupráci 
s  Mestským kultúrnym centrom pripra‑
vilo sprievodný kultúrny program, ktorý 
prebiehal na pódiu pred Levočskou brá‑
nou. Atmosféru trhu umocnil lampióno‑
vý sprievod v  doprovode fakieľ Skupiny 
historického šermu Jago. Program v  spo‑
lupráci s  Turistickým informačným cen‑
trom doplnil Adventný večerný výstup do 
kostolnej veže so sprievodcom v gotickom 
kostýme.

Fond na podporu umenia schválil v  roku 
2022 pre Spišské kultúrne centrum a kniž‑
nicu v  Sp. Novej Vsi finančnú dotáciu na 
akvizíciu knižničného fondu vo výške 
7 000 € so spolufinancovaním Košické‑
ho samosprávneho kraja vo výške 800 €. 
V  rámci projektu Knihy sú bránou do 
sveta neobmedzeného poznania sa 
do fondu knižnice doplnia nové aktuálne 
tituly literatúry pre deti aj dospelých pre 
centrálnu evidenciu a pobočku Mier.

V  blízkosti 3 župných škôl v  Sp. Novej 
Vsi pribudnú na jar 2023 nové zdieľané 
elektrické kolobežky. Pri Gymnáziu na 
Javorovej a Školskej ul. sa bude nachádzať 
9 kolobežiek s  3 nabíjacími boxami a  pri 
Hotelovej akadémii to bude 6 kolobežiek 
s  2 boxami. Tie bude možné odomknúť 
prostredníctvom mobilnej aplikácie, kto‑
rá užívateľa navedie k  dostupným elekt‑
rokolobežkám v okolí. Následne ich bude 
možné ponechať kdekoľvek v  cieli jazdy 
užívateľa. Minúta jazdy bude spoplatne‑
ná sumou 0,10 €, študenti za zvýhodnené 
štartovacie ceny.

90 rokov DS Hviezdoslav
Prečo vznikol?
Z nutnosti sústrediť divadelných nadšencov 
z rôznych spišskonovoveských spolkov a or‑
ganizácií a  vytvoriť reprezentačný mestský 
ochotnícky divadelný súbor na patričnej 
úrovni a na javisku v Redute nechať konečne 
prehovoriť slovenské slovo.

Prečo Hviezdoslav?
Z potreby vzdať hold bardovi slovenského ver‑
ša a týmto menom zároveň aj potvrdiť smero‑
vanie činnosti súboru k slovenskej svojeti.

Čo doteraz dokázal?
Za obdobie 90‑tich rokov 
uviedol 133 premiér s  1 165 
reprízami, v  ktorých sa vy‑
striedalo skoro 600 účinku‑
júcich. Predstavil sa vo vyše 
100 mestách a  dedinách 
i v Česku a v Srbsku, víťazil 
na divadelných prehliadkach 
(ČR Hronov 2x, Divadelná 
SNV 3x, Scénická žatva Mar‑
tin 3x, Palárikova Raková 
2x), je laureátom Ceny mes‑
ta Spišská Nová Ves (1973), 
Ceny primátora mesta Spiš‑
ská Nová Ves (2008), Ceny 
MK SR (1974), Ceny predsedu 
Košického samosprávneho 
kraja (2010), a čo je podstat‑
né ‑ vtlačil nezmazateľnú 

pečať do histórie ochotníckeho divadla nielen 
na Spiši…

Čo na záver?
Ďakujem v mene všetkých tých, ktorí doteraz 
v súbore pôsobili, za vašu priazeň a potlesk, 
ktorým ste oceňovali naše divadelné snaženie 
a  keď vás opäť pozveme na predstavenie  – 
neváhajte a príďte! Privítame vás s otvorenou 
náručou a  otvoreným ochotníckym srdcom, 
ktoré sa vám na javisku plne a  celé rozdá!  
Nepohrdnite ním! Má vás rado!

 z Peter König

Úspešná reprezentácia
Umenie starnúť spočíva v tom, urobiť z jesene 
života obdobie šťastia. Takým šťastným obdo‑
bím bola aj účasť OZ seniorov Montana a  jej 
skupiny na súťaži o Pohár Vysokých Tatier.
Členky seniorskej skupiny Montana sa 21.  – 
23. 11. 2022 zúčastnili tanečnej country súťaže 
pod názvom Seniori tancujú country Tat‑
rám, ktorá bola organizovaná v  Tatranskej 
Lomnici v hoteli Morava. V silnej konkurencii 
skupina obsadila 3. miesto a odniesla si aj Cenu 
diváka. Hodnotilo sa v kategóriách: prevede‑
nie tradičného country tanca, moderného 
country tanca a tanca podľa vlastného výbe‑

ru. Prekvapením bola úloha nacvičiť country 
tanec podľa hudby vybranej porotou. Skupina 
musela tanec nacvičiť za 1 deň. Tance hodno‑
tila 3‑členná porota, všetko aktívni tanečníci 
country. Do súťaže bolo pozvaných z kapacit‑
ných dôvodov 5 country skupín a záverom sa 
tancoval tam nacvičený spoločný tanec, ktorý 
tancovalo takmer 60 účinkujúcich.
Umiestnenie tanečnej country skupiny Mon‑
tana je pre jej členky silnou motiváciou do 
budúcnosti, ale tiež ocenením ich takmer 
5‑ročnej práce.

 z A. Baradlaiová

Divadelný súbor Hviezdoslav pri príležitosti 90. výročia založe‑
nia uviedol 134. premiéru hry Jána Chalupku Starý Zaľúbenec 
(Generálka) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decem‑
bra 2022 v  Spišskom divadle. Na fotografii zľava Peter Kraus 
(Pomazal), Ester Gregorovičová (Sabínka) a Peter König (Doktor 
Lesebuch).

Tanečná seniorska country skupina MONTANA pri oceňovaní.

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov 

mesta na 

SPOMIENKOVÚ 
SLÁVNOSŤ

konanú pri príležitosti 
78. výročia oslobodenia mesta

spojenú s kladením vencov

27. januára o 13.00 h
na mestskom cintoríne.
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Herecká hviezda na doskách Spišského divadla
Obľúbený slovenský herec Marek Majeský sa stal v novembri hosťujúcim členom umeleckého súboru  
Spišského divadla.

Marek Majeský vyštudoval herectvo na Vy‑
sokej škole múzických umení v Bratislave, kde 
absolvoval aj doktorandské štúdium a neskôr 
tam aj úspešne habilitoval. V  súčasnosti na 
Divadelnej fakulte VŠMU už niekoľko rokov 
pôsobí ako pedagóg hereckej tvor‑
by. Počas kariéry pôsobil v  Trnav‑
skom divadle v  Trnave, v  Divadle 
Andreja Bagara v Nitre či v Divadle 
Nová scéna v  Bratislave, hosťoval 
vo viacerých divadlách, napríklad 
Štátne divadlo Košice, Divadlo As‑
torka  – Korzo 90’, Divadlo Aréna, 
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, 
atď. Účinkoval v mnohých filmoch 
a  seriáloch, napríklad Ordinácia 
v  ružovej záhrade, Kandidát, Mi‑
lenky, Amnestie, Šťastný nový rok, 
Nemocnica a ďalšie. Ako rozhlasový 
a  dabingový herec prepožičal hlas 
mnohým dramatickým, filmovým 
a seriálovým postavám.

V Spišskom divadle ho diváci uvi‑
dia v komédii Murraya Schisgala 
Lá‑á‑á‑áska v réžii Michala Spišá‑
ka, ktorej premiéra je naplánova‑
ná na 20. a 21. januára 2023.

Počas svojej plodnej ka-
riéry ste pôsobili prevažne 
v  divadlách na západnom 
Slovensku, učíte na Vyso-
kej škole múzických umení 
a účinkujete vo viacerých se-
riáloch. Prečo ste sa rozhodli 
prijať ponuku Spišského di-
vadla a rozšíriť svoje pracov-
né aktivity aj na Spiš?
Trochu vašu otázku upresním. Ja by 
som to nenazval rozšírením svoj-
ho umeleckého pôsobenia na Spiš, 
ale možno skôr návratom k môjmu 
umeleckému cestovateľskému ob-
dobiu. Ešte na prelome milénia som 
totiž po niekoľkoročnom angažmán v  nitrian-
skom divadle prijal ponuku od vtedajšieho ume-
leckého šéfa košického divadla Romana Poláka 
a viac-menej som sa na pár rokov presťahoval 
do Košíc. Odpremiéroval som tam v niekoľkých 
inscenáciách a  bola to pre mňa v  tom období 
veľká výzva a niečo nové v mojom umeleckom 
napredovaní. Takýchto umeleckých „cestova-
teľských“ výziev som však vo svojej doterajšej 
kariére absolvoval oveľa viac. Napríklad spo-
lupráca s Divadlom z Pasáže v Banskej Bystrici 
alebo Divadlom Pôtoň v Leviciach, atď. Vždy ma 
na konkrétnej ponuke totiž zaujala a dráždila 
umelecká výzva, vzdialenosť pre mňa nezohrá-
vala rolu.
Takže, keď ma začiatkom tohoto roka opatrne 
oslovil riaditeľ Spišského divadla na prípadnú 

spoluprácu, vôbec som tomuto nápadu neza-
buchol dvere, ale práve naopak. Od začiatku 
sme sa snažili spoločne hľadať zmysel a potom 
spôsob, ako túto vzájomnú spoluprácu zreali-
zovať tak, aby dávala logiku pre obidve strany.

V  komédii Murraya Schisgala Lá-á-
á-áska v  réžii Michala Spišáka, ktorá 
bude mať v Spišskom divadle premié-
ru už v  januári, účinkujete s  herečkou 
Denisou Macalovou Ďuratnou a  her-
com Mikulášom Macalom. Ako zatiaľ 
prebieha táto spolupráca s hereckými 
kolegami zo Spiša?
Dovolím si tvrdiť, že spolupráca a  skúšobný 
proces je zatiaľ viac než fantastický. Myslím, že 
sme si s kolegami rýchlo porozumeli, naladili sa 
na spoločnú vlnu a ja osobne sa už neviem doč-
kať premiéry. Dúfam, že tento môj pocit budú 
v konečnom výsledku zdieľať aj diváci.

Schisgal vo výbornej komédii zachytil 
príbeh dvoch spolužiakov Milta a Har-

ryho, ktorí sa po dlhom čase stretnú na 
moste, odkiaľ sa Harry chystá skočiť 
a skoncovať so životom. Milt, ktorého 
stvárňujete vy, ho však presvedčí, aby 
si to rozmyslel, život je predsa krás-

ny, lebo stále existuje láska. 
Lenže napokon sa obaja za-
motajú do ľ úbostného troju-
holníka. Nejde však o typickú 
situačnú komédiu. Na čo sa 
v nej diváci môžu tešiť?
Keďže ide o  nezvyčajne prepletený 
ľúbostný trojuholník, myslím si, že 
divákov bude veľmi milo a  úsmev-
ne prekvapovať autor hlavne pro-
stredníctvom slovnej ekvilibristiky 
postáv: Ellen, Harryho a  Milta. 
Autor s veľkou iróniou a niekedy až 
sarkazmom pomenúva a  hyperbo-
lizuje modelové vzťahové situácie 
medzi mužom a  ženou. Napríklad, 
aký je medzi nimi rozdiel v  období 
zaslepenej zidealizovanej zamilo-
vanosti, a  aký zase v  niekoľkoroč-
nom všednom manželstve.

Premiéra inscenácie Lá-á-
á-áska sa uskutoční už o pár 
dní. Čo vás čaká v  nasledu-
júcich mesiacoch? Na akých 
projektoch pracujete?
Momentálne investujem všetku 
koncentráciu a  energiu do skúšob-
ného procesu a  tvorby našej novej 
inscenácie Lá-á-á-áska. Keďže už 
niekoľko rokov pôsobím ako peda-
góg herectva na VŠMU, čakajú nás 
tiež s  mojimi druhákmi semestrál-
ne skúšky a  o  pár týždňov neskôr 
aj každoročné talentové prijímacie 
skúšky na VŠMU. Popritom budem 
priebežne nakrúcať, hrať predstave-
nia v  už naskúšaných inscenáciách 
v  iných divadlách, prípadne občas 
dabovať. Život herca je veľakrát zá-

vislý od momentálnej pracovnej ponuky.

Mnohí ľ udia začínajú rok s celým zoz-
namom novoročných predsavzatí. Vy 
osobne si nejaké predsavzatia dáva-
te?
Musím sa priznať, že nie. Snažím sa svoje pred-
savzatia nespájať s  príchodom nového roka, 
ale s aktuálnym osobným rozhodnutím. Takže, 
keď si niečo zaumienim a  vytýčim nejaký cieľ 
v  lete, nečakám na jeho realizáciu až do ja-
nuára . V každom prípade si však na nový rok 
oveľa intenzívnejšie ako inokedy zaželám, aby 
sme sa celá rodina v zdraví a všetci stretli aj na 
ďalší Silvester.

 z Sofia Skokanová,  
Veronika Fitzeková

Snažím sa svoje predsavzatia nespájať 
s príchodom nového roka, ale s aktuálnym 
osobným rozhodnutím
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Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
11. 11. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin usmrtenie. V  rozostavanej budove bez 
popisného čísla na Nábreží Hornádu došlo 
11. 11. 2022 v čase okolo 10.45 hod. k nálezu 
ľudských kostrových pozostatkov neznámej 
osoby. Ohliadajúci lekár nedokázal určiť po‑
hlavie neznámej osoby a  v  danom štádiu 
nálezu nebolo možné určiť príčinu smrti, 
preto bola nariadená pitva pozostatkov.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
12. 11. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin poškodzovania cudzej veci. Doposiaľ 
nezistený páchateľ 12. 11. 2022 v čase okolo 
4.34 hod. na jednom z obytných domov na 
Ul. Z. Nejedlého postriekal farbou fasádu 
z prednej a bočnej strany a zadné vstupné 
dvere. Poškodenému spoločenstvu vlastní‑
kov bytov a nebytových priestorov spôso‑
bil predbežnú škodu vo výške 600 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
30. 11. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin krádeže. Doposiaľ nezistený páchateľ 
30. 11. 2022 v čase okolo 4.40 hod. na čer‑
pacej stanici ukradol z  tam zaparkované‑
ho a neuzamknutého motorového vozidla 
značky Kia Ceed kľúč, ktorý bol vložený 
v  zapaľovaní. Pre poškodenú spoločnosť 
spôsobil škodu vo výške 300 €.

Z činnosti MsP v SNV

Občan (anonym) oznámil 16. 11. 2022 o 15.35 
hod. na stálu službu MsP, že na námestí 
SNP na parkovisku stojí vozidlo, ktoré má 
stiahnuté ľavé predné okno. Hliadka miesto 
zabezpečila, následne bol informovaný ma‑
jiteľ vozidla. Ten si po príchode na miesto 
automobil skontroloval a riadne zabezpečil.

Občan z bytovky na Baníckej ul. 4. 12. 2022 
o  3.10 hod. telefonicky oznámil, že v  bare 
na Zimnej ul. púšťajú hlasnú hudbu, a tým 
rušia nočný pokoj v čase, kedy by už mal 
byť bar zavretý. Hliadka MsP oznam preve‑
rila a zistila, že priestupku proti verejnému 
poriadku sa dopustil J. A. Náprava bola 
zjednaná na mieste, hudobná produkcia, 
ako aj prevádzka baru, ktorá mala končiť 
o 2.00 hod. bola ukončená. Priestupok bol 
vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka na tel. požiadanie operačného RZP 
7. 12. 2022 o 9.45 hod. na zastávke MHD na 
Štefánikovom nám. poskytla prvú pomoc 
mužovi, ktorý skolaboval, s  použitím AED 
prístroja. Hliadka podávala mužovi prvú 
pomoc do príchodu posádok RZP a  RLP, 
ktoré následne pokračovali v oživovaní. Na 
základe miestnej znalosti hliadky bola zis‑
tená totožnosť muža, jednalo sa o H. J. Me‑
novaný bol prevzatý RZP a RLP na lekárske 
ošetrenie na urgentný príjem do NsP v SNV.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
1. január

8.00 - 18.00 Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1 
T.: 053/429 96 10

6. január
8.00 - 18.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513

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

Hovorme o duševnom zdraví 
v našom meste
Vďaka spolupráci Ligy za duševné zdravie, združenia pacientskych organi-
zácií ODOS a občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu vznikol 
projekt Spolutvorba.

Spolutvorba, v  angličtine Co ‑Production (Co 
Production in Mental Health), je prístup, pri 
ktorom poskytovatelia služieb v oblasti dušev‑
ného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na 
dosiahnutí spoločného výsledku. Spolutvorby 
sa zúčastňujú ľudia s vlastnou zažitou skúse‑
nosťou (s prejavmi duš. nepohody, s mierny‑
mi ťažkosťami až po závažné ochorenia); ich 
príbuzní; odborníci; predstavitelia miest, obcí, 
štátu. Filozofia projektu je prevzatá zo zahra‑
ničia, kde sa podarilo zrealizovať reformu sys‑
tému starostlivosti o  duševné zdravie, ktorá 
zohľadňuje potreby všetkých zúčastnených 
a starostlivosť má komunitnú úroveň.
Cieľom projektu Spolutvorba je rozprúdiť 
v spoločnosti diskusiu o súčasnom stave sys‑
tému a podporiť reformu systému starostli‑
vosti o duševné zdravie.
V každom kraji Slovenska je jeden koordiná‑
tor projektu, ktorý organizuje skupinové aj 
individuálne stretnutia (alebo online stretnu‑
tia), kde počas diskusie mapuje potreby, spo‑
kojnosť/nespokojnosť, návrhy a  predstavy, 
ako by systém starostlivosti o duševné zdra‑
vie mohol fungovať. Výsledkom diskusií sú 
správy, tzv. reporty, ktoré budú vo finále pro‑
jektu zosumarizované a  budú podkladom, 
ktorým podporíme reformu „zdola“, čiže od 
ľudí, ktorí sú užívateľmi starostlivosti.

Súčasťou reformy je zapojenie ľudí so zažitou 
skúsenosťou PEER konzultantov do tímu 
odborníkov. Peer konzultant je nezastupiteľ‑
ným členom tímu odborníkov zamestnaný na 
plný alebo čiastočný úväzok. Je stabilizovaný 
a zotavený. Jeho základným pracovným ná‑
strojom je vlastná skúsenosť, ktorú zdieľa cez 
príbeh svojho zotavenia. Poskytuje podporu 
a je nositeľom nádeje, že sa dá žiť plnohod‑
notný život aj napriek duševnej chorobe. 
Je „mostom“ medzi pacientom a  lekárom 
a sprevádza človeka pri návrate do komunity.

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili už dve 
úspešné diskusie o duševnom zdraví, ďal‑
šie sa uskutoční 26. januára 2023.

Všetky termíny a miesta stretnutí, informá‑
cie o projekte a kontakty na koordinátorov 
nájdete na našom webe a FB skupine:

 z www.dusevnezdravie.sk/spolutvorba
 z FB: Liga za duševné zdravie – Spolutvorba

 z Eva Kacejová

SKENUJ 
LINK

Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať 
napriek ich chybám, ale nevyhnutné je tiež 

pracovať a učiť pracovať iných.
Milan Rastislav Štefánik

Vyjadrujeme vďaku 
za spoluprácu a za podporu aktivít 

v uplynulom roku.
Všetkým členom i sympatizantom želáme 
veľa zdravia, šťastia a naplnenie osobných 

aj pracovných cieľov v novom roku 2023.
Výbor Klubu SMRŠ SNV



11január 2023 OZNAMY ⬤ POZVÁNKY

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

P
O

S
LA

N
E

C
K

É
 O

K
IE

N
K

O
P

O
Z

O
R

U
JT

E
 S

 N
A

M
I 

Adnan Akram
Napriek značnému vylepšeniu infraštruktúry v posledných rokoch je 
stále čo vylepšovať a robiť do budúcna. Chcel by som sa intenzívne 
venovať čistote v meste, nielen v centre, ale aj na sídliskách. Mestská 
firma, ktorá bola založená aj preto, aby sme vedeli udržiavať čisto‑
tu v meste, sa dnes skôr podobá na regulárnu stavebnú firmu, ktorá 
má iné priority a výsledok je, že poriadok v meste sa zanedbáva ako 
nikdy predtým. Treba nápravu. Chcem, aby naše mesto bolo čo naj‑
krajšie pre jeho obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a okrem čistoty 
je potrebné zasiahnuť proti vizuálnemu smogu v podobe nevkusných 
reklamných plôch po meste a tiež koncepčne sa zaoberať homogeni‑
záciou nevkusných letných terás na námestí v súlade s požiadavka‑
mi pamiatkárov, aby sme sa priblížili európskym štandardom vkusu 
a estetiky.

Minulé volebné obdobie sa nám podarilo získať externé zdroje na 
regeneráciu medziblokových priestorov na sídlisku Východ (realizuje 
sa v r. 2023), schválený je aj projekt na sídlisko Západ, takže kvalita 
života v spomínanom mieste sa zvýši vďaka modernému a zelenému 
urbanistickému riešeniu. Treba pokračovať v tomto smere.

Chcem sa tiež zaoberať reguláciou parkovania po celom meste a mo‑
dernými riešeniami, čo sa týka zberu odpadov. Sú to témy, ktoré, 
hlavne z dôvodu nezáujmu vedenia mesta, zostali na vedľajšej koľaji.

Môj základný cieľ z  prvé‑
ho volebného obdobia ako 
poslanca KSK zostane ne‑
zmenený aj do toho druhé‑
ho, a to, že budem pozorne 
dohliadať na to, aby fi‑
nancie Košického samo‑
správneho kraja boli stále 
spravodlivo rozdelené a in‑
vestované, aby náš spišský 
obvod napredoval vo všet‑
kých oblastiach v  kompe‑
tencii VÚC. Verím, že spolu 
s  ostatnými poslancami 
z  nášho okresu a  s  už roz‑
behnutou spoluprácou so 
županom budeme môcť 
podporovať projekty, ktoré budú prinášať osoh pre náš krásny región 
a ich obyvateľov.

Dovolím si využiť túto príležitosť, aby som sa vám, milí Spišiaci, zo 
srdca poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách a prajem vám všet‑
kým všetko dobré do nového roka.

Cantus Villa Nova
Miešaný spevácky zbor mesta SNV 
pod vedením Mgr. art. Igora Gregu 

a jeho hostia:
Maksym Kutchenko (tenor) 

Júlia Grejtáková (klavír) 
Michal Smetanka (multiinštrumentalista)

vás pozývajú na

Novoročný koncert 
PF 2023

10. 1. 2023 o 18.00 h
v Koncertnej sieni Reduty
Vstupné: dospelí - 5 €, 
deti do 15 rokov - 2 €

Predpredaj: TIC – Letná 49 
MKC – Reduta, Radničné nám.

Pred nami sú najdlhšie, ale aj najchladnejšie 
noci. Na januárovej oblohe naďalej vyniká 
súhvezdie Orión. Toto dominantné súhvez‑
die nás bude nočnou oblohou sprevádzať po 
celú zimu. Orión je pre svoju symetriu jedno 
z najkrajších súhvezdí nočnej oblohy. Najlep‑
šie podmienky na pozorovanie planéty Mer‑
kúr sú od polovice januára. Pozorovať ho mô‑
žeme hodinu pred východom Slnka nízko nad 
juhovýchodným obzorom. Venušu môžeme 
počas celého januára pozorovať ako večerni‑
cu na oblohe po západe Slnka. Červenkastý 
Mars pozorujeme po väčšinu noci v súhvezdí 
Býka. Zaujímavé bude vzájomné priblíže‑

nie (konjunkcia) s Mesiacom 4.  1. o 00.30 h. 
Jupiter, najväčšia planéta slnečnej sústavy, 
žiari v  súhvezdí Ryba nad juhozápadným 
obzorom, zapadá po 22. hod. Planéta Saturn 
s prstencami je objektom na pozorovanie pre 
prvé večerné hodiny. Planéty Saturn a Venu‑
šu môžeme spoločne s naším Mesiacom po‑
zorovať 23. 1. Saturn zapadá po 18.30 h.

Fázy Mesiaca: Spln ‑ 7. 1. o 00.09 h * Posled‑
ná štvrť ‑ 15. 1. o 3.10 h * Nov ‑ 21. 1. o 21.56 h 
* Prvá štvrť ‑ 28. 1. o 16.20 h.
Pozn.: všetky časové údaje sú SEČ.

 z  F. Sejut, MO SZA SNV

Nenašiel by si taký neveľký kus zeme, 
ako je Slovensko, 

kde by sa vystriedalo toľko krás, 
ako sa vystrieda na Slovensku, 

a právom prislúcha tomuto kraju označenie 
krásne Slovensko 

Jozef Cíger Hronský

Dom Matice slovenskej a Miestny 
odbor Matice slovenskej,

laureát ceny primátora mesta SNV

pozývajú na 28. ročník okresnej súťaže 
v prednese slovenskej povesti

Šaliansky Maťko 
Jozefa Cígera 

Hronského
23. 1. 2023 o 9.00 h 

v Dome Matice slovenskej, Zimná 68

9.  12.  2022 bol o  9.50 h na Letnej ul. 
nájdený zväzok kľúčov v  počte 11 ks, 
z toho 2 ks elektronické. IC 966/2022

8.  12. 2022 sa na sídl. Mier našiel kľúč 
od osobného motorového vozidla 
zn. OPEL. IC 963/2022

26.  11.  2022 našla hliadka MsP na Ba‑
níckej ul. pracovný kufrík s elektrickou 
priamočiarou pílou s  príslušenstvom. 
IC 929/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

Želáme vám úsmev v tvári, 
nech sa všetkým dobre darí, 

v novom roku veľa sily, 
aby sme sa ubránili 

pred zlobou a nešťastiami.

Ičko bude stále s vami 
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21. novembra zažili siedmaci a deviataci na ZŠ Komenského zaujímavého učiteľa angličtiny. Na jednu vyučovaciu hodinu sa ním stal hráč Hokejového klubu 
GROTTO Spišská Nová Ves Kale Kerbashian z Kanady, ktorý tak pomohol žiakom zlepšiť komunikačné schopnosti.

Aj v tomto roku 6. decembra zavítal, ako každý rok, do centra mesta 
Mikuláš. Na koči ťahanom koňmi ho sprevádzal aj anjel a čert. Deti sa 
dočkali nielen drobnej sladkosti, ale aj rozprávky O zabudnutom čertovi. 
Mikuláš nechýbal ani v našich materských školách a v Centre voľného 
času Adam.

Vianočný trh sa uskutočnil 9. – 11. decembra. Jeho súčasťou bol kultúrny 
program, 120 – 130 predajcov a poskytovateľov služieb. V ponuke nechý‑
bal ani široký sortiment medovníkov, cukroviniek a včelích produktov, 
stánky s  ponukou langošov, palaciniek, trdelníkov, hot ‑dogov, kuracej 
a bravčovej pečienky v žemli. Zaujímavosťou boli oškvarky z kapra ale‑
bo zabíjačka s ponukou zabíjačkových špecialít.

Radnica aj tento rok ako symbol obdobia adventu zabezpečila výrobu 
adventného venca zo živej čačiny na fontáne pred Levočskou bránou, 
ktorý zhotovili ako každoročne žienky ‑ kvetinárky z Kvety IRIS. Tento 
rok sa jeho výzdoba nesie v zlatej farbe. Pred Levočskou bránou sa ob‑
javuje od roku 2014, má priemer 4 metre a obvod 12 metrov. Jeho štyri 
svietniky vytvorili klienti z n. o. Domovina zo žehrianskej časti Hodkovce.

V súčasnosti sa dokončuje 2. nadzemné podlažie tréningového centra na 
atletickom štadióne. Do konca roka plánujeme stavbu uzavrieť ‑ dokon‑
čiť strechu a založiť okná. Počas zimných mesiacov sa budú realizovať 
všetky práce spojené s vnútornými rozvodmi elektriny, vody a odpadu.
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Ocenili sme študentov
Mesto Spišská Nová Ves každoročne pri príležitosti Dňa študentstva usporadúva prijatie študentov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku úspešne re‑
prezentovali školu a mesto na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach organizovaných MŠVVaŠ SR. 18. 11. 2022 prijal primátor mesta spolu s vi‑
ceprimátormi v obradnej sieni Radnice zástupcov 5 kolektívov a 75 najúspešnejších žiakov a študentov, ktorí sa v školskom roku 2021/2022 umiestnili:

 z v krajských vedomostných súťažiach do 3. miesta;
 z v celoštátnych športových, vedomostných a umeleckých súťažiach do 10. miesta;
 z úspešne reprezentovali školu a mesto na medzinárodných súťažiach.

Zoznam žiakov základných škôl
1. Paulína Pencáková, ZŠ Nad Medzou
2. Matúš Antony, ZŠ Nad Medzou
3. Júlia Erbanová, ZŠ Nad Medzou
4. Oliver Vereš, ZŠ Nad Medzou
5. Martin Bartoš, ZŠ Nad Medzou
6. Tobias Čuchran, ZŠ Nad Medzou
7. družstvo žiakov v minivolejbale, 

ZŠ Nad Medzou
8. družstvo žiakov v midivolejbale, 

ZŠ Nad Medzou
9. Bianca Čaplová, ZŠ Lipová
10. družstvo žiakov v basketbale, ZŠ Lipová
11. Natália Tkáčová, ZŠ Levočská
12. Natália Ondášová, ZŠ Z. Nejedlého
13. Viktória Piaková, ZŠ Z. Nejedlého
14. Viktória Stanková, ZŠ Z. Nejedlého
15. Tamara Brejčáková, ZŠ Z. Nejedlého
16. Adam Klein, ZŠ Ing. O. Kožucha
17. Carlota Sofia da Cruz, ZŠ Ing. O. Kožucha
18. Vanda Hadušovská, ZŠ Ing. O. Kožucha
19. Nela Štepitová, ZŠ Ing. O. Kožucha
20. Dominik Sliva, ZŠ Ing. O. Kožucha
21. Lenka Nováková, ZŠ Ing. O. Kožucha
22. Terézia Sakáčová, ZŠ Komenského
23. družstvo chlapcov vo florbale, 

ZŠ Komenského
24. Sára Bendíková, ZŠ Hutnícka
25. Michaela Mária Švedová, ZŠ Hutnícka
26. Félix Majerčák, ZŠ Hutnícka
27. Liana Sarňáková, ZŠ Hutnícka
28. Mária Pidíková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
29. Monika Adamcová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
30. Michael Kotrady, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
31. Viktória Šimco, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
32. Slávka Kotradyová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
33. Natália Adamcová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
34. Samuele Tomasello, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
35. Sofia Pavlová, ZUŠ

36. Tobias Zeleňák, ZUŠ
37. Adriana Hořáková, ZUŠ
38. Kristína Nociarová, ZUŠ
39. Laura Zoe Vaščáková, ZUŠ
40. Jana Režnická, ZUŠ
41. Alexandra Staniská, ZUŠ

Zoznam študentov stredných škôl
1. Katarína Kučmová, Gymnázium, Javorová ul.
2. Benjamín Gábor, Gymnázium, Javorová ul.
3. Natália Hatalová, Gymnázium, Školská ul.
4. Zuzana Mackovjaková, Gymnázium, 

Školská ul.
5. Bruno Labuda, Gymnázium, Školská ul.
6. Martin Popreňák, Gymnázium, Školská ul.
7. Adam Iovdij, Gymnázium, Školská ul.
8. Kristína Hatalová, Gymnázium, Školská ul.
9. Šimon Hrušovský, Gymnázium, Školská ul.
10. Barbora Kocúrová, Gymnázium, Školská ul.
11. družstvo chlapcov vo futsale, 

Gymnázium, Školská ul.
12. Peter Hudák, SPŠ technická
13. Ráchel Midlíková, SPŠ technická
14. Boris Choma, SPŠ technická
15. Matúš Macejko, SPŠ technická
16. Jakub Hrnčiar, SPŠ technická

17. Jozef Šaršan, SPŠ technická
18. Šarlota Viola Kleknerová, SPŠ technická
19. Lukáš Valenčík, SPŠ technická
20. Dávid Rumančík, SPŠ technická
21. Lukáš Koška, SPŠ technická
22. Matej Bendík, SPŠ technická
23. Kristián Schmidt, SPŠ technická
24. Samuel Filip, SPŠ technická
25. Patrik Bobko, SPŠ technická
26. Tibor Šimko, SPŠ technická
27. Marek Macejko, SPŠ technická
28. Miloš Neuvirth, SPŠ technická
29. Iveta Dudová – Bašistová, 

Hotelová akadémia
30. Maroš Repko, Hotelová akadémia
31. Bianka Dzurillová, SOŠ ekonomická
32. Dominika Ungerová, SOŠ ekonomická
33. Dominik Kešeľak, SOŠ drevárska
34. Václav Holub, SOŠ techniky a služieb
35. Benjamín Gradžilo, 

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
36. Judita Kotradyová, ZUŠ
37. Lenka Raczeková, ZUŠ
38. Karolína Kozáková, ZUŠ
39. Simona Hrebeňárová, 

OZ Mladí ľudia a život  z red
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ponúka
celoročné kurzy pre deti od 10 rokov, 

študentov a dospelých
4 hodiny týždenne popoludní

prípravné kurzy na maturitné skúšky 
B1, B2 a C1

2/4 hodiny týždenne popoludní
prípravné kurzy na základnú B2 

a všeobecnú C1
štátnu jazykovú skúšku

4 hodiny týždenne popoludní
prekladový seminár

2 hodiny týždenne popoludní
PONUKA JAZYKOV

• anglický • japonský* • nemecký • taliansky
(prezenčne s lektorom,* online s rodeným 

hovoriacim)
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

KONVERZAČNÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY PRE FIRMY PODĽA 

POŽIADAVIEK
POBOČKY: 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
Online test na určenie jazykovej úrovne

Online prihlášky
www.jssnv.sk

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

Prihlášky prijímame počas celého roka.

3 
O

TÁ
ZK

Y 
PR

E

Umelec a barman v jednom
V kaviarni eLAra vystavuje svoje výtvarné diela Ján Mackovjak, neprofesionálny umelec s umeleckým vzdela-
ním. Vyštudovaný kunsthistorik, prozaik a hudobník sa v civilnom živote živí prácou v oblasti gastronómie.

Ako sa kuchár a  barman dostal k  výtvarnému umeniu? 
Obohacuje gastronómia umelecký pohľad tvorcu?
Prácu za barom som robil rád, lebo rád pracujem rukami, ale umeniu 
som sa venoval vždy. Nikdy som v tomto smere nepoľavil. Môže sa 
zdať, že sa venujem niekoľkým veciam naraz ‑ výtvarnému umeniu, 
literatúre a gastronómii, ale pre mňa sú tieto veci prepojené. V maľbe 
sa venujem len tomu, čo poznám z optickej skúsenosti a stáva sa, že 

moja výtvarná a aj literárna tvorba odráža prácu za barom a prostre‑
die Fínska.

Dlhšiu dobu ste pôsobili za polárnym kruhom vo Fínsku, 
kde ste pracovali ako barman (kuchár). Ako sa najviac líši 
život severanov od toho nášho?
Život za polárnym kruhom je ovplyvnený cyklami polárnej noci a po‑
lárneho dňa. Mrazom, tmou aj polárnou žiarou vám arktická príro‑
da dá pocítiť, že si žije vlastným životom a tempom, že na všetko je 
správny čas. Keď niekoľko mesiacov nevychádza slnko, tak prírodu 
rešpektujete ináč ako bežní Slováci. Fíni bývajú skôr introvertní, realis‑
tickí, netrpia predsudkami a sú mimoriadne citliví v otázkach prírody.

Povedzte nám niečo o aktuálnej výstave v kaviarenskom 
priestore. Aké diela ste sa rozhodli prezentovať?
Aktuálna výstava sa skladá z niekoľkých diel z dvoch sérií, ktoré som 
vytvoril od roku 2021 vo Fínsku a  dvoch novších diel z  uplynulého 
roku. Moja tvorba je abstraktným „podpisom“ rôznorodých vplyvov 
v mojom živote. Mojim cieľom nie je realistické vyobrazenie. Vybe‑
riem si zvyčajne len detail alebo farbu zo stimulov, ktoré v procese 
tvorby rozhodnú o kompozícii a farebnosti obrazu.

Ďakujeme za rozhovor.
 z Tomáš Repčiak

Výzva na doručenie údajov  
k výpočtu a určeniu výšky  
poplatku za znečisťovanie  
ovzdušia za každý prevádzkový  
malý zdroj za rok 2022
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, týmto 
upozorňuje a  vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia (rozumej právnické osoby a  fyzické osoby oprávnené na podnikanie, kto‑
ré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW) 
nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR 
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mes‑
ta Spišská Nová Ves č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia, zaslali, resp. osobne doručili na podateľňu Mestského úradu, 
Štefánikovo námestie 1, SNV v termíne najneskôr do 15. 2. 2023 (vrátane) ‑ Ozná‑
menie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za znečisťo‑
vanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2022. Oznámenie je 
potrebné podať na tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mestským zastu‑
piteľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené na webovej stránke mesta  
www.spisskanovaves.eu / Chcem vybaviť / Podnikateľ / Malé zdroje znečisťo‑
vania ovzdušia. K  oznámeniu je potrebné doložiť doklad o  množstve odobra‑
ného paliva za rok 2022 od jeho dodávateľa. Zároveň upozorňujeme prevádzkova‑
teľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
zmien a doplnkov za nedodržanie termínu predloženia 
uvedeného oznámenia mesto Spišská Nová Ves ukladá 
sankčný postih.

SKENUJ 
LINK
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Projektový deň ZŠ Lipová 13
Žiaci zo ZŠ na Lipovej ulici zažili 30. novembra opäť jeden netradičný deň. Tentoraz bolo 
projektové vyučovanie zamerané na remeslá pod názvom Remeslo má zlaté dno. Žiakov 
prišli zaučiť remeslám odborníci z celého regiónu. Z detí sa stali na jeden deň pekári, košikári, 
kožiari, včelári, krajčíri, výrobcovia oblátok či svietnikov z dreva a servítok. Spoločne s folklór‑
nou skupinou LIPA sa naučili strúhať a tlačiť kapustu a to všetko za sprievodu ľudových piesní. 
Z levandule, ktorú si žiaci v škole počas roka vypestovali, si vyrobili voňavé vrecúška. S väč‑
šinou remesiel sa deti stretli prvýkrát a veríme, že sme v nejednom z nich prebudili záujem 
venovať sa remeslám aj v budúcnosti. Veď nie nadarmo sa hovorí „Remeslo má zlaté dno“, čo si 
v dnešnej dobe, plnej technických výdobytkov uvedomuje takmer každý z nás.

Ekonomické, podnikateľské a finančné vzdelávanie
Študenti III. A triedy odboru obchodná akadémia SOŠ ekonomickej rozbehli podnikateľskú 
činnosť študentskej firmy „mYOUSMILE“. Majú tak jedinečnú príležitosť aplikovať nadobud‑
nuté teoretické vedomosti o fungovaní podnikateľského subjektu v praxi. Okrem vzdelávania 
v škole manažéri študentskej firmy mali možnosť získať cenné rady na školení manažmen‑
tu, ktoré zabezpečila vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci so 
spoločnosťou AT & T. Interaktívnym a zážitkovým učením študenti získavajú podnikateľské 
zručnosti, správanie a  postoje, rozvíjajú kreatívne myslenie, komunikačné a  prezentačné 
schopnosti i sebadôveru. 

Deň otvorených dverí v Kožuške
Po dlhých 3 rokoch nútenej odmlky naša ZŠ Ing. O. Kožucha opäť otvára svoje priestory pre 
rodičov budúcich prvákov, aby si mali možnosť na vlastné oči pozrieť spôsob vzdelávania detí, 
ktoré buď už majú diagnostikované intelektové vzdelanie, alebo sa prejavujú ako veľmi bystré 
a zvedavé. Vrodený talent takýchto detí už 20 rokov rozvíjame na našej škole v spolupráci 
s odbornými a pedagogickými organizáciami z  celého Slovenska ako jediná škola na celom 
Spiši. Výsledkom našej všestrannej spolupráce sú nespočetné úspechy celých tried i  jednot‑
livcov na súťažiach rôzneho charakteru: logických, matematických či prírodovedných až po 
rôzne krea tívne, prezentačné či recitačné súťaže. Ak máte doma takého všetečného budúceho 
prváčika, príďte spoločne, radi vás privítame na Dni otvorených dverí na ZŠ Ing. O. Kožucha 
v stredu 1. februára 2023 o 16.00 h. Tešíme sa na stretnutie s vami aj s vašimi deťmi.

Kúzlo Krásy
Žiaci Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, sa 23. 11. 2022 zú‑
častnili Medzinárodných Majstrovstiev 2022 Kúzlo Krásy, Sušice v ČR. Témou tohtoroč‑
ných majstrovstiev bola Vesmírna Extravagancia. Súťaže sa zúčastnili: žiačka 1. ročníka nad‑
stavbového štúdia vlasová kozmetika ‑ kaderníčka Laura Kobeľáková a  žiačka 3.  ročníka 
študijného odboru kozmetik Stanislava Hockicková. V kategórii Dámsky spoločenský účes 
Laura vytvorila účes, s ktorým sa umiestnila na 1. mieste a zároveň získala mimoriadnu cenu 
Nathaniela Syllte (organizátora súťaže) za kreatívnu tvorbu. Laura súťažila aj v súťažnej fúka‑
nej, kde sa umiestnila na 3. mieste. Kozmetičke Stanke sa v súťažnom make‑upe podarilo vy‑
tvoriť kreatívne líčenie, ktoré porota ohodnotila 2. miestom a udelila mimoriadnu cenu poroty 
za kreatívnu tvorbu.
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Bohatstvo a chudobu nemajú 
ľudia v dome, ale v duši. Xenofón

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska, laureát 

Ceny primátora mesta SNV
ďakuje za podporu 

a spoluprácu všetkým,  
pre ktorých je 3. VEK obdobím 
múdrosti, úcty a aj inšpiráciou. 
Všetkým funkcionárom ďakuje 

za ich dobrovoľnícku  
a neúnavnú prácu.  

Členom JDS, ale aj všetkým 
dôchodcom, praje v roku 2023 
hlavne pevné zdravie, šťastie 
a veľa stretnutí plných lásky 

a porozumenia.
Ing. Štefan Handžák, 

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

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

8. 1. o 16 .00 h | kultúrny dom
DOKEDY EŠČI?

Ochotnícke divadlo RaJ
Komédia o pocitoch a plánoch 

štyroch chamtivých žien a jednej 
prefíkanej dámy. Na konci všetkého 

úsilia svieti jedno veľké dedičstvo. 
Bude jednoduché ho získať? Hra, 
v ktorej platí výraz: každá minca 

má dve strany. Príďte sa pozrieť na 
ďalšiu inscenáciu našej „starej“.

22. 1. 2023 o 17.00 h | 
Svätyňa Božieho Milosrdenstva

SIMA MAGUŠINOVÁ 
S KAPELOU

Koncert obľúbenej slovenskej 
pesničkárky plný známych hitov 

s elektrizujúcou atmosférou.
25. 1. o 18.00 h | kultúrny dom

ŤAPÁKOVCI
Tragikomédia slovenskej rodiny 

so štipľavým humorom. Naša 
spoločnosť technologicky 

napreduje, ale svojím ľahostajným 
spôsobom myslenia sme rovnakí.
29. 1. o 14.00 h | športový areál

KARNEVAL NA ĽADE
Obleč si masku, obuj korčule a príď 

sa zabaviť na naše klzisko.

PRIPRAVUJEME
18. 2. 2023

SMIŽIANSKA ZABÍJAČKA 
A STAROSTOVSKÁ VESELICA

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

www.facebook.com/okc.smizany
Zmena programu vyhradená!
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

pondelok – piatok / 8.00 – 16.00 h
Stále výstavy a expozície:

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, 
MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA

ZBIERKY NERASTOV

TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA
Privítame vás v zmodernizovanej expozícii 

– nové aplikácie, nové výstavy, nové exponáty…

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

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

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

pon / uto / štv * 8.00 – 12.00 h

ADAPTAČNÝ POBYT 
STRÁŽENIE DETÍ
Príprava detí na škôlku 
Lucia: 0911 647 409

2. 1. * 9. 1. * 16. 1. * 23. 1. * 30. 1.  
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

5. 1. * 12. 1. * 19. 1. * 26. 1. o 16.00 h

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

3. 1. * 10. 1. * 17. 1. * 24. 1. * 31. 1. 
o 16.00 h

SPIEVAJ - TANCUJ
Pohybová aktivita pre deti spojená 
so spievaním a tancovaním 
Veková kategória: 1,5 roka + 
Príspevok: 5 €, Ivana: 0908 074 497

4. 1. * 11. 1. * 18. 1. * 25. 1. o 16.00 h

ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Hravou formou sa deti učia základy 
angličtiny. Veková kategória: 2 roky + 
Príspevok: 5 €, Martina: 0948 500 492

4. 1. * 11. 1. * 18. 1. * 25. 1. o 9.30 h

FITBABY
Cvičenie pre deti na rozvoj motoriky 
Veková kategória: 1 rok + 
Príspevok: 5 €, Zuzka: 0902 308 600

3. 1. * 5. 1. * 10. 1. * 12. 1. * 17. 1. * 19. 1. 
* 24. 1. * 26. 1. * 31. 1. * 13.00 - 15.00 h

HERŇA
Deti sa môžu prísť v sprievode rodičov 
bezplatne pohrať - zabezpečuje mesto SNV.

15. 1. a 29. 1. 2023 * 14.30 – 16.00 h

PODPORNÉ SKUPINY 
DOJČENIA PRE 
MAMIČKY
Príspevok: 3 €, T.: 0902 221 295

CERTIFIKOVANÉ PORADKYNE 
PRI DOJČENÍ OZ MAMILA:
Júlia Novotná - 0902 221 295 
Viera Mozgiová - 0904 347 112

Zmena programu vyhradená.

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV
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6. 1. piatok o 19.00 h od 14 rokov, 120 min.
Miro Gavran
VŠETKO O ŽENÁCH
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o ženách, ale hanbili ste sa spýtať.

7. 1. sobota o 19.00 h od 16 rokov, 110 min.
Miro Gavran
MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!

8. 1. nedeľa o 16.00 h 50 min.
Peter Palik
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho dobrodružstve.

20. 1. piatok o 19.00 h * PREMIÉRA 
21. 1. sobota o 19.00 h * II.PREMIÉRA
Murray Schisgal
LÁ ‑Á‑Á‑ÁSKA
Skvelá komédia o láske, ktorá občas zamáva každým, s Marekom 
Majeským v hlavnej úlohe.

25. 1. streda o 10.00 h 70 min. 
29. 1. nedeľa o 16.00 h 
31. 1. utorok o 10.00 h
Michal Babiak – Viktor Kollár
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

25. 1. streda o 19.00 h v predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 80 min.
Ivan Bukovčan
SNEH NAD LIMBOU
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti 
vo vojnovej skaze.

26. 1. štvrtok o 19.00 h 120 min.
Ray Cooney
ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

27. piatok o 19.00 h v predstavení sa fajčí, 135 min., od 15 rokov
Gustave Flaubert
PANI BOVARYOVÁ
Dojímavá dráma ženy, ktorá do manželstva vošla s veľkými romantic-
kými snami. Vo chvíli, keď narazí na tvrdú realitu života, začína blúdiť 
medzi osudovo chybnými rozhodnutiami.

Zmena programu vyhradená.

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

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

3. január o 17.00 h | Vstupné: 10 €
Nick Reed: Life kouč

SLOVENSKÁ PREMIÉRA SKVELEJ KOMÉDIE!
Na celom svete mimoriadne obľúbený – ako u divákov, 

tak aj hercov - Martin McDonagh - hviezda a enfant 
terrible divadla a filmu - znovu na scéne Kontry! 

Mick Dowd má problém: niekto ušiel s jeho ženou. 
Na tom by nebolo nič divné, keby nie to, že jeho žena  

už 7 rokov nie je medzi živými… Leenane, idylická 
dedinka v západnom Írsku, kriminálna zápletka spred 

rokov a megadávka najčiernejšieho humoru,  
aký si len viete predstaviť. V postave 

Maryjohhny Rafferty sa predstaví herečka  
Nitrianskeho divadla - Gabriela Dolná.

5. a 6. január o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Richard Gadd: Malý sobík

2020 Olivier Award za výnimočný počin.
Podľa skutočnej udalosti! Odteraz si dvakrát rozmyslíš, 

či ponúkneš neznámej šálku čaju…

28. a 29. január o 19.00 h | Vstupné: 10 €
William Shakespeare „Hamlet”

Najväčšia hra všetkých hier. Detektívka. Thriller. 
Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh 

o dozrievaní. Obnovená premiéra v novom obsadení! 
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?

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 

na stretnutie

12. 1. 2023 o 10.00 h
v Klube dôchodcov 

na Levočskej ul.
Privítame aj nových členov.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotné postihnutých
Levočská 14, SNV, pozýva svojich členov na

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU
28. 1. (sobota) o 16.00 h v reštaurácii Hotela Preveza

Poplatok: člen – 16 €, nečlen – 18 €.
Tešíme sa na vás.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v SNV

pozýva svojich členov na aktivity

ĽADOVÝ DOM NA HREBIENKU
17. januára 2023 (utorok)

Odchod os. vlak 8.51 h do Popradu

BANSKÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA
24. januára 2023 (utorok) o 10.00 h
Multicentrum Nábrežie Hornádu 14

Členky MO JDS majú možnosť cvičiť v priestoroch 
telocvične na Nábreží Hornádu (nad Tescom) 

v dňoch utorok, štvrtok, piatok - vždy od 9.00 h
Turistickej vychádzky, výletu a pod. sa každý zúčastňuje 

na svoju vlastnú zodpovednosť.

Sladkosť domova nie je v pohodlí, ani v hojnosti, ale v tej 
tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia k sebe. Martin Rázus

Miestny odbor Matice slovenskej, 
laureát Ceny primátora mesta SNV

ďakuje za spoluprácu všetkým matičiarom aj sympatizan‑
tom. Obyvateľom mesta v roku 2023 praje veľa zdravia, 

šťastia a lásky. Vyslovuje presvedčenie, že slovenská kultú‑
ra, umenie a poznávanie histórie krásneho Slovenska, bude 

aj v tomto roku tešiť a obohacovať vašu dušu i srdce.

Mgr. Jolana Prochotská, predsedníčka MO MS
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KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
MOJE PRÍBEHY: „BYTOSŤ – RASTLINA, BUDOVA, ZVIERA“

14. 1. 2023 o 10.00 h | Knižnica, Letná 28
Tvorivé písanie pre deti, na ktorom získajú nielen odborné tipy na písanie, 

lektorské usmernenie, ale rozprúdia si aj vlastnú fantáziu.

ROZŠANTENÉ PÍSMENKÁ
18. 1. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

„Ako mačky kúpili televízor alebo, aké zvieratko do našej rodiny“
Interaktívne stretnutie detských čitateľov pri knihách s témou domácich 

zvieratiek. Cyklus knižných voľnočasových podujatí určených pre deti 5 – 7 rokov.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB
21. 1. 2023 o 10.00 h | Knižnica, Letná 28

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

STRETNUTIE FOTO KLUBU SPIŠ
24. 1. 2023 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Stretnutie členov klubu. 
Vítaní sú aj všetci noví záujemcovia amatérskeho fotografovania.

KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY
25. 1. 2023 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

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

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
25. 1. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Neformálne stretnutie členov klubu pri knihách 
a o ich pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry.

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER
27. 1. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Zábavný podvečer v knižnici pre mládež od 15 rokov,  
plný knižných tipov, hier a kvízov.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Peter Karpinský: Lebka s dvoma zámkami
Dobrodružstvo, fantázia, dejiny, komiks, historické dokumenty - napínavý 
príbeh o zmiznutí záhadnej lebky, o tom, či existujú upíri i o významnej 

osobnosti našich dejín – Andrejovi Kmeťovi.
PRE DOSPELÝCH - beletria

Nele Neuhaus: Snehulienka musí zomrieť
Detektívny román, ktorý prináša všetko, čo má dobrá detektívka obsahovať: 

napätie, spád, majstrovskú zápletku a námet.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Anthony William: Liečivá očista

Očista je účinným nástrojom ochrany pre každého z nás. Kniha ponúka 
obšírne poznatky o očisťovaní od skrytých toxínov, škodlivej stravy, toxických 

ťažkých kovov a vírusov.

Pobočka MIER – beletria
Josie Silver: Dvaja v jednom srdci

Lydia Birdová príde v deň svojich narodenín pri dopravnej nehode o snúbenca. 
Jedinú útechu nachádza v liekoch, ktoré ju prenášajú do sveta, kde je 
Freddie stále nažive. Dej knihy sa prelína v realite a v snovom príbehu.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

2. 1. 3. Novoročný výstup na Sans Souci 
stretneme sa pri Poliklinike o 9.00 h.

9. 1. Uvítanie nového roka v klube o 14.00 h.
13. 1. Turistická vychádzka Hrebienok - ľadové sochy 

Odchod vlakom o 8.54 h.
20. 1. Varenie a ochutnávka múčnych jedál 

v klube o 14.00 h.
27. 1. Tvorivá dielňa s lektorkou 

o 14.00 h.
 PRIPRAVUJEME
3. 2. Fašiangový ples 

Vstupné: 18 €. Prihlásiť sa 
je potrebné do 30. januára.

FEBRUÁR 2023

KARNEVAL NA ĽADE
Zimný štadión

Súťaž je určená pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a dospelých.  
MŠ a ZŠ sa prihlasujú formou prihlášky zaslanej 

CVČ alebo priamo na Zimnom štadióne.

Porota bude hodnotiť vyrobené a vlastnoručne 
maľované karnevalové masky, nápaditosť 

a fantáziu. Preto využite voľný čas na nápady 
a zhotovenie masiek. Pripravené sú aj zábavné 
aktivity pre deti, mládež, dospelých na ľade.

Informácie: Klaudia Bigošová

MAREC 2023

16. PLES CVČ A MKC
7. 3. 2023 | koncertná sieň Reduty

počas jarných prázdnin v koncertnej sieni Reduty

Spoločenské podujatie pre rodiny, zábava, tanec, 
súťaže, tombola, veľa zážitkov a smiechu…

Predaj vstupeniek už vo februári 2023, bližšie 
informácie na www.cvcadam.sk – január 2023

Informácie: Klaudia Bigošová

www.cvcadam.sk
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30. 1. 2023, pondelok, 19.00 h DK Mier
ADY HAJDU, LUKÁŠ LATINÁK 
A RÓBERT JAKAB V DIVADELNEJ HRE ÚČET
Traja kamaráti, ktorí strávili 
spolu večer v bare, sa ráno, po 
prebudení, dostanú do vypätej, 
ale veľmi vtipnej situácie - 
ten, ktorý sa večer žoviálne 
ponúkol zaplatiť účet, sa po 
myšlienkovom vytriezvení hlási 
o to, aby mu naň každý z nich 
prispel… No a tým sa spúšťa 
lavína úprimnosti a odkrývania 
nepoznaného. Chlapský svet je 
totižto nevyspytateľný a niekedy prekvapí aj ich samotných. 
Vynikajúci divadelný kúsok troch hercov, ktorí vám šarmantným 
spôsobom predvedú, ako to v tom mužskom svete chodí… Nuda 
to rozhodne nie je. Účinkujú: Ady Hajdu, Lukáš Latinák, Robo 
Jakab. Réžia: Jakub Nvota. Preklad: Elena Flašková. Hudba: 
Kamil Mikulčík. Scéna a kostýmy: Eva Kudláčová Rácová.
Predstavenie je vhodné od 12 rokov. Vstupné: 21 €

PRIPRAVUJEME
17. 2. 2023, piatok, 19.00 h
DK Mier

HONZA NEDVĚD ML.  
- PRÍBUZNÍ
Koncert obľúbených piesní Honzu  
a Františka Nedvědovcov a folkovej  
skupiny Spirituál kvintet. Vstupné: 17 €

25. 2. 2023, sobota, 15.00 h DK Mier
MIRO JAROŠ: 
VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE TURNÉ
Všetky najväčšie hity na jednom koncerte! Príďte si zatancovať 
a zaspievať známe hity ako Moje telo, Balón, Strašidlá alebo 
Tobogan! Koncert je vhodný pre celú rodinu. Tešíme sa na vás. 
Vstupenku musí mať každá osoba, aj rodič aj dieťa.  
Odporúča sa deťom 3+. Vstupné: 14 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, Radničné nám. 4, t. č. : 053/446 32 49, 442 56 52
MKC – DK Mier, Šafárikovo nám. 7, t. č. : 053/442 87 66
TIC, Letná 49, t. č. : 053/442 82 92

PROGRAM MKC 
JANUÁR

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

2. 1., pondelok, 19.00 h * 9. 1., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
12. – 13. 1., štvrtok, piatok, 17.00 h * 16. 1., pondelok, 19.00 h
23. 1., pondelok, 19.00 h
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
USA, životopisný/hudobný, titulky, 147 min., MP 12

4. 1., streda, 19.00 h * 7. 1., sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
14. 1., sobota, 19.00 h * 20. 1., piatok, 19.00 h
AVATAR: CESTA VODY
USA, akčný/fantasy/dobrodružný, 190 min., slovenský dabing, 2D, MP 12

5. 1., štvrtok, 19.00 h * 28. 1., sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
FORTUNOVA HRA
USA, titulky, 114 min., MP 15

19. 1., štvrtok, 19.00 h * 20. 1., piatok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
21. 1., sobota, 19.00 h * 23. 1., pondelok, 17.00 h
26. – 27. 1., štvrtok, piatok, 17.00 h
ŽELANIE K NARODENINÁM
ČR, komédia, česká verzia, 93 min., MP 12

26. – 27. 1., štvrtok, piatok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ČO S TÝM MÁ LÁSKA
VB, české titulky, 108 min., MP 15

30. 1., pondelok, 19.00 h vstupné: 21 €
ÚČET
Divadelná hra, účinkujú: Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Róbert Jakab
PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE PREDSTAVENIA o 10.30 h vstupné: 3,50 €

4. 1., streda, 10.30 h ROZPRÁVKA, SLOVENSKÝ DABING
WEBSTEROVCI VO FILME
SK/ČR, animovaná rodinná komédia, rozprávka, slov. dabing, 70 min., MP

5. 1., štvrtok, 10.30 h ROZPRÁVKA, SLOVENSKÝ DABING
PRINCEZNÁ REBELKA
FRA, animovaná rodinná komédia, rozprávka, slov. dabing, 89 min., MP
ROZPRÁVKA A RODINNÝ FILM – SLOVENSKÝ DABING

2. 1., pondelok, 17.00 h *  vstupné: 6 € / 5 €
4. – 5. 1., streda, štvrtok, 17.00 h * 7. – 8. 1., sobota, nedeľa, 17.00 h
14. – 15. 1., sobota, nedeľa, 17.00 h
KOCÚR V ČIZMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE
USA, animovaná komédia, 98 min., MP

21. – 22. 1., sobota, nedeľa, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
28. – 29. 1., sobota, nedeľa, 17.00 h
ZÚBKOVÁ VÍLA
LUX, NEM, animovaný rodinný, 80 min., MP
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3,50 €

9. 1., pondelok, 16.30 h
ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
ČR, komédia, 105 min., MP 12

16. 1., pondelok, 16.30 h + TOMBOLA
VIANOČNÝ PRÍBEH
ČR, 118 min., MP 15
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

3. 1., utorok, 19.00 h
VIANOČNÝ PRÍBEH
ČR, 118 min., MP 15

10. 1., utorok, 19.00 h
MUŽ MENOM OTTO
USA, slovenské titulky, MP 12, 125 min.

17. 1., utorok, 19.00 h
TROJUHOLNÍK SMÚTKU
ŠVE, FRA, VB, NEM, titulky, 142 min., MP 15

SCANDI prehliadka súčasného severského filmu
24. 1., utorok, 19.00 h
VŠETKY MOJE LISTY SPÁĽ
ŠVE, romantická dráma, titulky, 120 min., MP 15

SCANDI prehliadka súčasného severského filmu
31. 1., utorok, 19.00 h
BOMBASTICKÝ JOHAN
NÓR, romantická komédia, titulky, 93 min., MP 15

Informácie a predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom
filmového predstavenia. Kino Mier t. č. : 053/442 87 66
Zmena programu vyhradená. www.mkc.snv.sk

Šafárikovo námestie 7, SNV | www.mkc.snv.sk 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66

POHĽAD GENERÁCIÍ
Výstava fotografií členov  
Fotoklubu Stropkov a Rudolfa Šustera
realizovaná v spolupráci so SKCaK

ČAJOVŇA ALCHÝMKA
3. 1. * 10. výročie otvorenia Alchýmky * Vstup voľný

Doobedu tradičné pitie čaju na Tomášovskom výhľade. 
(Bližšie info na našej fb stránke.) O 19.00 koncert Petra Juhasa (účinkoval 
v súťažiach ako ČSMT alebo The Voice). Jeho hudba sa nesie v štýle pop, 

funk a reggae. Predstaví sa so známymi cover verziami 
i vlastnou tvorbou na pohodovom akustickom večeri.

18. 1. o 19.00 h * KineDok. Ostnatý drôt * Vstupné dobrovoľné
Výstavba ostnatého plotu a príchod nelegálnych migrantov na chorvátsko-
slovinskú hranicu začína narúšať pokojné spolunažívanie malej komunity 

a prebúdzať duchov minulosti. (r. Tiha K. Gudac, 75 min., 2021).

25. 1. o 18.00 h * Prednáška ‑ Na začiatku bola myšlienka
Ako myšlienky menia našu realitu a ako ich mať pod kontrolou? Sú myšlienky 
naozaj objektívnym zrkadlom reality? A ako negatívne zmýšľanie ovplyvňuje 
naše zdravie, vzťahy a úspech? O tom všetkom a aj o inom vám porozpráva 

mentálna koučka Sofia Vašš. Vstupné dobrovoľné.
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KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

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

PRÁZDNINY Ranné plávanie Verejnosť
1. 1. / nedeľa 13.00 - 20.30
2. 1. / pondelok 6.30 - 8.00 9.00 - 20.00
3. 1. / utorok 9.00 - 20.00
4. 1. / streda 9.00 - 20.00
5. 1. / štvrtok 6.30 - 8.00 9.00 - 20.00
6. 1. / piatok 9.00 - 20.30
7. 1. / sobota 9.00 - 20.30
8. 1. / nedeľa 9.00 - 20.30
9. 1. / pondelok 6.30 - 7.45 9.00 - 20.00

SAUNA ⬤ 053/416 63 54
FÍNSKA SAUNA 1 FÍNSKA SAUNA 2 PARNÁ SAUNA

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

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35

4. 1. str 17.00 Spišskí Rytieri – Komárno,  
basketbal extraliga muži

8. 1. ned 10.00 Young Arrows – Prešov, florbal starší žiaci

18. 1. str 18.00 Spišskí Rytieri – Levice,  
basketbal extraliga muži

21. 1. sob 7.30 Turnaj FK SNV

22. 1. ned
7.30 Turnaj FK SNV

15.00 BK04 – Žilina, basketbal kadeti

28. 1. ned
13.00 ŠKBD – Banská Bystrica, basketbal žiačky
18.00 Spišskí Rytieri – Lučenec,  

basketbal extraliga muži
29. 1. štv 10.00 Young Arrows – Levoča, florbal starší žiaci

Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava pon – pia

7.00 – 14.00 30 €/h
14.00 – 22.00 40 €/h

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

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466

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

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935

Cenník prenájmu: 22 €/h/4 dráhy

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459

Vstupné
verejnosť

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

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

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86

4. 1. str
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
17.30 HK SNV – Prešov, extraliga muži

6. 1. pia
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
17.30 HK SNV – Liptovský Mikuláš, extraliga muži

13. 1. pia
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
17.30 HK SNV – Nové Zámky, extraliga muži

17. 1. uto
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
17.30 HK SNV – Poprad, extraliga muži

22. 1. ned
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
16.00 HK SNV – Košice, extraliga muži

29. 1. ned
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
16.00 HK SNV – Banská Bystrica, extraliga muži

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

DENNÉ MENU 5 €/porcia

Stravovanie DÔCHODCOV od 3,40 €/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

Bežecké trate
12. decembra boli v  Šulerlochu strojovo vy‑
tvorené trasy na bežecké lyžovanie klasikou 
i korčuliarskym štýlom. Trasy sú prevažne jed‑
nosmerné, dostatočne široké o celkovej dĺžke 
4 km. Začínajú na konci Sadovej ulice (za BMZ) 
a otáčajú sa buď na strelnici alebo vo vedľajšej 
kotline.
Športový klub Šulerloch – klub bežeckého 
lyžovania a  turistiky, ktorý trasy zhotovil, 
praje bežkárom príjemné chvíle na tratiach. 

Zároveň žiada ostatnú verejnosť, aby nepo‑
škodzovali trasy chôdzou, jazdou motorovými 
vozidlami a púšťaním psov na trate.
Lesný športový areál Grajnár sa nachádza 18 
kilometrov od mesta Spišská Nová Ves. V zime 
je vyhľadávaným miestom pre bežecké lyžo‑
vanie a vďaka svojmu reliéfu a  nadmorskej 
výške 1100 m n. m. zaručuje stálosť snehových 
podmienok. K  dispozícii je šesť vyznačených 
tratí v dĺžke 3, 5, 6, 7, 10 a 13 kilometrov s pre‑

výšením 80 až 360 metrov s východiskovým aj 
cieľovým bodom v Sedle Grajnár.
Všetky trate boli do 15. decembra strojovo 
upravené a bežkárom bol k dispozícii aj nový 
mobilný bufet Grajnár. Lesy mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré areál spravujú, prosia verej‑
nosť o  dodržiavanie čistoty, odpadkové koše 
sú pripravené.

 z red.
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Pred sviatkami 
na prvom mieste
V trinástom kole slovenskej basketbalovej extraligy sa 
Spišskí Rytieri predstavili na palubovke Prievidze.

Pre zverencov trénera Hojča mal tento zápas punc 
dôležitosti, lebo za predpokladu dobrého výsledku 
a ostatných stretnutí sa Spišiaci mohli dostať v ta‑
buľke na pozíciu lídra. Spišská Nová Ves zdolala Prie‑
vidzu v pomere 94 : 79. Pred záverom kalendárneho 
roka a vianočnými sviatkami tak poslali svojím fa‑
núšikom parádny športový darček.

„V  prvom rade chcem povedať, že bolo pekné sa po 
nejakom čase vrátiť do Prievidze, tu je vždy pekná 
atmosféra, tu sa vždy hrá dobrý basketbal a  majú 
výborných fanúšikov. Bolo ťažké skautovať Prievidzu, 
lebo veľmi obmenili mužstvo, takže to bolo úplne 
iné mužstvo, ako keď sme hrali prvý zápas, tak sme 
sa viac spoľahli na nejaké iné veci. Som rád, ako to 
chlapci zvládli aj bez Michaela Fuseka, ktorý ocho-
rel, zvládli sme to podľa mňa tímovou hrou. Chcem 
pogratulovať mojim chlapcom, toto vôbec nebol ľah-
ký zápas a teraz ideme ďalej,“ povedal po víťaznom 
stretnutí tréner Spišiakov Teo Hojč.

BEŽECKÝ KEMP: Druhý novembrový 
víkend sa na vynovenom Atletickom šta‑
dióne Tatran v Sp. Novej Vsi konal bežec‑
ký kemp. Určený bol pre širokú športovú 
verejnosť a jeho cieľom bolo pomôcť bež‑
com naučiť sa správnu techniku behania. 
Zorganizovali ho Health & fit v spolupráci 
so STEZ‑om a hotelom Preveza. Najbližšie 
plánujú takýto kemp uskutočniť aj na jar 
2023.

 z Jozef Petruška

Hokejisti pomáhali
Spišská amatérska hokejová liga  
vstúpila do jubilejnej desiatej sezóny. V tomto ročníku je 
rozdelená do dvoch divízií – profesionál a amatér.

V  prvej divízii hrá päť tímov SKV Aligators, 
Drinken Barons, Piráti Spišský Štvrtok, Rož‑
ňava, Ultimuv. V druhej skupine pôsobí šesť 
mužstiev – Gribare, Spišská Belá, Spišskí Vlci, 
Rohals Novoveská Huta, Hasiči a  Medvede 
Iliašovce. Po tretí raz v  existencii Spišskej 
amatérskej hokejovej ligy sa v  predvianoč‑
nom období uskutočnila charitatívna akcia 
Allstar Game 2022.

„Hlavným cieľom charitatívnej akcie je vyzbie-
rať peniaze pre malú Olíviu na ďalšiu efektív-
nu liečbu a  náklady s  tým spojené. V  rámci 
hokejovej časti sme odohrali 
dva zápasy - zápas divízia 
AMATÉR a zápas divízia PRO-
FESIONÁL. Po skončení hoke-
jovej časti nasledovala chari-
tatívna časť akcie v Legenda 
Pub, kde sa konala dražba 
hokejových cien od hokejo-
vých profesionálov,“ uviedli 
organizátori akcie a manažé‑
ri SAHL Jozef Drevko a Ka‑
mil Krempaský a  pridali aj 
výsledky charitatívnej akcie.

„Na hokejovo -charitatívnej 
akcii sa vyzbierala pre nás 

neskutočná suma 2 720 €. Obrovské poďako-
vanie patrí chlapcom: Július Hudáček, Libor 
Hudáček, Adam Jánošík, Martin Bodák, Olek-
sii Myklukha, Adam Lapšanský, Pavol Ska-
lický, Eugen Rabčan, Martin Knižka, Martin 
Belluš, Damián Tyczyński, Ladislav Nagy, Pe-
ter Ordzovenský. Veľké poďakovanie patrí aj 
Františkovi Kokymu, ktorý 50 eurami prispel 
do banku. Veľké poďakovanie patrí všetkým 
hráčom SAHL, čo sa zapojili do dražby,“ dodali 
Jozef Drevko a Kamil Krempaský.

 z Jozef Petruška
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Džudo klub Spišská Nová Ves
www.judosnv.sk

NÁBOR NOVÝCH 
ČLENOV

od januára 2023
Baby judo (pre deti 4 – 5-roční) 

sídlisko Tarča 
utorok a štvrtok 16.00 - 17.00 h

Začiatočníci 
(pre deti od 12 rokov a viac) 

ZŠ Ing. O. Kožucha 
pondelok, streda a piatok 

17.30 - 19.00 h
Viac info na snvjudo@gmail.com 

a www.judosnv.sk
Prečo judo?

* judo podporuje 
všestranný rozvoj dieťaťa

* judo bolo UNESCO 
organizáciou odporúčané ako 

najvhodnejší šport pre deti

* judo harmonicky rozvíja deti ako 
po fyzickej, tak po stránke výchovnej

* judo učí deti úcte k súperovi

Klub slovenských turistov 
AC LB SNV

pozýva všetkých priaznivcov 
turistiky

31. 12. 2022
47. ročník silvestrovského 

výstupu na Veľ kú Knolu
Zraz o 8.00 h 

na parkovisku pri Dome kultúry, 
Štefánikovo námestie 4

T.: 0904 458 919 
J. Sitiarik
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Futbalové Vianoce 
a zimná príprava
V predvianočnom čase sa pozornosť celého fut‑
balového sveta upriamovala na dianie v Katare. 
Futbalový život však naďalej pokračuje v  FK 
Spišská Nová Ves. Vedenie klubu pre fanúšikov 
pripravilo zaujímavé vianočné darčeky s  logom 
klubu. Mladí hráči A ‑mužstva sa zúčastnili miku‑
lášskych osláv s najmladšími adeptami futbalu a pri‑
pravoval sa program zimnej prípravy.

„S postavením v tabuľke som v podstate spokojný, ale stále vieme, že 
je to len polovica sezóny a rozhodujúce bude konečné umiestnenie na 
záver ligy. V prvom rade treba povedať, že mužstvo sa oproti minulej 
sezóne veľmi nezmenilo. Podstatná časť kádra je tá istá, takže mali by 
sme všetci byť z minulej sezóny poučení. Aj keď vždy sa rozhoduje na 
ihrisku, a to v prvom rade kvalitou prevedenej hry. Veľkú rolu zohráva 
hlava a tá nás minulú sezónu stála postup. Takže uvidíme, či sme sa 
v tomto smere posunuli,“ povedal po skončení úspešnej jesennej čas‑
ti súťažného ročníka 2022/2023 hrajúci tréner a  koordinátor medzi 
A ‑mužstvom a  mládežníckymi kategóriami Marek Janečka a  do‑
plnil: „Uvidíme, počas zimnej prípravy k  nám na skúšku nejakí hráči 
určite prídu. No o ich zotrvaní v mužstve rozhodne ich predvedená hra 
a  kvalita. Musia byť pre naše mužstvo prínosom. Rozhodne nebude 
veľký prievan v mužstve, ale držím sa zásady, že ,stojaté vody smrdia’ 
a mužstvo potrebuje oživiť a mať správnu konkurenciu.”

„Zimnú zápasovú prípravu začína A -mužstvo 14. januára doma so 
Spišským Podhradím a zakončiť by sme ju mali 25. februára doma s Lo-
komotívou Košice v  čase zápasu prvého kola jarnej časti treťoligovej 
súťaže. Generálku už by sme chceli hrať na trávnatom ihrisku,“ opísal 
zimnú prípravu člen správnej rady klubu Tomáš Cehlár.

Zimná príprava A ‑mužstva:
14. január ‑ Spišské Podhradie, doma
21. január ‑ Dolný Kubín, doma
28. január ‑ Kežmarok, doma
4. február ‑ Vranov, vonku
11. február ‑ Sabinov, doma
18. február ‑ Hamšík Academy BB, vonku
25. február ‑ Lokomotíva Košice, doma

 z Jozef Petruška

Výkup papiera 
na vašej ulici
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jed‑
notlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať for‑
mou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hy‑
gienické vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii 
u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mo‑
bilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapa‑
citných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň.
Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 
Novoveská 
Huta
9. 1. 
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
10. 1. 
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
11. 1. 
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
12. 1. 
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)

11. 1. 17.40 – 18.00

31. Vajanského ul. 
(smer k stanici)

13. 1. 17.45 ‑ 18.05

32. J. C. Hronského 12. 1. 16.45 ‑ 17.00
33. Hviezdoslavova ul. 
‑ soc. zariadenie Katarínka

13. 1. 17.25 ‑ 17.45

MsV č. 9 
Telep
13. 1. 
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: KARTÓN NEVYKUPUJEME – LEN ODOBERIE‑
ME! Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec 
neberieme! Neberieme papier v igelitových vreciach! Olej 
vykupujeme v plastových fľašiach!
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaují‑
mavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr  
do 15. januára na adresu redakcie s heslom Krížovka. Správne znenie 
tajničky z minulého čísla: ... pevné zdravie, veľa lásky a šťastný dom.
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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.

Margita Wetterová
Emília Bőhmerová
Jozef Lipták
Michal Mikolaj
Angela Hrubinová
Július Salaj
Justína Jančurová
Ing. Ján Javorský
Ján Pacák
Ing. Milan Čech
Zuzana Hegykőziová
Margita Javorská
Albína Kačírová
Irena Kamenická
Lýdia Krullová
Zita Kupcová
František Mlynarčík
Ladislav Suľovský
Klára Vráblová
Marta Alexyová
Katarína Becková
Rudolf Bőttcher

Arpád Fejedelem
Monika Hruškociová
Marta Hrušovská
František Hudák
Mária Jendruchová
Magdaléna Liptáková
Justína Ludvíková
Veronika Matišáková
Irena Melikantová
Anna Neuvirthová
Ing. Dušan Nikodem
Elena Počatková
Viera Polláková
Pavol Barilla
Pavel Černický
Miroslav Demjan
Helena Gáborová
Magdaléna Gončárová
František Gura
Mária Hasajová
Ing. Štefan Hradiský
Milan Jančovič

Mária Jochmanová
Otília Kolesárová
Anna Kožárová
Marta Krempaská
Ing. Milan Kuzma
Mgr. Marián Miškovič
Mária Mrosková
Mária Palušáková
Ing. Vladimír Pencák
Jozef Petrovič
Ing. Katarína Polláková
JUDr. Pavel Putiška
Regina Sekanová
Ján Smotrila
Štefan Solák
Anna Šoltésová
Mária Vavríková
Marta Vikartovská
Štefan Bandžuch
František Belay
Ľubomír Brna
Valéria Ďorďová

Eva Dvorská
Ján Galajda
Rozália Gondová
Ladislav Hanušovský
Mária Hozzová
Ing. Michal Hrabovský
Jozef Hric
Mária Jančaryová
Júlia Jendrálová
Anna Jeníková
Zdena Kleščová
Júlia Klimová
Anna Konárska
František Kosturák
Eva Košuthová
RNDr. Darina Kovaličová
Vlasta Kozáková
Vladimír Krupa
Anna Krupinská
Anna Krušinská
Jarmila Kukoľová
Helena Kupferschmidtová

Daniela Kyrcová
Mária Liptáková
Rozália Maculová
Milan Materný
Mgr. Anna Maximová
Štefan Michalov
Jozef Múdry
Anna Némethová
Veronika Perduľaková
Jozef Prachnár
Vlasta Regecová
Mgr. Margita Salanciová
Jozef Sobek
Anna Šefčíková
Mária Šoltésová
Valéria Urbančíková
Štefan Vitikáč
Bernardína Záhradníková

Imrich Himič
Mária Jakubcová
Ladislav Majkrák
Justina Kačírová
Emília Kolesárová
Jakub Molek

Milan Krempaský
Magdaléna Poradová
Anna Timková
Gerlinda Gajanová
Rudolf Klein
Ondrej Kaščák

Milan Drusa
Mária Garčárová
Ján Korpala
František Riš
Ľudovít Maslenka
Peter Palkov

Jaroslav Löwy
Kristína Zajacová
Milan Červený
Štefan Jurík
Eva Pivovarníková
Beáta Opremčáková

Miloš Ogurčák
Eva Pekarčíková
Milan Mareš

Odišiel si tam, kde sa znovu stretneme…
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť s naším 
drahým Vladkom FRANKOM (56). 
Odišiel do večnosti 17. 10. 2022.
sestra Zuzka a celá rodina

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk a objatie vám už nemôžem 
dať. Srdce mi dotĺklo odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s  mojím manželom, synom, ockom, dedkom, 
svokrom, bratom, švagrom a ujom Milanom ČERVENÝM, ktorý 
nás navždy opustil 10. 11. 2022 vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Ďakujeme tiež Pohrebnej službe S. Badziková a  Rím.‑kat. 
farskému úradu v SNV.
S  láskou a  úctou manželka Marie, synovia Radoslav a  Milan 
s rodinami a mama Aurélia.

„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám už nemôžem dať. Srdce 
mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou sestrou, tetou, 
švagrinou Emíliou KOLESÁROVOU, ktorá nás navždy opustila 
13. 11. 2022 vo veku 86 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, Pohrebnej 
službe S. Badziková a  kaplánovi Adamovi z  Rím.‑kat. farského 
úradu v SNV za mimoriadnu ústretovosť a rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Bolesťou unavená tíško si zaspala. Zanechala si všetko okolo seba 
a všetkých, ktorých si mala rada.
Úprimne ďakujeme za kvetiny a  prejavy sústrasti všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou sesternicou a neterou Evou PIVOVARNÍKOVOU, ktorá 
nás navždy opustila 18. 11. 2022 vo veku 64 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Nebolo mi dopriate ďalej s vami byť, nebolo lieku, aby som 
mohla žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá 
spomínať."
19. 11. 2022 nás po ťažkej chorobe navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamka, dcéra, babka, teta, švagriná a príbuzná Eva 
PEKARČÍKOVÁ, rod. Ďuráková vo veku 62 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s  ňou prišli rozlúčiť. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku úprimne ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v  SNV, 
PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe S. Badziková.
Vďaku vyjadrujeme aj kolektívu interného odd. Nemocnice SNV 
za starostlivosť a ľudský prístup v jej ťažkých chvíľach.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s  nami odprevadili na večný 
odpočinok našu dcéru Mgr.  Miriam VYŠŇOVSKÚ, ktorá nás 
opustila 19. 11. 2022 vo veku 43 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu 
v Harichovciach, dekanovi Mgr. S. Gallikovi.
Úprimné poďakovanie patrí kolegom, žiakom Strednej odbornej 
školy ekonomickej v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
rodičia, sestra Denisa s rodinou
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srdciach zostanete navždy s nami.
4.  1.  2023 si pripomenieme 10. výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, brata a  dedka Dušana 
HOVANA a  zároveň 20. výročie úmrtia 
našej mamky, svokry, babky a  tety Heleny 
TOMAŠČÍKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v  našich srdciach žiješ 
spomienkami.
4.  1.  2023 si pripomíname smutné 5. výročie, čo nás navždy 
opustila naša mamka a babka Mária PACIGOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Andrea a syn Marcel s rodinami.

Zostaneš navždy v našich srdciach.
5.  1.  2023 si pripomenieme 4. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj drahý manžel, náš tatík a dedko PharmDr. Ján VALJAN.
S  láskou spomínajú manželka, dcéry, zať, vnučka a  ostatná 
rodina.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdciach nám bolesť 
zostáva a tiché spomínanie.
6.  1.  2023 si pripomíname smutné 1. výročie, čo nás navždy 
opustila vo veku 84 rokov naša drahá, milovaná mamka, babka, 
prababka Mária KOŠKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S láskou, úctou a veľkou vďakou spomínajú dcéra Iveta, synovia 
Peter a Miroslav s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
7. 1. 2023 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, pradedko, brat a švagor Jozef ZEKUCIA.
S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí mu ju venujú spolu 
s nami.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
7. 1. 2023 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie 
od úmrtia milovaného manžela a otca Pavla MLYNÁRA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
smútiaca rodina

Kto v  srdci žije, neumiera… Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás…
8. januára 2023 si pripomíname 12. výročie, čo nás navždy opustil 
môj manžel a náš otec Gejza LESKOVJANSKÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka, syn a dcéry s rodinami

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
9.  1.  2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, svokra, babka a prababka Justína KACVINSKÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Sú bolesti, na ktoré nie je liek. Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeš. 
A sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneš.
10. januára 2023 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel, náš milovaný ocko, svokor, dedko, brat a švagor Ladislav 
BAUER.
S  láskou spomínajú manželka Dorka, deti Miška a  Maroš 
s rodinami, brat Jaro s rodinou a ostatná rodina.
Občas nezistíte hodnotu okamihu, kým sa nestane spomienkou…

S tichou spomienkou si 12. 1. 2023 pripomenieme 10 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec Ladislav BARTEĽ.
S úctou smútiaca rodina.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká 
vo svojej láske a dobrote.
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 9. 12. 2022 rozlúčiť s mojou milovanou 
mamkou, babičkou, prababičkou, krstnou mamou, svokrou, 
tetou, susedou Helenou HARABINOVOU, ktorá nás navždy 
opustila vo veku nedožitých 92 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ, Rím.‑kat farskému 
úradu v  SNV a  Pohrebnej službe R. Findura a  vďaka patrí aj 
zdravotníkom OMIS v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a  žiaľ. Tá rana v  srdci bolí a  zabudnúť 
nedovolí.
14. 9. 2022 sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia 
milovaného otca Štefana VAŠÁKA a 18. 12. 2022 
sme si taktiež pripomenuli 1. výročie úmrtia 
mojej mamky Márie VAŠÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou spomínajú dcéry Mária, Alžbeta 
a  synovia Štefan, Ondrej, Pavol a  Ladislav 
s rodinami.

S  tichou spomienkou k  Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky na Teba spomíname. Aj keď nie si medzi nami, v  našich 
srdciach zostávaš s nami.
3.  12.  2022 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia Rudolfa 
VERČIMÁKA.
S  láskou, úctou a  vďakou v  srdci spomína manželka Emília, 
synovia Miloš a Ľubomír s rodinami.

S  tichou spomienkou v  srdci sme si 11.  12.  2022 pripomenuli 
6 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko 
Ján SUROVEC.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
S láskou, úctou a vďakou spomína celá rodina.

Čas plynie, ale spomienky stále ostávajú.
26. 12. 2022 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, dedka, pradedka Michala HAMRÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka Eva, dcéry Alena a Eva, syn Michal 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

30. decembra 2022 uplynulo smutných 5 rokov, čo ma navždy 
opustil môj drahý manžel Miroslav PAULO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
so mnou tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši…
2. 1. 2023 uplynú dva roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko a príbuzný Ctibor POLOM.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika, syn Pavol a dcéra 
Zuzana s rodinami.

Ten rok ubehol ako voda, no na Teba zabudnúť sa nedá. Odišla 
si tíško, už Ťa nemáme, stále na Teba spomíname. Ťažko je 
nespomínať, keď slza v očiach stojí, ťažko je zabudnúť, keď srdce 
stále bolí.
3. 1. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila vo veku 48 rokov 
moja milovaná dcéra, mamka, sestra Mária DUGASOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  vďakou spomína mamka, dcéra Deniska, syn 
Marek, druh Marek a súrodenci Ján a Peter s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky navždy ostávajú.
4. 1. 2023 si pripomenieme 30. výročie úmrtia môjho otca, svokra, 
dedka a pradedka Jozefa DUTKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  úctou a  vďakou spomína dcéra Anna s  manželom, vnúčatá 
Ján, Zuzana a Peter s  rodinami, pravnúčatá Filip, Matej, Adrián 
a Kristián.



27január 2023 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?
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YV  tomto mesiaci uplynie 10 rokov, čo manžel, otec, dedko 

a  pradedko Albert KELLNER tíško od nás odišiel, odišiel, ako 
odchádza deň, ostávajú len spomienky naň.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
manželka a synovia s rodinami

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
12. 1. 2023 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, náš otec, svokor, dedko, pradedko a  priateľ Štefan 
MANIAČEK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
manželka Anna, dcéry Iva, Soňa a Monika s rodinami

V našich srdciach si stále s nami.
15. 1. 2023 si pripomenieme 5. smutné výročie, kedy nás opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna MAJERČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou manžel Jozef a synovia s rodinami.

Pekné spomienky v  živote sa nikdy nestratia. Aj keď si odišla 
v našich srdciach ostávaš stále.
15. januára 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja 
manželka, mamka, stará mamka, prababka Marie KAPALLOVÁ, 
rod. Primasová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

S tichou spomienkou v srdci si 15.  1. 2023 pripomenieme 4. rok, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, 
prababka Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Vadelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu 
spolu s nami.
S  úctou spomínajú dcéry Magda, Božena, synovia František 
a Dušan s rodinami.

Aj keď si odišiel a niet Ťa už medzi nami, v našich srdciach zostávaš 
navždy s nami.
19. 1. 2023 uplynie už 5 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš 
ocko, dedko Juraj KRAVEC.
S  úctou a  veľkou vďakou spomínajú syn Miloš a  dcéra Maja 
s rodinou.

20 rokov ubehlo ako voda, na Teba, mamka, zabudnúť sa nedá. 
Odišla si navždy, už Ťa nemáme, s  úctou a  láskou na Teba 
spomíname.
21. 1. 2023 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka, dcéra a sestra Zuzana ŠAVLÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Milka, Deniska s rodinou, rodičia, brat 
a sestry s rodinami, vnúčatá Samko a Tamarka.

Hoci si odišiel a  niet Ťa medzi nami, v  našich srdciach ostaneš 
navždy s nami.
22.  1.  2023 uplynú 2  roky, kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko Ľudovít ZELEŇÁK.
Venujte mu s nami tichú spomienku.

Čas plynie, ale bolesť v  našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
23. 1. 2023 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
otecko, dedko a pradedko Viliam SKALKA.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária, 
Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 1. 2023 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor, dedko a brat Dušan IVAN.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Júlia, synovia Dušan 
a Jozef s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň, mamka, 
patrí Ti naša spomienka.
24.  1.  2023 uplynú 4  roky, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mamka, babka Magdaléna BREZNAYOVÁ, rod. 
Jergová.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Pred 15 rokmi, dňa 27. januára, kedy si zároveň 
pripomíname nedožitých 98 rokov nášho ocka 
Jozefa BENEDEKA, nás opustila naša mamka, 
babka, teta a  príbuzná Irena BENEDEKOVÁ, 
rod. Slavkovská.
Stále Vás máme vo svojich srdciach.
S  láskou na svojich rodičov spomínajú synovia 
Marián a Ondrik a dcéra Kvetuška s rodinami.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel 
si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
29. 1. 2023 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás opustil náš 
otec, dedko a pradedko Martin BUČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
dcéra Mária, Oľga, syn Pavol, Peter a Miroslav s rodinami

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. 
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
stále s nami.
29.  1.  2023 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho 
otca a dedka Ladislava CEHUĽU a 14. 3. 2023 si 
pripomenieme 9 rokov od úmrtia našej mamky 
a babky Evy CEHUĽOVEJ.
Zároveň si 20. 9. 2023 pripomenieme 3. výročie 
úmrtia môjho brata Ladislava CEHUĽU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a vďakou syn a brat Peter s rodinou.

S tichou spomienkou v srdci si 30. 1. 2023 pripomenieme 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustil Rudolf KAMENICKÝ.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou spomína celá rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň, mamička, 
patrí Ti naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach budeš stále žiť.
30.  1.  2023 uplynie 10 smutných rokov, čo nás navždy opustila 
milovaná mamička, babička a prababička Mária OMASTOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Karin a Miriam s rodinami.

Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto Vás poznal, si spomenie a  ten, čo Vás mal rád, nikdy 
nezabudne.
26.  1.  2023 uplynú 4  roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamka  
Emília TAKÁČOVÁ.
Zároveň si 11.  1.  2023 pripomenieme smutné 17. výročie úmrtia nášho  
drahého ocka Jána TAKÁČA.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku 
a modlitbu.
S láskou a úctou spomína syn Ľubomír s rodinou a dcéra Miroslava.

OZNÁMENIE
Výbor Podporného pohrebného združenia 
pobočka SNV upozorňuje svojich členov, že 

členské na rok 2023 je 23 € 
a je potrebné ho uhradiť do 31. 6. 2023.

Podrobné informácie sú na nástenke 
pri vstupe na Farský úrad v Spišskej Novej Vsi.

výbor PPZ
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Sp. Nová Ves

13. 1. 2023 /piatok/

moderuje: Vladimír KOBIELSKY  

Adam BARDY & Dominika ROŠKOVÁ 
tanečná show „Let’s Dance“

Daniel HŮLKA & Leona MACHÁLKOVÁ
muzikál „DRACULA“

Orchester Gustav Brom Big-Band
Regešová • Zimányiová • Gamboa

tombola, charita, cimbalovka...

26. ročník

HLAVNÍ  PARTNERI:

GENERÁLNY 
PARTNER:

EXKLUZÍVNY PARTNER:

REKLAMNÍ  PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI:

PLES KOŠIČANOV • 17. 2. 2023 
Kaviareň Slávia Košice • www.agenturastyl.sk

PRIPRAVUJEME:

MESTSKÝ ÚTULOK A KS SNV | 0905 349 152

www.mestskyutuloksnv.sk

utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok  
a KS Spišská Nová Ves

Bolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý nepozná 
domov, nepoznal pohladenie 
a lásku. Je nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu.

Tofi
Starší 10‑ročný psík, ktorý má 
rád pokoj. Je nedôverčivý. 
Jeho srdiečko si získate jedlom 
a láskavým prístupom.

Justy
Kríženec jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním bude mať 
trpezlivosť a ukáže mu, že aj 
prechádzky sú príjemné.

Pit
Po ťažkom štarte v živote 
v rómskej osade mu hľadáme 
hlavne skúseného majiteľa.

Kiko
Cca 3‑roč. psík, ktorý sa už 2x 
ocitol v našom útulku. Je pria‑
teľský, kontaktný, nekonfliktný. 
Má rád prechádzky.

Beny
Mladý ovčiak, ktorý žil v osade 

na reťazi. Jeho trá penie sa už 

skončilo a teraz čaká u nás na 

vhodného majiteľa.

Marty
Starší psík ‑ kríženec labradora 

pokojnej povahy, nenáročný, 

na dlhé prechádzky. Hľadá 

milujúceho majiteľa.

Bela
6‑ročná sučka ovčiaka odobra‑

tá z osady. Užíva pohyb vo 

výbehu, so psíkmi vychádza 

dobre, najradšej aportuje.

Žofre
Nájdené milé šteniatko túžiace 

po milujúcej rodinke.

Čiko
Prahne po láske, pohladení

a množstve pohybu. V koterci

veľmi trpí, celý deň plače.

Lesana
Prítulné šteniatko vyhodené 
pri kontajneri. Rada sa mojká. 
S inými psíkmi problém nemá. 
Neznesie byť zatvorená, vtedy 
plače.
Župko
Malilinké šteniatko veselej 
a neposednej povahy. K adop‑
cii bude uvoľnený po absolvo‑
vaní potrebných očkovaní.
Liam
Krásne a veselé šteniatko. Je 
smutné, že musí vyrastať bez 
milujúcej rodinky. Vhodné do 
rodiny.
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Nadácia Veolia Slovensko podporuje 
Zamestnanecké granty

Podporený projekt: „Školský reštart“

Začiatkom septembra 11. 09. 2022 sa aj vďaka 
Nadácii Veolia Slovensko a v spolupráci s niekoľ-
kými strednými školami a  miestnymi organizá-
ciami podarilo zrealizovať popoludnie venované 
deťom, mládeži a rodinám z okolia Spišskej No-
vej Vsi. Podujatie bolo spojené so vstupom do 
nového školského roka po dvojročnom boji s co-
vidovými lockdownami.

Zámerom projektu bolo vytvoriť celodennú 
akciu pre detí, mládež a  ich rodičov. Program 
obsahoval športové aktivity, tvorivé dielne, kto-
ré prebiehali hravou formou. Zúčastnilo sa ho 

takmer stovka ľudí rôzneho veku. V  realizácii 
projektu boli zapojené stredné školy, Spišské kul-
túrne centrum a knižnica, detský spevácky zbor 
Svetlušky a dobrovoľníci DKÚ. Stredná priemy-
selná škola technická predstavila 3D tlačiarne 
a  účastníci si mohli vyskúšať taktiež ovládanie 
robotov. Študenti Cirkevného gymnázia Štefana 
Mišíka pripravili pre deti skladanie ruží a kvetov 
z  krepového papiera. Spišské kultúrne centrum 
a knižnica ponúklo možnosť vyskúšať si moderné 
výtvarné techniky. Uvedenie programu pripravil 
Detský spevácky zbor Svetlušky a v rámci stano-
víšť členovia zboru uviedli ukážky hry na ukulele. 

Átrium sv. Dominika pripravilo pre deti a mlá-
dež možnosť vyrobiť plyšové ovečky, drevené 
kostolíky a čajové vrecúška, ktoré mohli darovať 
svojím blízkym. Sprievodný program dopĺňala 
burza kníh, ochutnávka koláčov, koncert spe-
váckeho zboru a rozhovory pri dobrej káve.

Do realizácie projektu sa zapojili spolupra-
covníci ako aj dobrovoľníci našej organizácie, 
vrátane Ing. Patrika Tkáča, PhD., ACCA, ktorý 
žiadosť sprostredkoval. Svojimi manažérskymi 

schopnosťami pomohol pri zabezpečení celko-
vého programu a  jeho hladkému priebehu. Sme 
veľmi radi, že sme mohli vytvoriť po dlhom čase 
podujatie venované rodinám. Nadácii Veolia Slo-
vensko patrí naša veľká a úprimná vďaka za po-
skytnutý finančný príspevok.

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.,
v.r. riaditeľ DKÚ Spišská Nová Ves

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

Nadácia Veolia Slovensko
Foto: archív PVPS, a.s.,

Adresa:
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
(areál vedľa Nemocnice SNV
za tenisovými kurtami)

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok
6:00 – 16:30
Tel: 0940 603 766
E-mail: pracovna@mepos.sk

facebook.com/mepossnv
www.mepos.sk/sluzby/pracovna-a-cistiaren

AKCIA
2+1

na čistenie
odevov

NEMOCNICA

PRÁČOVŇA
MEPOS

smer SNV

Vyčistíme a vyperieme najneskôr do 5 dní

Čistíme: 
kabáty, vetrovky, lyžiarske oblečenie, pracovné odevy, 
spoločenské šaty, svadobné šaty, paplóny, závesy, záclony, deky...
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 z Predám 1‑izb. byt bez balkóna v SNV, Bre‑

zová 2, sídl. Tarča, v pôvodnom stave. Volať 
od 7.00 do 19.00 h. T.: 0951 753 113.

 z Predám garáž na Brezovej ul. pri Hasičskej 
stanici. T.: 0903 192 855.

 z Ponúkame na prenájom KANCELÁR‑
SKE PRIESTORY v centre mesta, Zimná 68 
v SNV. Priestor má rozlohu 55,20 m2 a na‑
chádza sa na prízemí budovy. V  prípade 
záujmu volať na tel. č.: 0909 102 037.

RÔZNE
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje IN‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z KOZMETIKA a  PEDIKÚRA Passage, Li‑
pová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponú‑
ka komplexné vizážistické * kozmetické 
a  pedikérske služby * Kurz Samolíčenia, 
Darčekové poukážky * Predaj kozmetiky 
Medik8, Temperance. Info na: kozme‑
tikasnv.sk * FB, @makeupby_bibiana * 
T.: 0905 388 917.

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

 z DOUČUJEM MATEMATIKU pre SŠ a  VŠ 
* DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ a VŠ. Po‑
môžem s prípravou výskumu a so štatis‑
tickými analýzami pri bakalárskych, dip‑
lomových, rigoróznych, kandidátskych 
a docentských prácach. T.: 0918 694 144.

 z VEĽKÉ ĎAKUJEM všetkým spokojným 
zákazníkom za vašu podporu odbornosti, 
kvalitne zhotovených okuliarov aj pora‑
denstva v r. 2022 – veľmi ťažkého pocovi‑
dového a vojnového roka. Aj naďalej, vďa‑
ka vám, OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK bude 
v  r.  2023 pomáhať vám aj vašim blízkym 
v riešení problémov videnia. Tešíme sa na 
vás, prajeme pevné zdravie, pokoj v duši 
a lásku v srdciach s úsmevom na tvárach.

 z DOUČÍM A NAUČÍM aj od základov AJ * 
NJ * RJ. Vítané sú deti ZŠ. Niekoľkoročná 
prax. T.: 0918 247 131.

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

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

 z Vonku sa nám pripomína pani Zima. 
Nestihli ste upratať, stačí nám len za‑
volať. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS * 053/444 01 19, 0903 100 508 * 
www.upratovaniesnv.sk

Realitná kancelária

 SiMa Reality, s.r.o.  

Ing. Simona Mandáková,MBA
SiMa Reality, s.r.o.

Stará cesta 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

0948 028 391 
simareality@gmail.com

Spoločnosť MILANKO, spol. s r. o.,
ponúka voľ né pracovné miesta: 

obkladač/murár * montér suchých 
stavieb * stavbyvedúci * majster 

na stavbe * maliar/natierač * 
podlahár/gumár * tesár * stavebný 

zámočník * prípravár stavieb 
a klampiar/strechár.

Žiadosti a informácie:  
silvia.spicova@milankosro.sk

Spoločnosť KISS, spol. s r. o.,
ponúka na prenájom 

nebytové priestory 
na adrese Odborárov 49, SNV.

Plocha na prenájom - 51,63 m² 
pozostáva z dvoch miestností, 

chodby a sociálneho zariadenia.
V prípade záujmu nás kontaktujte 

na tel. čísle 0903 900 661.
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Jeden z najväčších objavov moderného
človeka bol, keď zistil, že klíma v zime hreje.

Nech vás hreje láska, pohoda
a pocit istoty po celý

nasledujúci rok. Ďakujeme.

Pf 2023

práve v predajipráve v predaji
za najvýhodnejšie ceny

práve v predajipráve v predaji
za najvýhodnejšie cenyza najvýhodnejšie cenyza najvýhodnejšie ceny

práve v predajipráve v predaji
za najvýhodnejšie cenyza najvýhodnejšie cenyza najvýhodnejšie ceny

20 rokov

2023

Námestie 
Majstra Pavla 36

0902 160 217

Nízka záloha a ďalšie bene� ty
Najväčší výber zájazdov od slovenských a zahraničných CK

Kontakt



AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

www.autoves.sk

VÝHODNÉ 
FINANCOVANIE

KOMPLETNÉ 
ZIMNÉ KOLESÁ

5 ROČNÝ SERVIS 5 ROČNÁ ZÁRUKA

Je dobré mať  lipa. Získajte modely ŠKODA s balíkom bene tov 
5 rokov pohody a cenovou garanciou až na 12 mesiacov! 
Objednávajte nové vozidlo už teraz a užite si všetky bene ty programu.

EVA MÁ
FILIPA

ŠKODA SCALA, 
KAMIQ A FABIA

S CENOVOU GARANCIOU 
A BALÍKOM BENEFITOV

Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 pre FABIA, SCALA a�KAMIQ: 5,0 – 6,3 l/100 km, 113 – 143�g/km. 5-ročný servis pokrýva náklady spojené so základnou údržbou 
podľa predpisov výrobcu s�de novanými úkonmi a�materiálom. Zimné komplety – zákl. druh pneumatík a�plechových diskov v�závislosti od modelu. Uvedená reklamná 
ponuka platí do 31. 12. 2022. Informácie a�fotogra e majú informatívno-ilustračný charakter, všetky podrobnosti vám poskytne autorizovaný predajca ŠKODA.

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

www.skoda-auto.sk

Spoločnosť Autoves Vám ďakuje za prejavenú dôveru 
a praje všetko najlepšie v novom roku.


