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Na vežu Rímskokatolíckeho farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie sa v decembri 2022 vrátila zvonkohra. 

Zároveň sa musel vymeniť pokazený motor vežových hodín. Viac na str. 3.
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Blesky nad novoveskou vežou
Nad Spišskou znie po rokoch opäť zvonkohra. Hodiny poháňa nový motor.

Začiatkom septembra minulého roku udrel do 
najvyššej veže na Slovensku (87 m) blesk a zvo-
ny tri týždne nezvonili. Pokazilo sa ovládanie 
zvonov, jedného zo symbolov života v  našom 
meste. Na veži ich máme päť, najstarší z nich, 
tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm pochádza 
zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konrá-
da a v roku 1486 ho ulial zvonolejár Ján Wagner. 
Dva najväčšie spišskonovoveské zvony, Urban 
s priemerom 206 cm (z  roku 1857) a Concordia 
s priemerom 164 cm (z roku 1857), zhotovil zvo-
nolejár Andreas Schaudt z  Budapešti. V  roku 
1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony 
Peter s  priemerom 
143 cm a  Medián 
s priemerom 118 cm.
Po údere blesku pre-
stali zvoniť dva z pia-
tich zvonov - Peter 
a  Medián. „Živých 
zvolávam, mŕtvych 
oplakávam, blesky 
rozháňam,“ píše sa 
na zvone Peter. Veža 
sa nestala dobrým 

uzemňovačom bleskov prvýkrát, už v roku 2016 
pripravila Spišskonovovešťanov o zvonkohru.
Pracovníci kancelárie primátora sa dlhšie za-
oberali myšlienkou náhrady pôvodnej elek-
trickej zvonkohry na spišskonovoveskej veži, 
ktorá bola inštalovaná ešte koncom roka 1997. 
Tú nám v roku 2016 taktiež zničil blesk. Keďže 
boli jej komponenty už neopraviteľné, rozhodlo 
sa mesto investovať do novej zvonkohry. Na 
vežu farského kostola Nanebovzatia Panny Má-
rie sa vrátila v decembri 2022, pred Vianočným 
trhom, opakovane tak z nej zaznelo 23 vianoč-
ných piesní už počas minuloročných sviatkov. 

„V  súčasnosti sme zvolili takzva
ný štandardný režim. Obyvatelia 
i navštevníci si môžu vypočuť každú 
celú hodinu, po odbití zvonov, jednu 
z takmer deväťdesiatich skladieb. 
Zvonkohra znie každý deň od ôsmej 
hodiny rannej až do ôsmej hodiny 
večernej,“ hovorí Marcela Ba‑
luchová z referátu kultúry MsÚ.
Do novej zvonkohry sme investo-
vali 4 782 € z rozpočtu kancelárie 
primátora. Modul, ktorý mesto 

využíva a je uložený v najvyššie položenej zvo-
nici na Spiši, je vytvorený na mieru a  vďaka 
kompletnej ozvučovacej technike, ktorá je jeho 
súčasťou, zaznamenáme finančnú úsporu pri 
letných koncertoch z veže.
Pred Vianocami 2022 postihol vežu ešte jeden 
problém. Zastali hodiny a k slovu sa dostali od-
borníci z  Liptovského Hrádku, ktorí sa venujú 
opravám podobných raritných hodín. „Približne 
tridsať rokov nebol motor vežových hodín po
kazený. Teraz sme museli vymeniť motor a  ho
diny už opäť plnia svoju funkciu,“ uviedla Jana 
Barbuščáková z  referátu cestovného ruchu 
a zahraničných vzťahov MsÚ, ktorý má v kom-
petencii výstupy na najvyššiu kostolnú vežu na 
Slovensku. Tá ma sedem ciferníkov, z  ktorých 
najvyššie sú nad úrovňou 40 metrov.

 z Tomáš Repčiak

 z vežové hodiny poháňa elektromotor so 
slimákovou prevodovkou, 230 V, 50 Hz

 z zaujímavosťou ciferníkov je netradič-
ná forma rímskej číslice IV

 z najväčší zvon Urban váži 5,5 tony
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Čo je nové s cenou tepla?
Vláda SR prijala 15.  12.  2022 nariadenie 
č.  464/2022, ktoré bolo 31.  12. ešte upravené 
a aj účinné od 31. 12. 2022 a v ktorom sa píše, že: 
„Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt 
podľa § 45j ods. 1 zákon č. 312/2022 sa od 1. januá
ra 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hod
noty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej 
alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových od
vetví (URSO) pre rok 2022 zvýšenej o 20 € na MWh 
vrátane dane z pridanej hodnoty.“

Z  toho vyplýva pre obyvateľov Spišskej 
Novej Vsi, ktorí bývajú v bytoch, že jednoz‑
ložková cena tepla pre Emkobel, a. s., schvá-
lená URSO v roku 2022 vo výške 91,428 €/MWh 
sa zvýši v  roku 2023 o  20 € na 111,428 €/ 
MWh (navýšenie o 21,88 %).
Ostatné subjekty (podniky, školy, štátne inštitúcie 
a pod.) budú platiť podľa skutočných nákladov. 
Aj v  prípade týchto subjektov však očakávame 
kompenzáciu formou výziev a štátnej pomoci.

Keďže k  skutočným platbám štát pristúpi 
s oneskorením, najneskôr do 31. augusta 2024, 
pre hroziacu insolventnosť spoločnosti Emko-
bel boli zálohové rozhodnutia za ceny tepla na 
január navýšené podľa aktuálnej ceny plynu  
o  100 %. Tieto zvýšené náklady budú zohľad-
nené v koncoročnom zúčtovaní. V  januári boli 
platby za teplo koncovým klientom upravené.

 z Zdroj: Emkobel, a. s. 
spracoval Tomáš Repčiak

Spišská Nová Ves má stálu expozíciu Železnica
Na Letnej ulici 49 (v podchode medzi TIC a reštauráciou Nostalgie) bola 27. 11. 2022 otvorená stála expozícia železníc.

Zriaďovateľom tejto stálej expozície je OZ 
Spiša „Sme iní, nie horší“, Galéria netradičných 
umení a  Klub priateľov železníc, menovite 
Juraj Beňa, Ján Berčák, František Svetkovský. 
Zriadeniu expozície predchádzali výstavy Spiš-
ská Nová Ves a železnica v roku 2019 a v roku 
2020 výstava Železnica očami fotografov – že-
lezničiarov. Ohlas na tieto výstavy od občanov 
regiónu a  turistov bol veľmi pozitívny, čo in-
špirovalo zriaďovateľov zriadiť stálu expozíciu 
železníc. Nachádza sa v  prenajatých priesto-
roch mesta Sp. Nová Ves.
Od postavenia Košicko -bohumínskej železni-

ce, ktorá mala strategický význam pre rozvoj 
Spiša, najmä pre mesto Spišská Nová Ves, 
uplynulo už 150 rokov. Cieľom expozície je 
priblížiť históriu železníc zážitkovou formou. 
V  súčasnosti tu návštevníci môžu vidieť tre-
nažér elektrického rušňa, modelovú železnicu, 
poštové známky s  tematikou železníc, doku-
mentáciu vzniku prvých rušňov a vlakov. Pra-
covisko výpravcu približuje verejnosti, že to 
nie je zamestnanec, ktorý zdvíha výpravku, ale 
množstvo povinností, ktoré počas svojej práce 
má. Vystavené modely elektrických a  moto-
rových rušňov približujú ich súčasný trend, 

ktorý môžeme vidieť pri ťahaní nákladných 
osobných vlakov. Neodmysliteľnou súčasťou 
je aj galéria olejomaľby parných rušňov Emi-
liána Cvengroša in memoriam, ale aj fotografií 
železníc nafotených fotografmi železničiarmi.

Stála expozícia je otvorená:
 z pon – pia: 13.00 – 16.00 hod. 

pre verejnosť bez sprievodného slova
 z pon – str – pia: 10.00 – 13.00 hod. 

s odborným výkladom vopred dohodnu-
tým na t. č. +421 911 660 723.

 z Juraj Beňa
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KY Od 5. do 16. 12. pripravilo Spišské kultúr‑
ne centrum a knižnica pre žiakov základ-
ných škôl sériu vianočných workshopov 
s  názvom Guľovačka. V  rámci nich pod 
dohľadom skúsených lektorov vyrábali 
sochy obľúbených rozprávkových postáv 
z  odpadu, netradičné vianočné ozdoby, 
farebné vianočné stromčeky z krepového 
papiera či retro ornamenty.

Študenti stredných a  vysokých škôl zo 
Spiša rozvíjajú svoj podnikateľský nápad 
v  reálnom prostredí v  rámci programu 
iNOVEum. Táto iniciatíva vznikla v r. 2017 
v spolupráci medzi neziskovým združením 
Rozbehni sa! a  najväčším zamestnávate-
ľom na Spiši Nidec Global Appliance zná-
mym ako Embraco. Spoločnosť v  tomto 
roku na podporu študentských nápadov 
vyčlenila 2 000 € zo svojho nadačného 
fondu. Z  32 ideí sa po úvodnom výbere 
počet znížil na 19 a najlepších 7 tímov sa 
predstavilo 9. 12. pred odbornou komisiou 
na pôde spišskonovoveského závodu.

Rozprávkový príbeh o známej pernikárskej 
rodine Lindtnerovcov s názvom Perníko‑
vé tovarišstvo potešil 9. 12. šikovné deti 
aj v Spišskom kultúrnom centre a knižnici. 
V  rámci cyklu podujatí Čítame detským 
srdiečkam sa v knižnici na chvíľu stali sú-
časťou čarovného rozprávkového príbehu 
a vyskúšali si výrobu a zdobenie medovní-
kov. Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Husté sneženie 11.  12. ochromilo dopravu 
na východnom Slovensku. Náročná situácia 
bola v okrese Rožňava, Košice – okolie a Sp. 
Nová Ves, kde Správa ciest KSK vyhlásila 
prvý situačný stupeň. Problémy na cestách 
nemali len autá, ale aj autobusy. Niektoré 
spoje vynechávali alebo meškali. Nepriazni-
vé počasie komplikovalo aj vlakovú dopra-
vu. Vlaky premávali v obmedzenom režime. 
Celkovo meškalo približne 60 vlakov z Košíc 
na všetky smery. Odrieknutých pre nepriaz-
nivé počasie bolo 40 spojov. Päť vlakov na-
hradili náhradnou autobusovou dopravou.

Od nedele 11. 12. začali platiť nové cestov‑
né poriadky v prímestskej autobusovej 
doprave na východnom Slovensku. Zme-
ny majú obyvateľom priniesť vyšší počet 
dopravných spojení, pravidelnú ponuku 
spojov a viac možností prestupu. Najväč-
šie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša, 
teda okolia miest Krompachy, Spišské Vla-
chy, Spišské Podhradie, Sp. Nová Ves a Le-
voča. Spoje na viacerých linkách po novom 
premávajú v tzv. taktovom systéme. Vďaka 
nemu si cestujúci nebudú musieť zakaž-
dým overovať presný odchod spoja, preto-
že autobus im pôjde každú hodinu, zvyčaj-
ne v  rovnakú minútu. Aktuálne cestovné 
poriadky nájdete na www.cp.sk, prípadne 
na webových stránkach dopravcov.

Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva
Schválenou 5. zmenou sa rozpočet mesta v roku 2022 zníži o 11 461 € na 
konečnú čiastku 48 827 627 €. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa tiež uznies-
lo na 3 nových všeobecne záväzných nariadeniach a 2 dodatkoch. Do 
roku 2023 vstúpilo mesto s rozpočtom vo výške 42 054 819 €. Športové 
kluby si v roku 2023 prerozdelia 245-tis. €.

Poslanci sa 15. decembra opäť stretli na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva, v  rám-
ci ktorého prerokovali pomerne rozsiahly 
program.

PLNENIE UZNESENÍ MSZ

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
informáciu o  51 splnených uzneseniach, u  4 
schválilo predĺženie termínu a  4 uznesenia 
boli zrušené.

5. ZMENA ROZPOČTU 
MESTA

Schválenou 5. zmenou sa rozpočet mesta 
v  roku 2022 zníži o  11 461 € na konečnú 
čiastku 48 827 627 €. V upravenom rozpočte 
sú zahrnuté aj finančné prostriedky štátneho 
rozpočtu, EÚ a  dary od januára do októbra 
v celkovom objeme 4,193 mil. €.
Rozpočet bežných príjmov rozpočtových 
organizácií školstva je znížený o 12 361 €. Jed-
ná sa o vlastné príjmy z prenájmu v ZŠ, ŠKD 
a ZUŠ a zvýšenie rozpočtu príjmov na potra-
viny a réžiu v školských jedálňach a CVČ. Ka‑
pitálové príjmy sa zvýšili o 900 € z predaja 
majetku ZŠ Ing. O. Kožucha. V rámci príjmo‑
vých finančných operácií došlo k  zmene 
použitia úveru na financovanie investičných 
akcií medzi jednotlivými stavbami bez zme-
ny objemu.
Bežné výdavky sa znížili celkovo o 8 924 €. 
Zároveň došlo k zvýšeniu výdavkov o úroky 
z  úverov vo výške 21-tis. €. Časť výdavkov 
bola ďalej presmerovaná do kapitálového 
rozpočtu a časť výdavkov sa znížila z dôvo-
du ich nerealizovania. Znížené boli aj bežné 
výdavky v  oblasti školstva, a  to adekvátne 
k zníženým vlastným bežným príjmom. Ka‑
pitálové výdavky sa celkovo znížili o 2 537 €. 
Zmena sa týka spomenutého presunu medzi 
jednotlivými stavbami, ktorých financovanie 
bolo plánované z úverových finančných pro-
striedkov. Časť výdavkov presunutá z bežné-
ho rozpočtu sa použila na nákup zvonkohry 
na vežu rímskokatolíckeho farského kostola 
(4 800 €). V oblasti školstva boli znížené tie 
kapitálové výdavky, u ktorých bolo pôvodne 
plánované financovanie z  bežných príjmov. 
Výdavkové finančné operácie ostali bez 
zmeny.

MIESTNE DANE A POPLATKY

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na no-
vom VZN č.  4/2022 o  miestnych daniach 

a  miestnom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady na 
území mesta Sp. Nová Ves. Dôvodom je 
schválenie viacerých noviel zákona o miest-
nych daniach. Zároveň ním dochádza k zme-
nám sadzieb u  dani z  nehnuteľností a  tiež 
k  zvýšeniu sadzieb miestneho poplatku za 
komunálne odpady a  drobné stavebné od-
pady. Upravuje sa tiež poskytovanie zníženia 
dane z  nehnuteľností a  v  prípade poplatku 
za odpad zmeny podmienok pri jeho znížení 
a odpustení. Bližšie informácie nájdete v sa-
mostatnom článku na str. 11.

DOTÁCIE NA MZDY 
A PREVÁDZKU ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Poslanci sa uzniesli aj na novom VZN 
č. 5/2022 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení. Na 
základe tohto VZN v roku 2023 stúpnu dotácie 
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta o 820 874 €. Dofinan-
covanie z rozpočtu mesta nad podielové dane 
predstavuje sumu 1 479 513 €, čo je oproti roku 
2022 viac o 820 874 € a to z dôvodu, že pred-
poklad príjmu mesta z  podielových daní na 
školstvo v roku 2023 ostáva na rovnakej úrov-
ni ako v  roku 2022, pričom mzdy a  odvody 
u pedagogických zamestnancov od 1.  1. 2023 
sa zákonom zvyšujú o  10  % a  od 1.  9.  2023 
o ďalších 12 % a mzdy ostatných zamestnan-
cov sa od 1. 1. 2023 zvyšujú o 7 % a od 1. 9. 2023 
o ďalších 10 %. Zároveň sa do zvýšených vý-
davkov premieta navýšenie energií, najmä na 
teplo, ktoré v roku 2022 ešte školy a školské 
zariadenia nepocítili v takej miere, ako tomu 
bude v roku 2023.

VÝŠKA PRÍSPEVKOV 
V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENIACH

V ďalšom bode rokovania sa poslanci uzniesli 
aj na novom VZN č. 6/2022 o určení výšky 
príspevkov v  školách a  školských zaria‑
deniach. Ním dochádza vzhľadom na nárast 
cien energií k  zmene finančného pásma na 
nákup potravín z 3. na 2. Nejedná sa o zní-
ženie, nakoľko od 1. 1. 2023 dochádza k zme-
ne finančných pásiem zvýšením finančných 
limitov a zároveň aj zvýšeniu počtu stupňov 
z 3 na 5. Schválené 2. finančné pásmo je v sú-
časnosti nutným minimom pre zabezpečenie 
kvality a  dodržanie noriem a  výživových 
hodnôt v školskom stravovaní.
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tradičné predvianočné stretnutie rodín pod 
názvom Čaro Vianoc. V bohatom programe 
32. ročníka nechýbali piesne, tance, obrady 
spojené s  ľudovými tradíciami či výstavky 
ručných prác. Podujatie zorganizovala Únia 
žien Slovenska, okresná organizácia Sp. 
Nová Ves v spolupráci s mestom Sp. Nová 
Ves, Mestským kultúrnym centrom, zák-
ladnými a  umeleckými školami, centrami 
voľného času a Domom Matice slovenskej.

Inštitút pre ekonomické a  sociálne refor-
my zverejnil výsledky 8. ročníka hodno‑
tenia nemocníc, ktoré vychádzajú naj-
mä z  dát rokov 2018 až 2021. Nemocnice 
v  rámci hodnotenia museli prejsť kvalifi-
kačnými kritériami komplexnosti a dosta-
točnej veľkosti vzorky pri sledovaných 
ukazovateľoch. Najlepšou štátnou univer-
zitnou a fakultnou nemocnicou tohto roka 
je Ústredná vojenská nemocnica v Ružom-
berku, najlepšou všeobecnou nemocnicou 
je tretíkrát Nemocnica Agel Košice -Šaca. 
Nemocnica Svet zdravia v Sp. Novej Vsi 
v kategórii všeobecných nemocníc obsadi-
la 11. miesto z 32.

Klub fair play Slovenského olympijského 
a  športového výboru odovzdal na sláv-
nosti v  Bratislave ceny fair play za rok 
2022. Medzi ocenenými bol aj Basketba-
lový klub Spišskí Rytieri zo Sp. Novej Vsi za 
príkladný čin v duchu fair play.

V Múzeu Spiša pripravili 12. – 16. 12. pre deti 
materských a základných škôl aj tento rok 
podujatie pod názvom Vianočné oblát‑
ky. V rámci neho sa mohli dozvedieť, ako 
vianočné obdobie prežívali naši predkovia, 
o ich zvykoch a tradíciách. Pútavé rozprá-
vanie spestrila tvorivá dielňa zameraná na 
výrobu anjela a ukážka výroby vianočných 
oblátok a trubičiek s ochutnávkou.

V  Koncertnej sieni Reduty 13.  12. prebie-
hal už 31. ročník Spišských zborových 
dní. Spojený bol aj s oslavou 100. výročia 
Spišského učiteľského speváckeho zboru. 
V rámci slávnostného večera sa predstavili 
spevácke zbory Cantus Villa Nova a Cho-
rus Iglovia zo Sp. Novej Vsi a Chorus Minor 
z Levoče. Podujatie zorganizovalo Spišské 
kultúrne centrum a knižnica.

Už po štvrtýkrát prebiehala v Sp. Novej Vsi 
dobrovoľná zbierka pod názvom Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok. 
V rámci nej sa podarilo vyzbierať neuveri-
teľných skoro 500 krabíc naplnených rôz-
nymi darčekmi. Časť z nich 16. 12. potešila 
seniorov v  tunajšom domove dôchodcov. 
Ďalšie boli rozdané klientom denného sta-
cionára a  v  Dome opatrovateľskej služby 
v Sp. Novej Vsi. Zvyšné putovali do zaria-
dení v iných mestách, napr. do Nálepkova 
či Gelnice.

URČENIE ŠKOLSKÝCH 
OBVODOV
Poslanci ďalej prerokovali a uzniesli sa na no-
vom Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení 
školských obvodov pre základné školy 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sp. 
Nová Ves. Ním bola doplnená obec Kolinov-
ce na základe jej žiadosti do školského ob‑
vodu ZŠ na Komenského ul. Žiakom z uve-
denej obce, ktorí navštevujú túto školu, tak 
vznikne nárok na dopravné.

POSKYTOVANIE 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Schválením Dodatku č.  4 k  VZN č.  1/2019 
o  poskytovaní sociálnych služieb v  pô‑
sobnosti mesta Sp. Nová Ves a o spôsobe 
určenia a  výške úhrady za sociálne služby 
dochádza k  zvýšeniu úhrady za sociálne 
služby poskytované v  Domove dôchodcov 
a Správou školských zariadení.
Úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov a zariadení opatro-
vateľskej služby boli nastavené ešte v  roku 
2011. Odvtedy neprešli žiadnou zmenou, aj 
napriek tomu že v posledných rokoch dochá-
dzalo k  zvyšovaniu cien elektrickej energie, 
tepla a  taktiež k  zvýšeniu platov pracov-
níkov vo verejnej službe. Výška úhrady za 
poskytovanú sociálnu službu zahŕňa viacero 
zložiek, ktoré boli upravené tak, aby sa me-
sačná úhrada prijímateľa zvýšila o 50 € me-
sačne, a to nasledovne:

 z úhrada za pomoc pri odkázanosti – 

zvýšenie o 0,10 €/deň (ceny v závislosti 
od stupňa odkázanosti);

 z úhrada za upratovanie, pranie 
a žehlenie – zvýšenie o 0,10 – 0,20 €/
deň (ceny v závislosti od stupňa odká-
zanosti);

 z úhrada za bývanie – zvýšenie o 1,10 – 
1,40 €/lôžko/deň (ceny v závislosti od 
typu izby);

 z úhrada za stravu – zvýšenie o 0,30 €/
deň (strava racionálna tak bude po no-
vom stáť 5,20 € a diabetická 6,20 €).

Rovnako sa zvýši aj cena obeda pre cudzích 
stravníkov, a  to pri strave racionálnej 
z 2,95 € na 3,25 € a pri diabetickej z 3,30 € 
na 3,60 €. Za zabalený obed v jednorazovom 
obale je cena obeda vyššia o 0,30 € za obed.
Poplatok v  zariadeniach starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku bol doposiaľ vo výš-
ke 140 € mesačne pre deti s  trvalým poby-
tom v Sp. Novej Vsi a 205 € pre deti s trvalým 
pobytom v inej obci. Po novom sa tento po-
platok zjednotil bez ohľadu na trvalý pobyt 
dieťaťa na sumu 250 € mesačne. V prípade, 
ak má rodič v  zariadení viac detí súčasne, 
poplatok za každé ďalšie dieťa bude znížený 
na sumu 180 €. Súčasne s navýšením poplat-
ku sa zavádza udržiavací poplatok 200 €, 
ktorý bude zákonný zástupca uhrádzať v prí-
pade dlhšej neprítomnosti dieťaťa, resp. ak 
nenastúpi do zariadenia v kalendárnom me-
siaci ani jeden deň, nemusí rodič platiť plnú 
sumu, ako to bolo doteraz.

Výška príspevkov rodičov v školách a školských zariadeniach od 1. 1. 2023
Druh príspevku do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023
MŠ 18,00 25,00
Réžia v ŠJ MŠ na 1 jedlo 0,40 0,50
Réžia v ŠJ ZŠ na 1 jedlo 0,50 0,60
Réžia ŠJ dôchodcovia na 1 jedlo 1,40 2,00
ŠKD 8,00 12,00
ZUŠ indiv. 11,00 16,00
ZUŠ kolekt. 8,00 13,00
ZUŠ ind. rozširujúce 14,00 19,00
ZUŠ kolekt. rozširujúce 11,00 16,00
CVČ do 15 rokov 1,00 2,00
CVČ 15 – 25 rokov 3,00 4,00
CVČ 25 a viac 5,00 10,00

Výška úhrad za bežné stravovanie (v €)

Kategórie stravníkov Cena jedla 
spolu

Úhrada stravníka za 1 jedlo
v roku 2023 v roku 2022

MŠ (desiata, obed, olovrant) 4,45 2,40 1,94
MŠ (desiata, obed, olovrant) * 4,45 1,10 0,64
ZŠ (6 – 11 rokov) 4,05 2,10 1,71
ZŠ (6 – 11 rokov) * 4,05 0,80 0,41
ZŠ (11 – 15 rokov) 4,25 2,30 1,80
ZŠ (11 – 15 rokov) * 4,25 1,00 0,50
Žiaci so šport. zameraním (6 – 11 rokov) 4,35 2,40 1,96
Žiaci so šport. zameraním (6 – 11 rokov) * 4,35 1,10 0,66
Žiaci so šport. zameraním (11 – 15 rokov) 4,55 2,60 2,06
Žiaci so šport. zameraním (11 – 15 rokov) * 4,55 1,30 0,76
* žiaci z rodín v hmotnej núdzi alebo v životnom minime alebo bez daňového bonusu

pokračovanie na str. 6
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radnej sieni Radnice ocenili dobrovoľ‑
ných darcov krvi z nášho mesta i okolia 
Jánskymi plaketami i  Kňazovického me-
dailami.

Členovia Miešaného speváckeho zboru 
Chorus Iglovia usporiadali 17. 12. v Koncert-
nej sieni Reduty vianočné koncerty pod 
názvom Tichá noc. V  rámci nich odzneli 
piesne slovanských národov.

V predvianočnú sobotu 17. 12. sa od skoré-
ho rána po celom Slovensku rozbehli vlaky 
so skautskými posádkami, ktoré šírili Bet‑
lehemské svetlo ľuďom. V priebehu dňa 
doručili skauti už po 33. krát svetlo do viac 
ako 300 miest a obcí vrátane Sp. Novej Vsi, 
po 23 hlavných i vedľajších vlakových tra-
tiach. V našom meste ho následne skauti zo 
75. zboru skautov o. b. Jána Vojtaššáka na 
Štedrý deň rozdávali ľuďom na rovnakých 
stanovištiach ako každý rok, a  to pri far-
skom kostole, pri starom cintoríne, Dome 
kultúry Mier, kaplnke na sídl. Tarča, vo Fer-
čekovciach, Nov. Hute a na sídl. Západ.

Už niekoľko rokov chodia na Kláštorisko 
pred Vianocami dobrovoľníci, aby tam 
vyzdobili strom dobrotami pre lesnú zver. 
Zakladateľmi tejto tradície je rodina Mu-
chová, ku ktorej sa postupne pridávali ďal-
ší a vznikla tak tradícia.

Pred Vianocami kolektív oddelenia sociál-
nych vecí MsÚ, Klub dôchodcov Lipa, ZŠ na 
Lipovej ul. a OZ Mladí ľudia a život piekli 
vianočné hviezdy z  lineckého cesta. 
Nimi následne potešili klientov zariadení 
sociálnych služieb a pacientov spišskono-
voveskej nemocnice, ktorí sviatky nemohli 
tráviť doma. Do nemocnice zavítali aj 
klienti Domova sociálnych služieb v Hod-
kovciach, ktorí pre pacientov a zdravotní-
kov upiekli perníky.

Základná umelecká škola po dvoch rokoch 
oslávila 20.  12. v  Koncertnej sieni Reduty 
koniec kalendárneho roka Vianočným 
koncertom. Pred zaplneným publikom sa 
predstavilo 17 programových čísel zo všet-
kých odborov. Výtvarný odbor už tradične 
prezentoval svoje výrobky na malých „Via-
nočných trhoch”.

Primátor mesta Pavol Bečarik na Radnici 
poďakoval Vianočným pomocníkom. 
Vďaka nim sa podarilo splniť spolu 131 že-
laní seniorov z nášho mesta. S myšlienkou 
dobročinného projektu prišla Zuzana Ľup-
táková a spolu s koordinátorkou Biankou 
Beňákovou v  spolupráci s  mestom Sp. 
Nová Ves, vedúcou odd. sociálnych vecí 
Júliou Jančurovou obdarovali našich se-
niorov, ktorí sú v domácom prostredí, ale 
odkázaní na starostlivosť opatrovateľa 
alebo opatrovateľky.

ROZPOČET MESTA

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet 
mesta na rok 2023 v  sume 42 054 819 € 
na strane príjmov aj výdavkov s doplňujúcim 
návrhom poslancov spoločného klubu Silná 
Spišská. Doplňujúci návrh sa týkal:

 z poskytnutia mesačných bežných trans-
ferov od zriaďovateľa pre rozpočtové 
a príspevkové organizácie vo výške 95 % 
ročného rozpočtu s platnosťou do 1. zme-
ny rozpočtu v roku 2023,

 z pozastavenia čerpania časti rozpočtu 
výdavkov na Informátor a pre TV Reduta 
vo výške 10 % schváleného rozpočtu pre 
rok 2023.

Bežné príjmy pre rok 2023 sú plánované na 
úrovni 40,244 mil. € a tvoria 95,7 % všetkých 
príjmov mesta. Podstatnú časť príjmov pred-
stavuje podielová daň, ktorá bola rozpočto-
vaná na základe dostupných údajov a prog-
nóz v  objeme 17 860 384 €, čo predstavuje 
nárast len približne o 1,5 % oproti roku 2022. 
U miestnych daní a daní za špecifické služby 
poskytované mestom sa do návrhu započí-
tal príjem na základe nového VZN č. 4/2022 
o  miestnych daniach a  miestnom poplatku 
za komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady. Plánovaný rozpočet daní z  nehnu-
teľností a za špecifické služby je 4,333 mil. €, 
čo je oproti roku 2022 o  917-tis. € viac. Ne-
daňové príjmy mesta, bez príjmov rozpočto-
vých organizácií, sú rozpočtované vo výške 
2,499 mil. €. Rozpočtové organizácie plánujú 
nedaňové príjmy vo výške 3,171 mil. €. Gran-
ty a transfery na bežné výdavky sú vo výške 
12,372 mil. € v meste a 10-tis. € v domove dô-
chodcov. Rozpočet kapitálových príjmov 
mesta je založený na predpoklade predaja 
pozemkov. Plánovaná čiastka tohto príjmu 
je 400-tis. €. Rozpočet budúceho roka po-
číta aj s príjmom za predaj budov vo výške 
1,180 mil. €. Z celkových rozpočtovaných príj-
mov tvoria kapitálové príjmy 3,8 %. Príjmo‑
vé finančné operácie sú rozpočtované vo 
výške 230-tis. € a z celkových príjmov tvoria 
0,5  %. Zahŕňajú použitie rezervného fondu 
v sume 60-tis. €, a to na investície stavebné-
ho charakteru. Na opravy a údržbu bytového 
domu Medza 6 sa plánuje použiť 20-tis. €. Do 
rozpočtu sa zapájajú aj nevyčerpané účelové 
finančné prostriedky v sume 150-tis. €. Kapi-
tálové transfery a granty sa do rozpočtu za-
poja až po prijatí platieb na jednotlivé akcie.
Bežné výdavky sú plánované v  objeme 
39 909 674 €, čo je oproti očakávanej skutoč-
nosti o 1,178 mil. € viac ako v roku 2022, pri-
čom výdavky v meste a domove dôchodcov 
sú znížené, v školstve zvýšené, takto:

 z mesto zníženie o 652 924 €,
 z školstvo zvýšenie o 2 013 873 €,
 z domov dôchodcov zníženie o 182 485 €.

Mesto plánuje rozpočet bežných výdavkov 
16,479 mil. €, a  to na mzdy, odvody, nákup 
tovarov a  služieb, na transferové platby, prí-

spevky a na úhradu úrokov z úverov. Kapitá‑
lové výdavky sú rozpočtované v  objeme 
959 274 €, z  toho mesto plánuje prein‑
vestovať 922 974 € a  školstvo 36 300 €. 
Plánované sú kapitálové výdavky na akcie, 
ktorých pokračovanie realizácie je nevyhnut-
né v prvých mesiacoch 2023 a na projektové 
dokumentácie tak, aby sa mesto mohlo za-
pojiť do výziev. Investície smerujú taktiež do 
nákupu pozemkov, na realizačné projektové 
dokumentácie, na dofinancovanie stratégie 
pre zmenu klímy. Časť fin. prostriedkov sa 
použije na investície v  prenajímaných objek-
toch, ako je priemyselná zóna a na kamerový 
systém. Výstavba detského ihriska sa bude 
financovať zo zdrojov ŠR vo výške 50 000 €. 
Zaradiť ďalšie akcie bude možné až po schvá-
lení záverečného účtu mesta za rok 2022, a to 
v prípade prebytku hospodárenia, príp. z ex-
terných zdrojov. Výdavkové finančné operácie 
v plánovanej čiastke 1 185 871 € sú oproti roku 
2022 o 243-tis. € vyššie. V roku 2022 sa začala 
splácať I. etapa úveru čerpaného na investičné 
akcie mesta, ktorá ovplyvnila rok 2022 splát-
kami vo výške 194 400 €. V roku 2023 sa začne 
splácať II. etapa tohto úveru, pričom splátky 
za obe etapy budú 474 600 €. V roku 2023 sa 
splatia dva úvery čerpané v rokoch 2013, 2014 
na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

DOTÁCIE V SOCIÁLNEJ 
OBLASTI

Na základe žiadosti predloženej Spišskou ka-
tolíckou charitou bolo schválené poskytnu‑
tie finančného príspevku vo výške 3 000 € 
na zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, 
zdravotníckych pomôcok a  oxygenerátorov 
pre Agentúru domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti ADOS a mobilný hospic.

DOTÁCIE ŠPORTOVÝM 
KLUBOM

Schválené bolo tiež poskytnutie dotácií na 
rok 2023 pre športové kluby. Tie si podľa 
schválenej koncepcie financovania športu 
prerozdelia celkovú čiastku 245 000 €. 
Výšku jednotlivých dotácií nájdete v tabuľke 
na str. 7.

VYRADENIE 
NEUPOTREBITEĽNÉHO 
MAJETKU

Ďalej bolo schválené vyradenie neupotre‑
biteľného majetku mesta Sp. Nová Ves 
v  správe ZŠ Ing.  O. Kožucha v  celkovej 
obstarávacej hodnote 25 446,04 €. Ide 
o majetok nefunkčný, opotrebovaný, zničený, 
neopraviteľný či nepoužívaný a  nespĺňajúci 
kritéria školskej jedálne.

PRÍPRAVA ZMIEN 
ÚZEMNÉHO PLÁNU

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
informáciu o  príprave zmien územného 

pokračovanie MsZ zo str. 5
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valo mesto Sp. Nová Ves v spolupráci s OZ 
Život v meste, je určená rodinám s deťmi 
v  ohrození. Do zbierky sa v  tomto roku 
zapojili aj naše školy: SOŠ techniky a slu-
žieb, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, SPŠ 
technická, Gymnázium Javorová, základné 
školy Lipová, Levočská, Ing.  O. Kožucha, 
Hutnícka a  Komenského, ale aj materské 
školy  – Gorazdova, Lipová, Komenského, 
Z. Nejedlého, Novoveská Huta, S.  Tomá-
šika a  Zariadenie starostlivosti o  deti do 
troch rokov veku dieťaťa P.  Jilemnického. 
Vyzbierané balíčky si v  predvianočnom 
období vyzdvihlo 7 rodín.

Vianočná nádielka v  podobe štedrove-
černého menu a  darčekov pod stromček 
neobišla ani ľudí bez domova. V  Dome 
humanity Nádej rozvoniavala kapustni-
ca, zemiakový šalát a  ryba. Pozdraviť ich 
už tradične prišiel primátor mesta Pavol 
Bečarik a poslanec Adnan Akram.

Tesne pred sviatkami 22. 12. horskí záchra-
nári absolvovali cvičnú záchrannú akciu 
v  rokline Piecky. V  rámci nej si precvičili 
ošetrenie postihnutého, transport pomo-
cou nosidiel a spust na lanovke. Akcie sa 
zúčastnili profesionálni a  zmluvní dobro-
voľní záchranári HZS z Oblastného stredis-
ka Slovenský raj.

Primátor Sp. Novej Vsi Pavol Bečarik 
navštívil, ako každý rok, tunajší domov 
dôchodcov, aby sa stretol na Štedrý deň 
so seniormi pri spoločnej večeri. Vianoč-
nú náladu počas štedrej večere dotvárala 
živá hudba.

Vedenie mesta Sp. Nová Ves 30. 12. poďa‑
kovalo pracovníkom integrovaného 
záchranného systému v  našom meste 
za celoročnú prácu. Primátor Pavol Beča-
rik a viceprimátor Jozef Gonda navštívili 
hasičov, policajtov, mestských policajtov 
a  záchranárov, ktorí spoločne zabezpe-
čujú ochranu životov, zdravia a poriadku 
v Sp. Novej Vsi a odovzdali im malé pre-
zenty.

plánu mesta Sp. Nová Ves.
Posledná zmena Územného plánu mesta 
Spišská Nová Ves Zmeny a doplnky č. 6/2021 
bola spracovaná na základe vyše 159 po-
žiadaviek obyvateľov mesta. Táto zmena 
bola schválená 23. 6. 2021, niektoré žiadosti 
o  zmenu územného plánu však boli na zá-
klade stanovísk dotknutých orgánov v pro-
cese obstarania vyradené. Aktuálne referát 
územného plánovania MsÚ eviduje nové 
pozmenené žiadosti k vyradeným lokalitám. 
Zároveň prebieha obstaranie Urbanistic‑
kej štúdie obytnej zóny Malé pole – časť 
sever, ktorá bude taktiež podkladom pre 
zmenu územného plánu. Ďalšie zmeny sa 
týkajú úpravy prijatých regulatívov či úprav 
funkčných plôch pre potreby rozvoja mesta.
Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom 
referátu územného plánovania MsÚ poskyt-
ne verejnosti možnosť podať podnety na 
zmeny územného plánu do 20.  2.  2023. 
Následne sa pristúpi k  obstarávaniu územ-
noplánovacej dokumentácie v  zmysle usta-
novení stavebného zákona.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 
KONTROLY

Hlavným kontrolórom mesta Petrom Bisku-
pom boli ukončené dve kontroly, a to:

 z efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti 
vynaložených finančných prostriedkov 
na rekonštrukciu vybraných komunikácií 
a spevnených plôch v meste v rokoch 
2020 – 2021,

 z poskytovania kapitálových transferov 
príspevkovej organizácii STEZ v rokoch 
2020 – 2021.

Obidve kontroly boli ukončené kontrolnými 
zisteniami.

PLÁN KONTROLNEJ 
ČINNOSTI
Podľa schváleného plánu činnosti hlavného 
kontrolóra budú v 1. polroku 2023 vykona‑
né 4 kontroly zamerané na:

 z vybavovanie sťažností a petícií adreso-
vaných mestu Sp. Nová Ves v roku 2022,

 z dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných 
noriem mesta v oblasti poskytnutia a po-
užitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta 
vybraným prijímateľom v roku 2022,

 z uplatňovanie práv mesta v obchodnej 
spoločnosti Emkobel, a. s., v rokoch 
2021 – 2022,

 z kontrolu efektívneho a hospodárneho 
vynakladania finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na spotrebu energií 
v budovách a zariadeniach, ktoré sú 
majetkom mesta Sp. Nová Ves.

PLÁN ZASADNUTÍ MSZ

V 1. polroku 2023 sa poslanci stretnú na roko-
vaní mestského zastupiteľstva 23. februára, 
27. apríla a 22. júna.

VYSPORIADANIE VZŤAHOV 
K NEHNUTEĽNOSTIAM

V rámci tohto bodu poslanci opätovne pre-
jednávali 4 žiadosti o vysporiadanie nehnu-
teľností po predošlom schválení ich zámerov. 
Jednalo sa o  zámenu/predaj pozemkov 
a  tiež nájom priemyselného areálu na 
Sadovej ul. v  prospech spoločnosti Brant-
ner Nova, s. r. o. Potom už nasledovali nové 
žiadosti.
V  4 prípadoch išlo o  predaj, resp. nájom 

Kategória športové kluby – kolektívne športy (v €)

Názov športového klubu Výška požadovanej 
dotácie

Schválená dotácia 
na rok 2023

1. Hokejový klub SNV 180 000 85 469
2. FK SNV 121 000 57 811
3. BK 04 AC LB SNV 100 000 40 672
4. Volejbalový klub SNV 10 000 7 427
5. ŠK basketbalu dievčat SNV 14 000 9 010
6. Hockey club SNV (ženy) 13 000 2 927
7. Floorball club Young Arrows SNV 13 000 5 077
8. ŠK FbK Kométa SNV 16 000 8 425
9. Mestský šachový klub 2 010 1 232

Spolu 218 050

Kategória športové kluby – šport jednotlivci (v €)

Názov športového klubu Výška požadovanej 
dotácie

Schválená dotácia 
na rok 2023

1. Športový klub STEZ 9 500 1 610
2. Tenisový klub SNV 20 000 10 020
3. Džudo klub SNV 3 000 1 113
4. Klub plávania 3 500 1 597
5. TJ Tatran 5 000 2 510
6. Karate Klub IGLOW 9 700 7 289
7. Športový klub Iglovia (triatlon) 3 500 2 811

Spolu 26 950

dokončenie na str. 8

Najmä vďaka spoločnostiam Petroltrans 

a Belis sa na tohtoročnom Plese Spišia‑

kov, ktorý sa konal 13. januára tohto 

roku v  priestoroch Reduty, vyzbieralo 

rekordných 35 300 €, ktoré organizáto-

ri plesu venovali na opravu tunajšieho 

domova dôchodcov. Za pomoc srdečne 

ďakujeme!
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lia z  iných kútov Slovenska sa so starým 
rokom lúčili pod vodou na dne bazéna. 
V  Smižanoch si zasa otužilci z klubu 
Pstruhy Slovenského raja užili posledné 
chvíle starého roka v  plavkách a  korču-
liach na ľade.

Obyvatelia vo vnútrobloku na sídl. Východ 
sa na Silvestra pokúšali prekonať fut-
balového brankára FK Sp. Nová Ves. Sil‑
vestrovskej penalty sa zúčastnili rodičia 
spolu s  deťmi. Výťažok z  predaja lístkov 
bol venovaný Centru Robinson v SNV.

Spišské divadlo na prelome rokov pripra-
vilo veľkú zmenu na poste umeleckého 
šéfa. Činoherný súbor od januára vedie 
divadelný a dabingový režisér Viktor Kol‑
lár, ktorý dlhé roky pôsobil v  trnavskom 
Divadle Jána Palárika. Na poste nahradil 
Michala Babiaka, ktorý prechádza na po-
zíciu dramaturga. Starý a nový umelecký 
šéf budú spolupracovať na predstavení 
Rozprávky z  krivého zrkadla s  podtitu-
lom Andersenove rozprávky, ktoré divadlo 
uvedie v  apríli. Tri príbehy Hansa Chris-
tiana Andersena  – Cisárove nové šaty, 
Kresadlo a Škaredé káčatko zdramatizoval 
Michal Babiak a režíruje Viktor Kollár, kto-
rý je zároveň autorom piesní.

Viaceré budovy súdov na východnom Slo-
vensku čaká rekonštrukcia. Z plánu ob-
novy je na ich modernizáciu vyčlenených 
takmer 200 mil. €. Na mapu rekonštrukcie 
súdov sa dostala aj budova Okresného 
súdu v Sp. Novej Vsi, kde nie je dostava-
ná časť 4. poschodia a celé 5. poschodie. Je 
tiež potrebná úplná rekonštrukcia a  ino-
vácia týchto častí, ktoré majú slúžiť ako 
administratívne, príp. archívne priestory. 
Budovu súdu a jeho prístavbu je tiež po-
trebné zatepliť, v prístavbe chcú zároveň 
rekonštruovať časti so skladmi a garážami. 
V budove tiež budú meniť okná, osvetle-
nie a doplnia chýbajúcu klimatizáciu.

Odborníkom zo spoločnosti Miva 
v  Smižanoch sa podarilo vyvinúť uni‑
kátny kamerový systém GAScam 003, 
ktorý ako jediný na svete dokáže zmoni-
torovať vnútro strednotlakového a  níz-
kotlakového plynového potrubia, pod pl-
ným prevádzkovým tlakom. Vďaka nemu 
dokážu vizuálne diagnostikovať všetko vo 
vnútri plynovodu a následne aj odstrániť 
prípadné nečistoty v potrubí.

Rád svätého Lazara 4. 1. daroval senio‑
rom v  domove dôchodcov 500 ks PCR 
testov. Členovia rytierskeho rádu pomá-
hali aj počas ťažkej pandemickej situácie, 
a to so zabezpečovaním študijných mate-
riálov pre základné a stredné školy v rámci 
Spišskej diecézy, aj pre košický a  žilinský 
región.

pozemkov z  dôvodu hodného osobitné‑
ho zreteľa. Schválený bol predaj pozemkov 
tvoriacich dvor pri stavbách a  rekreačnej 
chate žiadateľov, a tiež pozemok, pri ktorom 
si žiadateľ rozhodol uplatniť predkupné prá-
vo na základe nájomnej zmluvy. Poslanci na-
opak neschválili žiadosť spoločnosti MEPOS 
SNV, s. r. o., o zníženie nájmu za Regionálne 
centrum zhodnocovania biologicky rozloži-
teľných odpadov na sumu 2 000 €/mesiac.
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo pria‑
my predaj pozemku zastavaného garážou 
v prospech žiadateľky.
Rokovanie o ďalších 2 žiadostiach o odkúpe‑
nie pozemkov mesta formou obchodnej 
verejnej súťaže bolo prerušené, nakoľko 
poslanec MsZ Rastislav Javorský v rámci da-
ného bodu rokovania požiadal, aby výsledok 
verejnej obchodnej súťaže bol následne pred-
ložený mestskému zastupiteľstvu na schvále-
nie, keďže podľa jeho názoru, nikto iný okrem 
mestského zastupiteľstva, nemôže rozhodovať 
o  prevodoch majetku mesta. K  uvedenému 
sa vyjadrila vedúca právneho oddelenia, kto-
rá uviedla, že podľa jej názoru, rozhodovacia 
právomoc zastupiteľstva je presne vymedzená 
úlohami, ktoré sú dané príslušnými zákonmi 
(príp. zásadami), a že teda iné úlohy / opráv-
nenia zastupiteľstvu nepatria. A  pokiaľ ide 
o  zákon o  majetku obcí, mestské zastupiteľ-
stvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku (obchodná verejná sú-
ťaž, dražba alebo priamy predaj). Ak teda ide 
o  obchodnú verejnú súťaž v  zmysle § 9 ods. 
2 písm.  b) zák. č.  138/1991 Zb. o  majetku obcí 
mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky 
obchodnej verejnej súťaže. Následne pouká-
zala na § 287 ods. 1 Obchodného zákonníka 
(tzv. zákonnú kontraktačnú povinnosť) – podľa 
jej názoru je mesto povinné uzavrieť zmluvu 
s  úspešným súťažiteľom, ktorý splnil súťažné 
podmienky, a  naopak, úspešný súťažiteľ má 
právny nárok na uzavretie zmluvy s mestom.
V  ďalších 4 prípadoch poslanci rozhodovali 
o  uzatvorení zmluvy o  zriadení vecného 
bremena. Na záver bolo schválené odkúpe‑

nie pozemkov do vlastníctva mesta s vý-
merou 422 m2 v blízkosti nového cintorína za 
kúpnu cenu 4 220 €.

INTERPELÁCIE

V  rámci posledného bodu rokovania posla-
nec Peter Bednár požiadal o prehodnotenie 
rozhodnutia menovať dvoch viceprimáto-
rov v aktuálnom volebnom období. „Ušetrili 
sme 800tisíc na mzdách. Viceprimátori majú 
rozdelené pozície. Jeden sa venuje sociálnym 
veciam, školstvu, Správe školských zariadení 
a  druhý zasa územnému plánu, stavebné
mu poriadku, výstavbe, financiám. Prvé dva 
roky sme nemali obsadenú funkciu prednostu 
mestského úradu a teraz polroka nemáme ve
dúcu kancelárie primátora. Nemyslím si teda, 
že mrhám mzdovými prostriedkami,“ vysvetlil 
primátor mesta Pavol Bečarik.
Ďalej sa poslankyňa Alena Pekarčíková 
informovala ohľadom podnetu občanov 
týkajúceho sa riešenia priechodu pre chod-
cov na Mlynskej ul. smerom ku ZŠ sv. Cyrila 
a  Metoda. „Prebehlo stretnutie s  riaditeľkou 
ZŠ, oddelením dopravného inšpektorátu a ve
dúcim oddelenia výstavby a dopravy mestské
ho úradu. Rozprávali sme sa aj s náčelníkom 
mestskej polície. Riešili sme, akým spôsobom 
by sa dal skrátiť tento priechod. Vyzerá to 
tak, že odbočovací pruh smerom doľava nie je 
až tak využívaný, čo nám poskytuje možnosť 
skrátenia. Teraz to chceme dať vypracovať 
projektantom tak, aby ten priechod bol bez
pečný,“ informoval na zasadnutí viceprimátor 
Dávid Demečko.

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

 z Edita Gondová

SKENUJ 
LINK

dokončenie MsZ zo str. 7

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

POTULKY PO KOŠICIACH – JAKABOV PALÁC 
prehliadka zvonku aj zvnútra

3. február (piatok) | odchod R Tatran o 11.59 h

VÝSTAVA JÁNA ZORÍČÁKA HEIMAT – OZVENY VESMÍRU
Tatranská galéria Elektráreň

14. február (utorok) | odchod os. vlak o 12.47 h

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA SCHULERLOCH
21. február (utorok) | 9.00 h pri obchode na Brezovej 1 (nová Tarča)

Členky MO JDS majú možnosť cvičiť v priestoroch telocvične na Slnečnom 
nábreží (nad Tescom) v dňoch utorok, streda, piatok - vždy od 9.00 h.

Turistickej vychádzky, výletu a pod.  
sa každý zúčastňuje na svoju vlastnú zodpovednosť.
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Povereným príslušníkom PZ bolo 6. 12. 2022 
začaté trestné stíhanie a súčasne vznesené 
obvinenie M. M. pre prečin ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky. Uvedená osoba 
6. 12. 2022 o 19.30 hod. viedla v stave vyluču-
júcom spôsobilosť svoje osobné motorové 
vozidlo po parkovisku na Slovenskej ul., pri-
čom narazila do tam zaparkovaného vozidla 
Škoda Octavia. S vozidlom pokračovala ďa-
lej a narazila do tam zaparkovaného vozidla 
Audi A4. Následne pokračovala s vozidlom 
ďalej a zaparkovala na uvedenom parkovis-
ku. Na mieste zotrvala do príchodu polície, 
kde bola policajtom v čase o 19.39 hod. pod-
robená dychovej skúške na prítomnosť al-
koholu, ktorým jej bola nameraná hodnota 
1,14 mg/l alkoholu v  dychu. Hmotná škoda 
na vozidle Škoda Octavia bola odhadnutá 
na 100 € a na vozidle Audi A4 na 1 000 €. Pri 
dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb.

Vyšetrovateľom PZ bolo 13. 12. 2022 začaté 
trestné stíhanie vo veci zločinu krádež. Pá-
chateľ 13. 12. 2022 okolo 16.35 hod. v miest-
nosti toalety pre invalidov v objekte predaj-
ne na Duklianskej ul. odcudzil poškodenej 
osobe z  nákupného vozíka čiernu koženú 
kabelku, v  ktorej mala mobilný telefón. 
Poškodenej bola spôsobená škoda na od-
cudzených veciach spolu vo výške cca 170 €.

Vyšetrovateľom PZ bolo 23. 12. 2022 začaté 
trestné stíhanie pre prečin porušovanie do-
movej slobody spáchaný v súbehu s preči-
nom krádež. Doposiaľ nezistený páchateľ 
v presne nezistenej dobe od 20. 12. 2022 od 
11.00 hod. do 23. 12. 2022 do 15.00 hod. na 
Sadovej ul. z  jedného z  bytov nachádza-
júceho sa na 1. poschodí odcudzil horský 
bicykel, elektrickú kolobežku, počítač, ka-
meru, fotoaparát, LCD televízor, zariadenie 
na cvičenie a  obuv v  presne nezistenom 
počte. Svojím konaním spôsobil poškode-
nému škodu na odcudzených veciach vo 
výške prevyšujúcej 266 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka 11. 12. 2022 o 8.45 hod. na tel. požia-
danie občana z KE preverila a skontrolova-
la jeho matku, ktorá sa mu už druhý deň 
neozvala, pričom sa ju snažil telefonicky 
kontaktovať. Jeho matka má už vyšší vek 
a pohybové zdravotné problémy. Jednalo 
sa o N. G. Hliadka na mieste kontaktovala 
suseda, ktorý má od jej bytu kľúče. Ná-
sledne vošla do bytu, kde našla na zemi 
ležiacu ženu pri vedomí. Menovaná uvied-
la, že večer spadla z postele a nedokázala 
sa dostať naspäť na posteľ. Nemala žiadne 
zranenia, odmietla lekársku pomoc. Tele-
fonicky kontaktovala syna v  prítomnosti 
hliadky, kde sa dohodli, že sused na ňu 
dohliadne a syn sa dostaví zajtra.

POZORUJTE S NAMI
Z planét vo februári na oblohe v súhvezdí 
Býka svieti jasný a nápadne červený Mars, 
ktorý bude viditeľný po väčšinu noci. Ju‑
piter spolu s Venušou nájdeme večer nad 
juhozápadným obzorom. Merkúr sa začiat-
kom mesiaca objaví ráno nízko nad juho-
východným obzorom a po zvyšok februára 
bude nepozorovateľný, rovnako ako Saturn.

V  stredu 22. februára 2023 sa na večernej 
oblohe nízko nad juhozápadným obzorom 
schýli ku konjunkcii. Mesiac vo fáze úzkeho 
kosáčika sa premietne v  takmer rovnora-
mennom trojuholníku medzi dve najjas-
nejšie planéty oblohy  – Jupiter a  Venušu. 
Konjunkcia (vzájomné priblíženie objektov 
na oblohe) bude vďaka jasu všetkých troch 
telies pozorovateľná už za súmraku a v pl-
nej kráse si ju vychutnáme po 17.30 hodine. 
V tom čase už ale telesá budú klesať k ob-
zoru, na čo si treba nájsť vyvýšené miesto, 
odkiaľ bude trojicu objektov vidno.

Na oblohe sa objaví kométa, ktorú na‑
posledy videli neandertálci. Kométa 
C/2022 E3 (ZTF) v  stredu 1. februára 2023 
preletí najbližšie k  Zemi vo vzdialenosti 
približne 42 miliónov km. V tej dobe bude 
prelietať blízko severného nebeského 
pólu v súhvezdí Žirafy nad Veľkým vozom. 
11.  februára kométu nájdeme veľmi ľahko, 
pretože prejde zhruba 1° od jasne červen-
kasto žiariacej planéty Mars, ktorý sa bude 
nachádzať v súhvezdí Býka. Bude ju možné 
dobre pozorovať aj voľným okom alebo ďa-
lekohľadom s  malým zväčšením. Najlepšie 
miesto na pozorovanie je pod dostatoč-
ne tmavou oblohou, ďaleko od verejného 
osvetlenia. Jasnosť komét je však veľmi 
ťažké predpovedať. Je možné, že nebude 
viditeľná vôbec alebo bude žiariť jasnejšie, 
ako sa očakáva.

Pozn.: všetky časové údaje sú SEČ.
 z  F. Sejut, MO SZA SNV

REAGUJEME NA SOCIÁLNE SIETE

Čo je architektonická štúdia na 
parkovací dom na sídlisku Západ?
Architektonická štúdia (ďalej len „AŠ“) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia for-
ma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru. Slúži pre overenie 
úžitkových vlastností, estetickej úrovne vonkajšieho vzhľadu a nákladov stavby a pre 
zaujatie stanoviska od vybraných subjektov.
Cena AŠ parkovacieho domu na sídlisku Západ stála 4 300 €, ide o  priame zadanie 
v  zmysle zákona o  verejnom obstarávaní. Spracoval ju Ing.  arch.  Slavomír Šiška, Ate-
lier symbiosis, s. r. o. Pomocou predmetnej AŠ bolo možné overiť investičný zámer, t. j. 
umiestnenie objektu, kapacitu, predbežnú cenu a iné. Poslúži pre komunikáciu s vybra-
nými subjektmi za účelom zaujatia stanoviska, komunikáciu s prípadným investorom, 
ako podklad pre projekt vyššieho stupňa.

 z Ing. arch. Katarína Leskovjanská,  
ved. referátu územného plánovania, MsÚ
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ka MsP 25. 12. 2022 o 15.30 hod. na J. Ján-
skeho za NsP v smere na Blaumont na zemi 
ležiaceho muža bez známok života. Jedna-
lo sa o  V. J. Spolu s  privolanými zdravot-
níkmi boli skontrolované základné životné 
funkcie a na miesto bola privolaná hliadka 
PZ SR, ktorá prevzala vec k ďalšej realizácii.

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

2. 1. 2023 bol o 11.25 h na Školskej ul. 
na parkovisku (za bývalým nábytkom) 
nájdený zväzok kľúčov v počte 2 ks 
kľúče + oranžový označovač s číslom. 
IC 02/2023

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

Sme proti zrušeniu pošty na Západe
Vedenie mesta Spišská Nová Ves reaguje na 
informácie o  uzavretí pobočky Slovenskej 
pošty,  a.  s., na sídlisku Západ. „Nesúhlasí
me s rozhodnutím Slovenskej pošty o ďalšom 
obmedzení jej služieb v našom meste. Tunaj
šia pobočka Slovenskej pošty slúži nielen pre 
5 200 obyvateľov sídliska, ale je službou aj pre 
najväčšiu obec na Slovensku Smižany, ktorú 
delí od sídliska iba niekoľko metrov. Spádová 
oblasť, ktorú má tunajšia pošta, je väčšia ako 
niektoré okresné mestá na Slovensku,“ hovorí 
primátor mesta Pavol Bečarik.
Začiatkom marca 2022 bola zrušená pobočka 
pošty v Spišskej Novej Vsi v časti Novoveská 
Huta, a to napriek petícii za jej zachovanie, 
ktorú podpísalo viac ako sedemsto obyva-
teľov. Išlo o  druhú pobočku, 
o  ktorú prišli tunajší obyva-
telia, už predtým Slovenská 
pošta zatvorila pobočku na 
Ulici Ing.  O. Kožucha. „Sme 
rozhodnutí vyvinúť úsilie, a  to 
aj formou veľkej mestskej petí
cie, aby naši obyvatelia nemali 
zhoršenú dostupnosť pošto
vých služieb. Už dnes vidíme, 
ako je preťažená hlavná po
bočka pošty v centre mesta na 
Štefánikovom námestí. Sú dni, 
kedy sa tu tvoria veľké rady, 

najmä v dňoch vyplácania sociálnych dávok. 
Nové rozhodnutie je pre Spišskonovovešťanov 
neprípustné a nemôžeme v tomto prípade pri
jať akékoľvek argumenty. Ide o iný typ osídle
nia, sídlisko Západ nie je lokalita s rodinnými 
domami, ale urbanistický celok s  výškovými 
činžiakmi,“ tvrdí primátor P. Bečarik.
Vedenie mesta Spišská Nová Ves bude ko-
munikovať s vedením Slovenskej pošty, a. s., 
o využití všetkých dostupných možností na 
zachovanie dôležitej poštovej služby v mes-
te. „V tomto prípade si myslíme, že nie všetko 
musí byť ziskové. Je to predsa služba pre ob
čana ako mnoho iných v Slovenskej republike,“ 
dodal P. Bečarik.

 z Tomáš Repčiak

Stanovisko Slovenskej pošty, a. s.
V  zmysle Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktoré stanovil Slovenskej pošte 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa v obci vyžaduje:

 z vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá 
má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte najviac 10 km;

 z na každých aj začatých 22 000 obyvateľov najmenej jedna pošta;
 z v mestských častiach miest Bratislava a Košice, ktoré majú viac ako 22 000 obyvate-

ľov, je najmenej jedna pošta;
V meste Spišská Nová Ves s počtom obyvateľov 35 138 (stav k 31. 12. 2021, podľa dostup-
ného zdroja ŠÚ SR) Slovenská pošta prevádzkuje 4 pošty. Vzhľadom k počtu obyvateľov 
v meste Spišská Nová Ves postačuje prevádzkovanie 2 pôšt, tzn., v meste je zabezpečené 
prevádzkovanie pôšt nad stanovený rámec Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby.
Pozorne a dlhodobo sledujeme vývoj využívania Pošty Spišská Nová Ves 7 a klesajúci 
záujem klientov o služby tejto pobočky, čo viedlo k tomu, že bola pobočka dočasne za-
tvorená. Vzhľadom na výsledky analýzy Slovenská pošta rozhodla, že požiada Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) o uzavretie 
pobočky pošty Spišská Nová Ves 7.
Pošta upozorňuje, že Regulačný úrad rozhoduje o skončení činnosti pobočky vždy indivi-
duálne, a preto aj Slovenská pošta musí s definitívnym riešením počkať na rozhodnutie 
Regulačného úradu.
V meste Spišská Nová Ves boli zároveň zamestnancami z málo využívaných pobočiek 
posilnené iné pobočky pošty, ktoré sú umiestnené centrálnejšie v meste, a ktoré môžu 
zákazníci využiť. Taktiež zákazníci pre podaj /dodaj zásielok môžu využiť BalíkoBOX (OC 
Madaras, Mlynská 2047/39), ktorý je dostupný 24 hodín 7 dní v týždni.

 z Mgr. Iveta Dorčáková, hovorkyňa spoločnosti SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

UPOZORNENIE 
NA PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY

2. 2. / 11.30 - 14.30 h
Brezová 15, 16, 16/7, 17, 1856/15, 1856/17, 
3833 * Gaštanová 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 
11, 12, 904, 904/12, 1742/2, 1743/6, 1743/8, 
1910/5, 1911/7, 1911/9, 2135 *        Lipová 0, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 1857, 1857/15, 1862/17, 
1907/19

3. 2. / 8.30 - 11.30 h
Predná Huta 13, 18, 20, 1900

7. 2. / 11.30 - 14.30 h
Brezová 0

9. 2. / 11.30 - 14.30 h
Bez ulice 1 1057 * I. Krasku 3, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 1146/6, 4993 * 
Ing. O. Kožucha 0, 5, 9, 14, 15, 829, 1283 
* J. Hanulu 2, 2/A, 4, 6, 29, 31 * 
Rybárska 0, 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 725, 970, 
1301 * Spišská Nová Ves 0, 603, 726, 
2242 * Zvonárska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 1113, 1123/22, 1159/16 
* Zábojského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 92, 
1166/3 * Čsl. armády 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 1106/6

Aktuálne informácie o prípadnom 
skoršom ukončení prác a iných 
odstávkach nájdete na stránke 
www.vypadokelektriny.sk.

VSD, a. s.
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Zmena sadzieb miestnych daní a poplatkov
Väčšina samospráv kvôli značným výpadkom príjmov musela od januára pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní 
a poplatkov. Rovnako aj v našom meste dochádza k zmenám sadzieb dane z nehnuteľností a miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň nastávajú zmeny aj pri znížení alebo odpustení poplat-
ku za komunálne odpady. Ostatné miestne dane sa v porovnaní s rokom 2022 nemenia.

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí 15.  12.  2022 uznieslo na 
Všeobecne záväznom nariadení č.  4/2022, ktorým sa upravujú pod-
mienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves s účin‑
nosťou od 1. 1. 2023. „Týmto nariadením mesto Spišská Nová Ves ukladá na 
svojom území miestne dane, ktorými sú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň 
za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a daň za predajné 
automaty,“ vymenovala vedúca oddelenia správy daní a poplatkov MsÚ 
Mária Bartošová.
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z by-
tov a nebytových priestorov. „V predchádzajúcich obdobiach sa jej sadzby 
zvyšovali v roku 2009, 2012 a následne až v roku 2020. Takže na území mesta 
Spišská Nová Ves sa sadzby dane z nehnuteľností dlhodobo nemenili,“ zdô-
raznila M. Bartošová.
Ročná sadzba dane z nehnuteľností sa od januára zvyšuje u všetkých 
jej druhov, a to cca o 12 %. Zároveň pri dani zo stavieb sa ročná sadzba 
zvyšuje aj z dôvodu podmienky určenej zákonom o miestnych daniach (roz-
diel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb nesmie presiah-
nuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb). V roku 2023 je roč-
ná sadzba dane z pozemkov vo výške 0,54 % (v predchádzajúcom roku bola 
0,48 %). Ročná sadzba dane pre jednotlivé druhy stavieb je nasledovná:

Vlastník rodinného domu, ktorého zastavaná plocha je 100 m2 uhradí v roku 
2023 ročnú daň zo stavieb vo výške 36,20 €, čo je oproti roku 2022 viac 
o 12 €. Zákonom o miestnych daniach sa zavádza aj koeficient sadzby 
dane neudržiavanej stavby. Na území mesta Spišská Nová Ves je tento 
koeficient vo výške 10.
Aj u dane z bytov sa ročná sadzba mení, a to u bytov z ročnej sadzby 
0,242 €/m² na 0,362 €/m² a  u  nebytových priestorov z  ročnej sadzby 
1,093 €/m² na 1,224 €/m². Daňovník, ktorý je vlastníkom bytu o  výmere 
70 m2 uhradí ročnú daň z bytov vyššiu o 8,40 €, t. j. daň vo výške 25,34 €.
V roku 2023 dochádza aj k zvýšeniu ročnej sadzby u poplatku za komunál‑
ne odpady. „V zmysle zákona o miestnych daniach sa sadzba poplatku za 
komunálne odpady odvádza od výšky predpokladaných priemerných nákla
dov mesta na zabezpečenie činností nakladania s  komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. Z dôvodu zvýšenia týchto nákladov je po
trebné aj navýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady s účinnosťou od 
1. januára 2023. Sadzba spomínaného poplatku sa upravovala v rokoch 2009, 
2012 a naposledy v roku 2020,“ vysvetlila ďalej M. Bartošová.
V  porovnaní s  predchádzajúcim rokom dochádza u  fyzických osôb 
k 30 %‑nému zvýšeniu poplatku, a to z 0,0655 €/osoba/deň na sadzbu 
0,09 €/osoba/deň. Predstavuje to zvýšenie poplatku o 8,94 € za rok a oso-
bu (t. j. 32,85 €/rok/osoba). Pre porovnanie v Levoči, ktorá má cca 14 000 
obyvateľov, je tento poplatok vo výške 35 €. V mestách s cca 32 000 oby-
vateľmi, ako napr. Bardejov, je stanovený poplatok v sume 30 € alebo v Le-
viciach 40,15 €. U právnických osôb a podnikateľov sa poplatok vyberá 

za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu. Sadzba poplatku sa 
u tejto skupiny zvyšuje zo sadzby 0,0233 €/liter komunálnych odpadov na 
0,03 €/liter komunálnych odpadov. Tretiu skupinu poplatku za komunálne 
odpady tvorí vážený množstvový zber drobného stavebného odpa‑
du. Sadzba tohto poplatku sa v porovnaní s rokom 2022 zvyšuje o 100 % 
(z 0,015 €/kg na 0,03 €/kg). V roku 2023 dochádza aj k zmenám v pod‑
mienkach pri znížení alebo odpustení po‑
platku za komunálne odpady pre fyzické oso-
by, ktoré sú upravené vo Všeobecne záväznom 
nariadení č.  4/2022. Nájdete ho na webovej 
stránke mesta.
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RASTISLAV JAVORSKÝ
„Ihneď, ako sme sa stali poslancami sme, na základe požiadavky pána 
primátora, museli riešiť veľký výpadok príjmov rozpočtu nášho mes
ta. Jedným z návrhov bolo aj zvýšenie poplatkov za odpad. Prekvapilo 
ma, že poplatky za komunálny odpad nepokrývali ani tretinu nákla
dov na jeho uloženie. Návrh mesta obsahoval niekoľko variant na
výšenia. Po intenzívnej diskusii poslancov s úradníkmi mesta, sme sa 
rozhodli prijať návrh niekde v strede. Zároveň sme prijali aj opatrenia, 
ktoré znížia výdavky mesta. Ľudovo povedané ,pritiahli sme opasok‘. 
Sme si vedomí toho, že každé zvyšovanie je záťažou pre obyvateľov, 
ale v situácii, keď nedostatok financií mohol ohroziť chod mesta, sme 
navrhnuté zvýšenie podporili.“

JÁN VOLNÝ
„V minulosti sme v našom meste presadzovali udržanie minimálnych 
miestnych daní a poplatkov, ktoré sa dlhodobo nemenili (konkrétne 
8  11 rokov), niektoré dokonca znižovali. Nechceli sme zaťažovať obča
nov a prostriedky na rozvoj mesta sme získavali z iných zdrojov. Žiaľ, 
vysoké ceny energií a vyšší daňový bonus od januára pripravil samo
správy o  nemalé finančné prostriedky. Takmer všetky mestá a  obce 
preto museli pristúpiť k zvyšovaniu daní a poplatkov, niektoré sa do
konca dostali pre zlú finančnú situáciu do rozpočtového provizória. 
Bez tohto, aj keď veľmi nepopulárneho kroku, by mesto nedokázalo 
vyskladať vyrovnaný rozpočet.“

Doručovanie rozhodnutí
Mesto Spišská Nová Ves ako správca dane chce týmto informovať 
občanov  – daňovníkov a  poplatníkov, že Rozhodnutia na daň 
z nehnuteľností, na daň za psa a na poplatok za komunálne 
odpady na rok 2023 budú doručovať zamestnanci správcu dane 
priebežne v jednotlivých častiach mesta v mesiaci apríl 2023.
V prípade, že daňovníci a poplatníci majú zriadené elektronické 
schránky (nie e -mail) a zároveň si ich aktivovali na doručovanie (prí-
stupné pomocou občianskeho preukazu s čipom), rozhodnutia na daň 
z nehnuteľností, na daň za psa a na poplatok za komunálne odpady na 
rok 2023 im budú doručené len elektronicky do týchto schránok.
Zároveň chceme poplatníkov informovať, že v  zmysle zákona 
č.  582/2004 Z. z. sa poplatok za komunálne odpady na rok 2023 
vyrubuje v plnej výške. Nárok na zníženie alebo odpustenie po‑
platku spĺňa poplatník, „ktorý sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území mesta“, zároveň žiadosť je možné v  zmysle 
zákona podať „najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdo-
bia“. Teda žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za rok 
2023 je možné podať od 1. 4. 2023 do 30. 1. 2024.

SKENUJ 
LINK

Druh stavby Ročná sadzba v eur/m2

v roku 2022 v roku 2023
Stavby na bývanie 0,242 0,362
Stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo

0,242 0,362

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,644 0,721
Samostatne stojace garáže 1,000 1,120
Stavby hromadných garáží 1,000 1,120
Stavby hromadných garáží umiestnených 
pod zemou

1,000 1,120

Priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu

2,359 2,642

Stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť

3,229 3,616

Ostatné stavby neuvedené vyššie 1,104 1,236

 z Edita Gondová
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Tipy na prechádzky v prírode
Pre nenáročných turistov (vhodné aj pre rodiny s deťmi): uvedený čas 
zahŕňa cestu tam aj späť, resp. okruh; farba turistického značenia

 z Sans Souci, tzv. Tisícročná kaplnka (štart: SNV, Harichovský 
chodník, 2 hod., červená)

 z Schulerloch – kaplnka Panny Márie Karmelskej, rozhľadňa, 
slovenský dvojkríž, jaskyňa Školská diera (štart: SNV, Sadová ul. 
pri BMZ, 2,5 hod., červená)

 z Novoveská Huta – Rybníky (štart: Novoveská Huta, Hostinec 
Poľovník, 1,5 hod., červená)

 z Náučný lesnícky chodník Diana (štart: Novoveská Huta, Medve-
dia dolka, 1,5 hod., modrá/zelená)

 z Náučný chodník Smižianska Maša (štart: Smižany, Maša, 2 hod., modrá)
 z Smižany – Kalvária (štart: Smižany, Smreková ul., 1,5 hod., modrá)
 z Hnilčík – Kamenná osada: vyhliadka, mini ferrata (štart: Hnil-

čík, lyž. stredisko Mraznica, 4 hod., zelená)
 z Šikľavá skala (štart: Matejovce n/H., Útulok Šťastný psík, 1 hod.)
 z Markušovský hríb (štart: Markušovce, kaštieľ, 2 hod., žltá)
 z Poráčska dolina (štart: Poráč Park – smer Čierny Bocian, červená)

 z zdroj: Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov MsÚ

Pokračujeme v príprave 
na rozšírenie siete cyklotrás
V decembri minulého roku bol úspešne zrealizovaný projekt na základe 
dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Minis-
terstva dopravy a výstavby SR s názvom Prestavba cyklochodníka pri 
bývalých kasárňach 3. etapa – projektová dokumentácia.
Projekt bol primárne zameraný na vypracovanie projektovej doku‑
mentácie pre stavebné povolenie na prestavbu poškodeného úseku 
cyklistickej komunikácie a komunikácie pre chodcov v kategórii C13 
‑ cestička pre vyznačených užívateľov s oddeleným pruhom v dĺžke 
430 m v území medzi areálom bývalých kasární a riekou Hornád s prepo-
jením na existujúcu cyklotrasu Hornád v lokalite sídliska Za Hornádom.
Riešené územie sa nachádza medzi dvoma už realizovanými úsekmi hlav-
nej mestskej rekreačnej cyklotrasy okolo rieky Hornád - medzi cyklotra-
sou od Mlynskej ul. po garáže na Ul. I. Krasku (po pravej strane Hornádu). 
Z opačnej strany je už zrealizovaný úsek od garáží na Ul. Za Hornádom po 
Elektrárenskú ul. (po ľavej strane rieky Hornád).
Spojenie oboch trás je navrhované trasou obojsmernej cyklistickej ces-
tičky so súbežnou pešou trasou - Hornádska vetva, pričom prepojenie 
oboch brehov rieky Hornád je navrhované lávkou pre peších a cyklistov 
umiestnenou južne od futbalového štadióna a existujúceho skate par-
ku (budúceho ŠEJP parku). Pripojenie budúcich jednosmerných cestičiek 
v smere do centra mesta pozdĺž miestnej 
komunikácie Ing. O. Kožucha je navrhova-
né v záujmovom území v dĺžke cca 220 m.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2023
21. FEBRUÁR

Turistické informačné centrum
20. – 24. 2. 2023 (pondelok ‑ piatok) 

organizuje komentované výstupy do veže Rímskokatolíckeho 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie zdarma, 

denne o 11.00, 13.00, 15.00 h
Účasť na výstupoch je potrebné nahlásiť vopred. 

Vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v kancelárii TIC.
Zraz účastníkov v kancelárii TIC 5 min. pred termínom výstupu. 

Počet účastníkov na výstup obmedzený.
Kontakt: TIC, Letná 49, tic@mestosnv.sk 

visit.spisskanovaves.eu

Múzeum Spiša
pozýva milovníkov histórie 21. 2. 2023 (utorok) 

na komentovanú prehliadku námestia 
s historikom Miroslavom Števíkom zdarma.

Zraz účastníkov o 16.00 h pred Provinčným domom.
Kontakt: Múzeum Spiša, Letná 50, +421 53 442 37 57, 

www.muzeumspisa.com

Galéria umelcov Spiša
pozýva všetkých priateľov umenia 21. 2. 2023 na:

Tvorivé dielne pre školy / Omaľovanky
9.00 – 15.00 h - tvorba omaľovanky ku kresbám zaniknutých 

lokalít mesta Sp. Nová Ves od umelca Jána Šimo - Svrčeka. Spojené 
s komentovanou prehliadkou výstavy Storočnice. Vstupné: 1,50 €

Tvorivé dielne pre celú rodinu / Grafika
9.00 – 15.00 h - Tvorba linorytu a tlačenej grafiky k hradným 

komplexom zo Spiša v tvorbe umelca Jána Šimo - Svrčeka. Spojené 
s komentovanou prehliadkou výstavy Storočnice. Vstupné: 5 €

Komentovaná exkurzia za urbánnym umením
10.00 – 14.30 h - U-points: Potulky za nevidenými sochami mesta. 

Sochárske realizácie v meste Sp. Nová Ves integrované 
do verejného priestoru. Vstupné: 5 €

Kontakt: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, +421 53 417 46 21, 
www.gus.sk

Zoologická záhrada
pozýva na návštevu pavilónu Aquaterra

25. – 26. 2. 2023 (sobota – nedeľa) jednotné vstupné 0,50 €
14.00 h vzdelávanie – prezentácia o ZOO Spišská Nová Ves 

a tvorivé dielne (cca 1 hod.)
Kontakt: ZOO Sp. Nová Ves, Sadová 6, +421 908 500 318, 

www.zoosnv.sk

Správa Národného parku Slovenský raj
pozýva na návštevu náučných chodníkov 

„So sprievodcom do raja“.
Trasa 1: Smižianska Maša – Čingov – Sovia skala – Košiarny briežok

sobota 25. 2. 2023, zraz o 9.00 h 
na parkovisku na Smižianskej Maši.

Trasa 2: Okruh Smižianska Maša – Čingov a späť
nedeľa 26. 2. 2023, zraz o 9.00 h 
na parkovisku na Smižianskej Maši.

Obe trasy trvajú cca 3 hod. Záujem je potrebné nahlásiť vopred na 
slovraj@npslovenskyraj.sk alebo telefonicky na 0903 298 221.

Kontakt: Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 11, 
www.npslovenskyraj.sk

Lesy mesta Spišská Nová Ves
pozývajú na bezplatnú komentovanú prechádzku náučným 

lesníckym chodníkom „Diana“.
21. 2. 2023 (utorok) - štart v Medvedej dolke, Novoveská Huta.
Prechádzka aj s výkladom trvá cca 2 hod. a je vhodná pre všetky 
vekové skupiny. Záujem je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

Kontakt: Lesy mesta Sp. Nová Ves, +421 905 872 416, huta@lesysnv.sk

Z histórie hygienickej služby
V  roku 1985 v  povodí Hornádu došlo k  havarijnému zhoršeniu kvali-
ty vody. V novembri bola daná do prevádzky provizórna úpravňa vody 
v  Spišskom Bystrom, Úpravňa vody (ďalej ÚV) Smižianska Maša bola 
v  prevádzke len ako doplnkový zdroj pri vyhovujúcej kvalite surovej 
vody v  Hornáde. Na tokoch okresu bolo 8 havárií, najväčšia na rieke 
Hornád, kde pri náhlom topení snehu došlo aj k havárii v  zásobovaní 
pitnou vodou. V apríli bola zaznamenaná epidémia alimentárnej in‑
toxikácie, ochorelo 444 žiakov a  10 zamestnancov VII. 
základnej školy v SNV. Ďalšou epidémiou bola rubeola 
s  1 627 ochoreniami, pokračoval aj epidemický výskyt 
varicelly s 1 560 prípadmi ochorenia. Evidoval sa trojná-
sobný pokles výskytu parotitídy oproti roku 1984.
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NAŠI RODÁCI

Východ je súčasťou mojej identity
Redaktorka a moderátorka Rádia Regina Východ Slovenského rozhlasu Slávka Ivančová sa venuje informáciám 
z celého východného Slovenska. Žije v Košiciach, je vyslanou redaktorkou pre Abov a Spiš, ale ako rodená 
Spišskonovovešťanka má najbližšie k nášmu regiónu.

Spiš je pre mňa nevyčerpateľná studni-
ca námetov. Je pravda, že mám pre Spiš 
a  jeho genius loci akúsi slabosť a podve-
dome aj vedome ju pretavujem do svo-
jej práce. A  je jedno, či je to reportáž zo 
sféry kultúry, umenia či histórie. Na Spiši 
bolo a je vždy čo objaviť a nechať sa tým 
uniesť, či už išlo o nález lebky najstaršieho 
prapredka človeka na Dreveníku či pamät-
ník elektrifikácie v našom meste, informá-
cie o zaujímavých osobnostiach, akými bol 
fotograf Gustáv Matz alebo staviteľ Fran-
tišek Bartl. Sedem rokov som žila na zá-
padnom Slovensku a napriek tomu, že mi 
tam bolo dobre, neustále ma sprevádzal 
pocit neschopnosti stotožniť sa s menta-
litou tamojších ľudí. Východniarska nátura 
je súčasťou tej mojej identity.

Váš otec Juraj Molčan bol známy vý-
tvarník, ktorého fascinoval Spiš. Pred-
pokladám, že aj on bol jednou z vašich 
ciest k nášmu regiónu.

Infikoval nás láskou k Spišu, v Levočských vr-
choch sme mali starých rodičov a počas celého 

detstva sme boli konfrontovaní s  dvomi 
svetmi  – Nižných a  Vyšných Repáš. Dve 
viery, dve etniká, rôzna reč, ktorá má silný 
význam pre myslenie človeka. Aj to pri-
spieva vo veľkej miere k  námetom mojej 
rozhlasovej práce. Rozhlas vnímam ako 
veľkú devízu, každý ho dnes využíva ako 
podmaz v práci, v aute, na záhrade. Sme 
totiž presýtení rozptyľujúcimi obrazovými 
stimulmi a rozhlas nás núti, no paradoxne 
nám aj nenútene dovoľuje, vnímať veci po 
svojom.

Určite máte nielen profesionálne 
ambície, ale aj nejaký tajný sen.
Mojim snom je načítavať deťom rozpráv-
ky, snívala som o tom už v čase, keď som 
ako dieťa vyhrávala recitačné súťaže. Tak-
že od detstva ma fascinuje zvuk a hra so 

slovom a ich súzvuk. V mojej práci tak hrá svo-
ju textovú aj zvukovú rolu najmä Spiš.
Ďakujeme za krátky rozhovor.

 z Tomáš Repčiak
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Ocenený 
fotograf
Milan Čarňanský získal v  závere mi-
nulého roka v  medzinárodnej súťaži 
zameranej na klasickú analógovú foto-
grafiu 1.  cenu za fotografiu Pohľad. 
Súťaž organizovala nemecká spoločnosť 
LaserSoft Imaging s  podporou českého 
časopisu FotoVideo a  internetového ča-
sopisu ART magazin.eu.

Na Spiši bolo a je vždy  
čo objaviť...

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 znečisťova‑
nia ovzdušia. K oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného 
paliva za rok 2022 od jeho dodávateľa. Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR 
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších zmien a doplnkov za nedodržanie ter‑
mínu predloženia uvedeného oznámenia mesto Spiš‑
ská Nová Ves ukladá sankčný postih.

SKENUJ 
LINK

 z red.
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V októbri prebehlo verejné obstarávanie na 1. etapu rekonštrukcie strechy domova dôchodcov, 
v novembri bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. V januári 2023 sa ukončila 1. etapa rekon-
štrukcie strechy – prekrytie, zvody a bleskozvody.

23. decembra 2022 slávnostne otvoril predseda KSK Rastislav Trnka odbočovací pruh na sídlisku 
Západ.

Prvým obyvateľom Spišskej Novej Vsi, ktorý sa 
narodil v roku 2023, je malá Sofia. Spoločne s jej 
mamičkou a personálom pôrodnice v Nemocnici 
Svet zdravia ich 2. januára prišli pozdraviť vice-
primátori mesta Jozef Gonda a Dávid Demečko. 
Malá Sofia sa narodila dve hodiny po polnoci, 
mala 2 890 gramov a  49 centimetrov a patrí 
medzi sedem detí, ktoré sa stihli na  Nový rok 
v tunajšej pôrodnici narodiť. 

V okolí zimného štadióna namontovala 
Správa telovýchovných zariadení 11 po-
polníkov určených na zber cigaretových 
ohorkov. Ohorky po spracovaní pridajú 
vo forme granulátu do asfaltu.

Miestny odbor Matice slovenskej, 
laureát Ceny primátora mesta 

v spolupráci s Cirkevným Gymnáziom 
Š. Mišíka v SNV

pripravujú workshop študentov venovaný

180. výročiu narodenia 
Štefana Mišíka

s odbornou garanciou 
Mgr. et Mgr. Vladimíra Olejníka, PhD.

Témy ponúkané na spracovanie študentom 
sú venované životu a dielu Š. Mišíka. 
Termíny návštev miest spojených so 

Š. Mišíkom, aj témy na spracovanie po 
prihlásení sa, prinesú možnosť výberu, 

potešia aj návrhy od študentov. 
Prípravné obdobie a spracovanie 

prezentácií do 1. 9. 2023, 
workshop sa uskutoční 1. 12. 2023.

Prihlásiť svoju účasť na 
jolankajanigova@centrum.sk, 

0918 636 384 do 1. 3. 2023.

VÝZVA NA 
UDELENIE 
CENY MESTA
Mesto SNV v  snahe oceniť aktivitu, 
pravidelnú činnosť, pomoc pri výstav-
be a  zveľaďovaní mesta, reprezentáciu 
mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta. 
Vážení občania, svoje zdôvodnené 
návrhy na udelenie Ceny mesta mô‑
žete doručiť na adresu:
Mestský úrad, kancelária primátora, 
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská 
Nová Ves, najneskôr do 31. 3. 2023.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
srdečne pozýva rodičov, pedagógov, 
študentov a absolventov školy na

18. február 2023 o 18.00 h
Koncertná sieň Reduty

Predaj vstupeniek a info: sekretariát školy 
053/446 62 49 * skola@spst.sk

Vstupné: 

30 € 
prípitok,  
2x večera,  
káva,  
dezert,  
nealko
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Z činnosti ZŠ Z. Nejedlého
16. 11. 2022 sa v ZŠ Z. Nejedlého uskutočnil 
tematický deň s názvom: Deň prevencie 
a zdravého životného štýlu. Jeho cieľom 
bolo zamyslieť sa nad zlom a nástrahami, 
s ktorými sa stretávame v našom živote. 
Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity.
Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac pre-
javujeme vďaku, city či lásku. Aj v  tento 
predvianočný čas sme si vďaka projektu 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“ uvedomili, že sú medzi nami 
starkí, ktorí nečakajú od nikoho velikánsky 
darček a vedia sa tešiť aj z maličkostí. Vďa-
ka deťom a rodičom, ktorí naplnili obyčajnú 
krabicu od topánok maličkosťami a hlavne 
láskou, sa stala táto krabica čarovná.
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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.

MONTY KRAJINA, 
marec 2023, 

o. z. DaR 
Mgr. Katarína 

Kalíková
Nábrežie Hornádu 

3388/9, SNV
OTVORENIE montessori centra
Ponúkame jedinečný vzdelávací program 

pre rodičov a deti, ktorý nasleduje 
senzitívne obdobia a vývinové potreby 
detí. Chceme rozvíjať ich individuálny 
potenciál, podporovať radosť z učenia 

a poznávanie.
MONTESSORI DIELNIČKY
vek: 1,5 ‑ 3 roky s rodičom

Túžiš skúmať tvary, farby, vône, zvuky, 
kresliť do piesku či prelievať vodu?

Vezmi mamku alebo ocka a príď objavovať 
svet všetkými zmyslami!
MONTESSORI DIELNE

vek: 1,5 ‑ 3 roky s rodičom
Písanie, čítanie - to všetko ťa určite 

zaujíma. Chceš chytiť do rúk veľké čísla 
alebo živočíchy na celom svete? Príď 

skúmať svet všetkými zmyslami!
OBJAV SVET

vek: 6 ‑ 10 rokov
Poďme spolu za poznaním a započúvajme 

sa do veľkých príbehov vzniku sveta, 
živočíchov, človeka, písma a čísel. Čakajú 

na teba pomôcky, pokusy a tvorenie.
S RADOSŤOU DO ŠKOLY

vek: predškoláci
Učiť sa je zábava! Kreslenie písmen 
do piesku, tvorenie slov, počítanie či 
násobenie, to všetko hravo zvládneš 
s montessori pomôckami. Príď tvoriť 

vlastné knižky!
S RADOSŤOU DO ŠKOLY

vek: 6 ‑ 10 rokov
Zdajú sa ti úlohy v škole ťažké? Neboj 
sa, s montessori pomôckami to ľahko 
pochopíš a zvládneš prekonať všetky 
prekážky. Učením spoznávame svet!

Viac informácií nájdete na 
facebooku: skupina Monty krajina

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA EKONOMICKÁ

Stojan 1
Spišská Nová Ves

Výhody štúdia a benefity školy:
 » 90-ročná tradícia školy
 » atraktívne študijné odbory
 » certifikát CISCO – štúdium sieťových 
technológií

 » štátna skúška v písaní a spracovaní 
informácií na počítači

 » certifikát OMEGA - podvojné účtovníctvo
 » školská včelnica s náučným včelím 
chodníkom

 » ERASMUS+ - odborná prax v zahraničí
 » vyučovanie účtovníctva v programe SAP

V ŠK. ROKU 2023/2024 PONÚKAME:
štúdium v nasledujúcich 

4‑ročných študijných odboroch:
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

možnosť duálneho vzdelávania, 
maturitné vysvedčenie

Uplatnenie absolventov: samostatný 
výkon činnosti odborného ekonomického 

pracovníka v rôznych formách 
podnikateľských subjektov

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA
so zameraním na ekonomiku 

 verejnej správy
možnosť duálneho vzdelávania, 

maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon 

ekonomických činností na úsekoch 
štátnej správy a územnej samosprávy, 

v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obcí a VÚC

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM
podnikové informačné systémy

s rozšíreným vyučovaním ang. jazyka
možnosť duálneho vzdelávania, 

maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon činností 

v podnikoch využívajúcich a poskytujúcich 
IT služby ako používateľ informačných 

systémov v oblasti vedenia účtovníctva, 
finančnej analýzy, správy kontaktov 

a zmluvných vzťahov.
4210 M Agropodnikanie

zameranie 4210 M 11 Agroturistika
maturitné vysvedčenie

Uplatnenie: výkon odborných technických, 
technologických a riadiacich funkcií najmä 

v odvetví poľnohospodárskej výroby 
s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí 
uchádzači, ktorí v externom testovaní 
T9 dosiahli úspešnosť najmenej 80 % 

v každom vyučovacom predmete 
samostatne.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
a) hodnotenie výsledkov písomných 

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

b) hodnotenie výsledkov štúdia na ZŠ
c) hodnotenie výsledkov 

v predmetových olympiádach 
a súťažiach

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

William Shakespeare
ROMEO A JÚLIA

23. 2. 2023 o 18.00 h | Kino Mier
Občianske združenie Spišské divadlo 21 

v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves 
vás pozýva na jedinečný projekt 

pod vedením Jozefa Novysedláka. 
Známy príbeh lásky ožije v podaní 

spišskonovoveských gymnazistov a členov 
skupiny historického šermu Jago.

Vstupné 3 €
Predpredaj v MKC – Reduta, MKC – Dom 

kultúry Mier, TIC – Letná 49
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KARATE: Pretekári z Karate klubu Iglow 
sa zúčastnili viacerých súťaží. Výsledky: 
Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov 
a  U21 (Konya, TR, 26.  – 30.  10.): Maroš 
Janovčík: kumite U21 -75 kg: 7.  miesto. 
2.  kolo Slovenského pohára mladších 
dorastencov, dorastencov, juniorov 
a U21 (Košice, 5. 11.): Dominik Antoš: ku-
mite kadeti 14 - 15 r. do 57 kg: 2.  miesto; 
Vojtěch Antoš: kumite juniori 16 - 17 r. nad 
76 kg: 1. miesto; Maroš Janovčík: kumite 
starší juniori 18 - 20 r. do 75 kg: 1. miesto; 
Dominik Kešelak: kumite starší junio-
ri 18 - 20 r. do 84 kg: 3.  miesto; Marek 
Krivda: kumite kadeti 14 - 15 r. do 57 kg: 
1.  miesto; Sára Krivdová: kumite star-
šie juniorky 18 - 20 r. do 68 kg: 1. miesto; 
Andrej Špičuk: kumite mladší dorastenci 
12 - 13 r. do 55 kg začiatočníci: 2.  miesto; 
Samuel Fabíni:  kumite juniori 16 - 17 r. 
do 68 kg: 7. miesto. Z 51 klubov sa celko-
vo klub umiestnil na 4. mieste, v  kumite 
tiež na 4. mieste. Hungarian Open (HU, 
13. 11.): Vojtech Antoš: kumite juniori 16 - 
17 r. nad 76 kg: 5. miesto; Marek Krivda: 
kumite kadeti 14 - 15 r. do 57 kg: 7. miesto; 
Dominik Kešeľak: kumite U21 do 84 kg: 
1. miesto; Sara Krivdová: kumite U21 do 
68 kg: 1. miesto; Maroš Janovčik: kumite 
U21 do 75 kg: 1. miesto. Klub sa umiestnil 
na 8. mieste zo 108 klubov. Majstrovstvá 
Tatranskej únie karate (Kežmarok, 
26. 11.): Dominik Ali: kumite mladší doras-
tenci 12 - 13 r. nad 55 kg pokročilí: 1. miesto; 
Samuel Ali: kumite dorastenci 14 - 15 r. 
do 63 kg: 1. miesto; Dominik Antoš: kata 
dorastenci 14 - 15 r.: 2. miesto, kumite do-
rastenci 14 - 15 r. do 57 kg: 2. miesto; Voj‑
těch Antoš: kata juniori 16 - 17 r.: 1. miesto, 
kumite juniori 16 - 17 r. nad 76 kg: 1. miesto; 
Michal Čarnogurský: agility chlapci 9 r.: 
3.  miesto; Adam Cunik: kata juniori 16 - 
17 r.: 2. miesto, kumite juniori 16 - 17 r. do 
76 kg: 3.  miesto; Alexander Dúbravec: 
kumite chlapci 6 - 7 r. do 30 kg: 2. miesto, 
agility chlapci 7 r.: 1. miesto; Leonard Dú‑
bravec: kata mladší žiaci 8 - 9 r. pokročilí: 
1.  miesto, kumite mladší žiaci 8 - 9 r. do 
30 kg pokročilí: 1.  miesto, agility chlapci 
9 r.: 1.  miesto; Vivian Duračinská: kata 
staršie žiačky 10 - 11 r. pokročilé: 2. miesto, 
kumite staršie žiačky 10 - 11 r. nad 40 kg 
pokročilé: 1. miesto, agility dievčatá 10 r.: 
2.  miesto; Samuel Fabíni: Kata juniori 
16 - 17 r.: 3. miesto, kumite juniori 16 - 17 
r. do 68 kg: 1.  miesto; Andreas Hlaváč: 
kumite mladší dorastenci 12 - 13 r. nad 
55 kg pokročilí: 2. miesto; Tobias Hlaváč: 
kumite mladší žiaci 8 - 9 rokov nad 34 kg 
začiatočníci: 3. miesto, agility chlapci 8 r.: 
2. miesto; Lenka Hrubá: kata juniorky 16 - 
17 r.: 1. miesto, kumite juniorky 16 - 17 r. do 
53 kg: 1.  miesto; Dominik Kešeľak: kata 
starší juniori 18 - 20 r.: 1.  miesto, kumite 
starší juniori 18 - 20 r. do 84 kg: 1. miesto; 
Alex Kičák: kumite starší žiaci 10 - 11 r. do 
35 kg začiatočníci: 3. miesto, agility chlapci 

Basketbalisti postúpili 
do Final Four
Nový rok a hneď pozitívna basketbalová správa.  
Po víťazstve v pomere 94 : 82 nad Interom Bratislava 
basketbalisti Spišskej Novej Vsi postúpili do Final Four 
Slovenského pohára.

„V  prvom polčase sme vyzerali veľmi dobre, 
hrali sme presne to, čo sme si povedali, že hrať 
budeme a vypracovali sme si dosť veľký náskok. 
V  druhom polčase prišla očakávaná strata 
koncentrácie, čo by sa, samozrejme, stávať ne
malo, ale niekedy sa to pod vplyvom náskoku 
proste stane. Splnili sme prvý predsezónny cieľ, 
postúpili sme do Final Four Slovenského pohá
ra, za čo som veľmi rád,“ povedal po dôležitom 
stretnutí tréner Spišských rytierov Teo Hojč.
„Zahrali sme skvelý prvý polčas, tak nejako 
si predstavujeme našu hru. V  tom druhom 
sme trochu poľavili, je nás málo a  niekde sa 
to prejaviť musí. Cieľ je však splnený, postup 
do Final Four máme vo vrecku, verím, že sme 
v Slovenskom pohári nepovedali posledné slo
vo,“ dodal hráč Tomáš Mrviš.
Novovešťanom sa darí aj v extraligovej súťa-
ži. Po výbornom vstupe do nové roka mali po 
osemnástich kolách na svojom konte 32 zís-
kaných bodov, čo ich radí v tabuľke na skvelé 
prvé miesto.

 z Jozef Petruška

Hokejový ošiaľ  po 
výborných výsledkoch
Ak sa spoja dobré výsledky s kvalitným marketingom,  
výsledok sa vždy podarí. Príkladom toho je na začiatku  
nového kalendárneho roka hokej v Spišskej Novej Vsi.  
Prvou novoročnou novinkou boli zmeny v kádri.

Z  nášho kádra odišla dvojica útočníkov  – 
Dante Salituro a  Daniel Tkáč. Obaja sa 
stali členmi tímu počas rozbehnutej sezóny 
2021/22. Prvý menovaný prišiel z francúzske-
ho Mulhouse a druhý ako voľný hráč po pô-
sobení Johnstown Tomahawks v NAHL. „Sali
turo nebol spokojný s pozíciou v mužstve a po 
rozhovore s  trénermi nebol ochotný rotovať 
v zostave. Klub tak hľadal možnosti, ako túto 
situáciu vyriešiť,“ povedal generálny manažér 
Richard Rapáč.
„Rozhodli sme sa vymeniť Danteho za odcho
vanca a zároveň obľúbenca našich fanúšikov 
Róberta Džugana i finančnú kompenzáciu.“
Dante Salituro si obliekal dres Spišskej Novej 
Vsi od novembra 2021. V priebehu tohto ob-
dobia odohral 68 zápasov s bilanciou 19 gólov 
a 25 asistencií. Daniel Tkáč zamieril do nášho 
klubu na konci prestupového termínu vo feb-
ruári 2022. Za mužstvo nastúpil v 21 zápasoch 
a získal 3 body (1+2). V tejto sezóne chodieval 
aj na striedavé štarty do prvoligového Brezna.

Odchodom Salitura sa uvoľnilo miesto pre 
dlhšie avizovaný príchod zahraničného ob-
rancu, na ktorom vedenie dlhodobo pracuje.

V  stretnutí s  Liptovským Mikulášom si di-
váci zopakovali akciu Hoď plyšákom. Po 
strelenom góle Novovešťanov celú plochu 
zasypalo množstvo plyšových hračiek, ktoré 
budú prerozdelené pre deti, ktoré to najviac 
potrebujú.

Najlepším ukazovateľom hry a  výsledkov 
mužstva sú jednoznačne diváci. Tí si opäť na-
šli cestu na spišskonovoveský Zimný štadión. 
V domácich zápasoch padajú divácke rekor-
dy a  zverenci trénera Wojnara sa postupne 
v extraligovej tabuľke chcú prepracovať me-
dzi najlepšiu štvorku. Aj vo februári sa budú 
hrať dôležité a atraktívne zápasy. A tak nech 
štadiónom znie známe: „Novejša, do teho!“

 z Jozef Petruška
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11 r.: 1. miesto; Marek Krivda: kata doras-
tenci 14 - 15 r.: 3. miesto, kumite dorastenci 
14 - 15 r. do 57 kg: 1. miesto; Maxim Min‑
gáč: kumite starší žiaci 10 - 11 r. nad 40 kg 
začiatočníci: 2. miesto, agility chlapci 11 r.: 
2. miesto; Sabína Tatarková: agility diev-
čatá 7 r.: 2.  miesto; Andrej Špičuk: kata 
mladší dorastenci 12 - 13 rokov začiatočníci: 
2. miesto, kumite mladší dorastenci 12 - 13 
r. do 55 kg začiatočníci: 1. miesto; Zoja Var‑
tovníková: kumite staršie žiačky 10 - 11 r. 
do 35 kg začiatočníčky: 2.  miesto, agility 
dievčatá 10 r.: 2. miesto, Jakub Vysopal: 
kata mladší žiaci 8 - 9 r. pokročilí: 2. miesto, 
kumite mladší žiaci 8 - 9 r. do 30 kg pokro-
čilí: 2. miesto; Veronika Vysopalová: kata 
dievčatá 6 - 7 r. začiatočníčky: 3.  miesto, 
kumite dievčatá 6 - 7 r. do 20 kg: 1. miesto, 
agility dievčatá 7 r.: 1. miesto. Spolu klub 
získal 42 medailí (19 zlatých, 16 striebor-
ných a 7 bronzových). Ocenenia: Pri príle-
žitosti Dňa študentstva si v obradnej sieni 
Radnice z rúk primátora mesta Ing. Pavla 
Bečarika prevzali žiaci ocenenie za vedo-
mostné či športové úspechy, ale aj dobro-
voľníctvo. Rovnako aj predseda KSK udelil 
stredoškolákom ocenenie za mimoriadne 
úspechy. Medzi talentovanými študentmi 
okresných a  krajských stredných škôl bol 
aj náš reprezentant Dominik Kešeľak. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky st. 
juniorov, juniorov, dorastencov a  ml. 
dorastencov (Trnava, 3.  12.): Dominik 
Antoš: kumite dorastenci 14 - 15 r. do 
57 kg: 5.  miesto; Vojtěch Antoš: kumite 
juniori 16 - 17 r. nad 76 kg: 3. miesto; An‑
dreas Hlaváč: kumite mladší dorastenci 12 
- 13 r. nad 55 kg pokročilí: 7. miesto; Lenka 
Hrubá: kumite juniorky 16 - 17 r. do 53 kg: 
5. miesto; Dominik Kešeľak: kumite starší 
juniori 18 - 20 r. do 84 kg: 3. miesto; Maroš 
Janovčík: kumite starší juniori 18 - 20 r. do 
75 kg: 1. miesto, kumite starší juniori 18 - 20 
r. Open: 3. miesto; Marek Krivda: kumite 
dorastenci 14 - 15 r. do 57 kg: 1. miesto. Spo-
lu sme získali 5 medailí (2 zlaté, 3 bronzo-
vé). Z 57 oddielov sa klub celkovo umiest-
nil na 10. mieste a v kumite na 8. mieste. 
Venice Cup 2022 a  Youth League 2022 
(Benátky, 9. – 10. 12.): Maroš Janovčík: ku-
mite Seniori -75 kg: 3. miesto, kumite U21 
-75 kg: 5. miesto; Dominik Kešeľák: kumi-
te U21 -84 kg: 5. miesto. Reprezentačné 
sústredenie (3. – 6. 1.): Sústredenia, ktoré 
je zahrnuté v pláne prípravy na Majstrov-
stvá Európy kadetov, juniorov, U21, sa zú-
častnili pretekári: Dominik Imrich, Sára 
Krivdová, Maroš Janovčík, Dominik 
Kešeľak, Vojtech Antoš, Marek Krivda 
a tréner Jaroslav Javorský.

Zekucia vyhral 
Jedenástku roka
Po covidovej pauze Východoslovenský futbalový zväz 
opäť zorganizoval populárne podujatie Jedenástka roka 
2022. Medzi zástupcami na tejto spoločensko-športovej udalosti nechý-
bali ani zástupcovia FK Spišská Nová Ves.

V jedenástke roka figurovali dve mená z FK 
Spišská Nová Ves – Kamil Zekucia a Marek 
Janečka. Len tesne v hlasoví unikla nominá-
cia v jedenástke kapitánovi Spišiakov Tomá-
šovi Barányimu.
„Veľmi ma prekvapilo, že som dostal najviac 
hlasov, keďže východ republiky ponúka straš
ne veľa kvalitných hráčov. Vážim si to o  to 
viac, pretože hlasovali tréneri. Myslím si, že 
pre každého hráča je takéto ocenenie veľká 
pocta a to, že som to dokázal ako prvý ,Spi
šak‘, je veľká vec aj pre mňa. Ďakujem tréne
rom, ktorí mi dali hlas,“ povedal po vyhlásení 
ankety Kamil Zekucia.
Po siedmich rokoch sa medzi najlepších jede-
násť futbalistov regiónu vrátil Marek Janeč-
ka. „V prvom rade ďakujem trénerom za hlasy. 
Nechcem, aby to vyznelo, že si to nevážim, no 
vo svojej kariére som toho zažil dosť a  už to 
pre mňa nie je to, na čom by som si zakladal. 
Skôr by ma ako športového riaditeľa potešilo 
viac, keby tam bol ešte niekto z  nášho muž
stva miesto mňa, pretože si myslím, že máme 
v kádri dosť kvalitných hráčov, ktorí by si za
slúžili byť v  jedenástke roka,“ skonštatoval 
M. Janečka.

V sobotu 14. januára 2023 odštartovali zve-
renci trénera Ondáša zimnú prípravu. V  pr-
vom prípravnom stretnutí privítali Spišské 
Podhradie, ktoré zdolali 5 : 0.
Súpiska FK Spišská Nová Ves: Gáborčík, 
Hamrák, Kunzo, Ontko Ľ., Ontko T., Slebod-
ník, Martinko, Janečka, Vakulinskyi, Šomšák, 
Tkáč, Kozela, Ji, Petrík Š., Ištvánik, z dorastu: 
Kaščák, Jančík, Petrík M., na skúšku: Csejtey, 
Havrilenko.

Plavecké majstrovstvá
Ku koncu roka sa 16. – 18.  12.  2022 v Šamo-
ríne konali Majstrovstvá SR Open a juniorov 
v  krátkom bazéne, kde naše mesto repre-
zentovala šestica plavcov, menovite Šimon 
Hrušovský, Filip Geletka, Marko Molito‑
ris, Zoja Hadidomová, Vanesa Kobeľáko‑
vá a  Laura Litecká, ktorí sa nominovali na 
tento prestížny pretek. Vo veľkej konkurencii 
si Šimon Hrušovský vybojoval v disciplíne 
50 a  100 m prsia titul majstra Slovenska, 
v disciplíne 200 m prsia 3. miesto a v disciplí-
ne 100 m polohový pretek taktiež 3. miesto. 
Marko Molitoris v  disciplíne 
200 m motýlik vyplával pek-
né 3. miesto. V  zmiešaných 
štafetách si vyplávali jedno 
4.  a  jedno 5. miesto. Ostatní 
reprezentanti si vylepšili svoje 
osobné rekordy vo všetkých 
disciplínach, čo  v  číslach zna-
mená umiestnenia v  najlep-
šej 16-tke Slovenska. Netreba 
však zabudnúť na naše ďalšie 
nádeje a to Zoru Ovčiarikovú 
a  Olivera Palkova, ktorí nás 
2.  – 4.  12.  2022 reprezentovali 

taktiež na najvyššom plaveckom poduja-
tí, a  to Majstrovstvách SR mladších žiakov 
v krátkom bazéne v Šamoríne, kde sa umiest-
nili v top najlepšej desiatke Slovenska.
Ako tvrdí tréner oboch výprav Peter „Bruno“ 
Hadidom: „S  výkonmi zverencov som veľmi 
spokojný, no stále je na čom pracovať a  ne
môžme zaspať na vavrínoch. Preto sme už v pl
nom nasadení na ďalšiu sezónu a pevne verím, 
že ešte úspešnejšiu. Chceme aj naďalej robiť 
dobré meno nášmu mestu.“

 z Jozef Petruška
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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

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 – 12.00
13.00 – 19.00 Muži 13.00 – 19.00  Ženy 9.30 – 20.00

ned 7.30 – 12.00
13.00 – 19.00 Muži 13.00 – 19.00  Ženy 9.30 – 20.00

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35

4. 2. sob
7.30 Turnaj FK SNV

18.00 Spišskí Rytieri - Inter Bratislava, 
basketbal extraliga muži

5. 2. ned 7.30 Turnaj FK SNV

8. 2. str 18.00 Spišskí Rytieri - Pardubice, 
basketbal Alpe ‑adria cup

11. 2. sob

9.00 BK04 - Čaňa, basketbal starší žiaci
11.30 BK04 - TYDAM Košice, basketbal juniori
14.30 ŠKBD - Orava BasCats, basketbal žiačky
18.00 Young Arrows - Stará Ľubovňa, florbal dorast

12. 2. ned
7.30 Turnaj FK SNV

15.30 BK04 - Košice, basketbal starší žiaci
16. 2. štv 8.00 Okresné kolo vo volejbale MIX stredných škôl

18. 2. sob
7.30 Turnaj FK SNV

15.30 BK04 - Michalovce, basketbal kadeti

25. 2. sob
7.30 Turnaj FK SNV

15.30 BK04 - Prešov, basketbal juniori

26. 2. ned
9.00 BK04 - Turnaj „13”

14.30 BK04 - Humenné, basketbal juniori

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

11. 2. sob
FK SNV - Sabinov, dospelí
FK SNV - Rožňava, U19/U17

18. 2. sob FK SNV - Poprad, U19/U17

25. 2. sob
FK SNV - Lokomotíva Košice, dospelí
FK SNV - Lipany, U19/U17

Rozpis krajskej futbalovej ligy:
4. 2. sob 14.30 Gelnica ‑ Kluknava

5. 2. ned
15.00 Teplička - Olcnava
17.00 Rudňany - Harichovce

10. 2. pia 19.30 Mníšek n. Hornádom - Markušovce

11. 2. sob
17.30 Helcmanovce - Hnilčík
19.30 Spišský Hrušov - Iliašovce

12. 2. ned
15.00 Olcnava - Gelnica
17.00 Kluknava - Rudňany
19.00 Harichovce - Teplička

17. 2. pia 19.30 Krajská futbalová liga

18. 2. sob
17.30 Krajská futbalová liga
19.30 Krajská futbalová liga

19. 2. ned
15.00 Harichovce - Gelnica
17.00 Kluknava - Olcnava
19.00 Rudňany - Teplička

25. 2. sob
17.30 Krajská futbalová liga
19.30 Krajská futbalová liga

26. 2. ned
15.00 Harichovce - Kluknava
17.00 Teplička - Gelnica
19.00 Olcnava - Rudňany

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

11. 2. sob
11.00 TJ Tatran SNV „A” - Modranka, extraliga muži
15.00 TJ Tatran SNV „B” - Jelšava, 1. liga východ

12. 2. ned 10.00 TJ Tatran SNV - Veľ ký Šariš,  
dorastenecká liga východ

25. 2. sob 15.00 TJ Tatran SNV „B” - Podbrezová „B”,  
1. liga východ

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86

5. 2. ned 16.00 HK SNV - Michalovce, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

11. 2. sob 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
12. 2. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
18. 2. sob 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
19. 2. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
21. 2. uto 17.30 HK SNV - Nitra, extraliga muži

16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
25. 2. sob 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
26. 2. ned 16.00 HK SNV - Prešov, extraliga muži

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 * oslavy 

(TV, WIFI)

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

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: 
www.stez.sk
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaují-
mavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr  
do 13. februára na adresu redakcie s heslom Krížovka. Správne znenie 
tajničky z minulého čísla: ... plnom sily, by sme každý deň prežili.

Obec Jarabina leží na území historického Spiša a je známa najmä 
vďaka svojmu rodákovi Michalovi Strenkovi. Ten odišiel do Ame-
riky a je zvečnený na legendárnej fotografii z obdobia druhej sveto-
vej vojny, ktorá zachytáva vztyčovanie americkej vlajky na japon-
skom ostrove Iwo Jima. Pravdepodobne aj on vedel, čo je krochmaľ 
(škrob). V Jarabine naň dodnes používajú starodávny recept:

KROCHMAĽ
1 dcl mlieka na 1 lyžicu škrobu, 1 lyžička soli, cukor
Usadený zemiakový škrob osolíme, osladíme, zalejeme vodou 
a  vymiešame. Do vriaceho mlieka za stáleho miešania lejeme 
zmes zemiakového škrobu až do zhustnutia, čím nám vznikne 
tzv.  krochmaľ. Po vychladnutí namá-
čame zemiakové placky (švabčaniky) 
a takto konzumujeme.

 z spracoval Tomáš Repčiak

ZDROJ
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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

5. 2. o 16.00 h | kultúrny dom
OCHOTNÍCKE DIVADLO RAJ

DOKEDY EŠČI?
Komédia o pocitoch a plánoch 

štyroch chamtivých žien a jednej 
prefíkanej dámy.

18. 2., 9.00 - 15.00 h | park pred KD
SMIŽIANSKA ZABÍJAČKA

Kultúrny program: 
Ľudová rozprávačka Araňa 

z Jarovníc, Taký svet, deti MŠ,  
 žiaci ZŠ a ZUŠ, FSk Smižančanka
18. 2. o 19.00 h | kultúrny dom
STAROSTOVSKÁ VESELICA

O zábavu sa postará ľudová hudba 
Stropkoviani. Povinnou súčasťou 

oblečenia je ľudový prvok.
Vstupné: 35 € (večera, hudba, ...).

PRIPRAVUJEME
12. 3. o 17.00 h | kultúrny dom

ŠLÁGER PARÁDA 
S LÁSKOU K MDŽ

Vystúpia: Duo Rytmus Marián 
a Danulka, Martin Jakubec 

a Božanka. Vstupné: predpredaj 
15 €, v deň konania 17 €

2. 4. o 18.00 h | kultúrny dom
PRAVDA „LA VERITÉ“ – 

FOLORIAN ZELLER 
/ ELENA FLAŠKOVÁ

Dva manželské páry, nevera 
a všade samá „PRAVDA“

Hrajú: M. Majeský, S. Norisová, 
H. Krajčiová, P. Sklár. Vstupné: 19 €

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

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

ZÁŽITKOVÝ 
VÍKEND 

s ČAROVNICAMI
(len pre ženy)

Láka Ťa zažiť spoločenstvo žien, 
kde by si si dopriala uvoľniť a prejaviť sa, 

spievať, tancovať a tvoriť?
Pozývame Ťa na víkend, kde sa okrem 

toho všetkého budeme venovať aj 
cvičeniu a filozofii Čarovníc

17. – 19. 2. 2023
pod vedením skúsenej lektorky, 

terapeutky a folkloristky 
Edity Harbuľákovej Jónyiovej

podrobnosti vo FB udalosti
Prihlasovanie do 13. 2. 2023 a info: 

amalka93@gmail.com * 0908 269 914
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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

6. 2. * 13. 2. *  20. 2. * 27. 2. o 17.00 h

TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov,  
ktorí chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 €, Marcela: 0915 937 167

2. 2. * 9. 2. * 16. 2. * 23. 2. o 16.00 h

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

7. 2. * 14. 2. * 21. 2. * 28. 2. 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

1. 2. * 8. 2. * 15. 2. * 22. 2. o 16.00 h

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

1. 2. * 8. 2. * 15. 2. * 22. 2. o 9.30 h

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

2. 2. * 7. 2. * 9. 2. * 14. 2. * 16. 2. * 21. 2. 
* 23. 2. * 28. 2. * 13.00 – 15.00 h

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

24. 2. * 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

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, 

s novými aplikáciami, novými výstavami, exponátmi... všetko v novom šate.

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

Oznamujeme členom Baníckeho spolku Spiš a pozvaným hosťom, že 

23. februára 2023 o 16.00 h
sa v priestoroch Multicentra bude konať Výročná členská schôdza.



22 www.spisskanovaves.euKULTÚRA ⬤ POZVÁNKY

2. 2. štvrtok o 19.00 h v predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 80 min.
SŁAWOMIR MROŻEK: Kontrakt
Komorný príbeh o hľadaní zmyslu ľudského života v zákutiach absur-
du, lyriky, strachu i nádeje – a hľadaní odchodu z tohto života.
3. 2. piatok o 10.00 a 19.00 h od 15 rokov, 120 min. 
4. 2. sobota o 19.00 h
MURRAY SCHISGAL: Lá ‑á‑á ‑ska
Skvelá komédia o láske s Marekom Majeským v hlavnej úlohe.
5. 2. nedeľa o 16.00 h 6 rokov, 80 min. 
28. 2. utorok o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK: Perinbaba
Nesmrteľný príbeh, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.
9. 2. štvrtok o 19.00 h od 16 rokov, 120 min.
VINKO MÖDERNDORFER: 
Krásne je v Tatrách
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká 
neuveriteľná komédia omylov.
10. 2. 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.
12. 2. nedeľa o 16.00 h 50 min.
PETER PALIK: Janko Hraško
Príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.
14. 2. utorok o 19.00 h v predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 120 min.
MARTIN RÁZUS: Ahasver
Poetická hra s piesňami o láske a jej zmysle v živote každého človeka.
15. 2. streda o 10.00 h 70 min. 
19. 2. nedeľa o 16.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR: 
Perníková chalúpka
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.
17. 2. piatok 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!
18. 2. sobota o 19.00 h 120 min.
RAY COONEY: Zdrhni pred svojou ženou
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.
21. 2. utorok o 19.00 h v predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 135 min.
GUSTAVE FLAUBERT: Pani Bovaryová
Dojímavá dráma ženy, ktorá do manželstva vošla s veľkými romantic-
kými snami. Vo chvíli keď narazí na tvrdú realitu života...
23. 2. štvrtok 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.
24. 2. piatok o 19.00 h od 15 rokov, 150 min.
ROBIN HAWDON: Guľový blesk
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata idylka!
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

4. február o 19.00 h | Vstupné: 10 € a 5 €
5. február o 17.00 h | 19. február o 17.00 h

William Shakespeare: Hamlet
Najväčšia hra všetkých hier. Detektívka. Thriller. 

Romantika. Rodinná psychodráma. 
Obnovená premiéra v novom obsadení!

11. február o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Lebka z Connemary

SLOVENSKÁ PREMIÉRA SKVELEJ KOMÉDIE!

18. február o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Marek Koterski: Nenávidím

One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu.

25. február o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Poručík z Inishmore

Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch je 
takou silou, že budete plakať od smiechu. 

26. február o 17.00 h | Vstupné: 10 €
Nick Reed: Life kouč

Skvelá komédia pre všetkých! Chceš objaviť svoj 
potenciál, naprogramovať sa na úspech a pritom sa 

dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad?

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 

na stretnutie

16. 2. 2023 o 10.00 h
v Klube dôchodcov 

na Levočskej ul.
Privítame aj nových členov.
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KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
RANDE NASLEPO S KNIHOU

14. – 17. 2. 2023 / 8.00 – 17.00 h | Knižnica, Letná 28
Máte odvahu vybrať si romanticky zabalenú knihu len na základe niekoľkých 

indícií, ktoré vystihujú jej obsah? Ak áno, je tu pre vás „Valentínska 
zoznamka“ s knihou, vďaka ktorej môže sviatok sv. Valentína pre všetkých 

knihomoľov nabrať úplne iný rozmer.

ATELIÉRY – KUBIZMUS
15. – 16. 2. 2023 o 16.00 h | Ateliér, SKCaK, Zimná 47

8-hodinový kurz olejomaľby určený pre neprofesionálnych výtvarníkov 
a širokú verejnosť. Vstupné: 5 € / v cene je zahrnutý materiál na tvorbu. 
Potrebné nahlásiť sa vopred /vlasicova@skcak.sk * tel. 053/442 52 50.

ROZŠANTENÉ PÍSMENKÁ: „Bacil Jožko a nahnevaný zúbok“
15. 2. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Interaktívne stretnutie detských čitateľov pri knihách s témou zdravia. 
Cyklus knižných voľnočasových podujatí určených pre deti od 5 do 7 rokov.

MOJE PRÍBEHY: „Príbeh môj“
18. 2. 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.

AMFO 2023 ‑ KONZULTÁCIE
21. 2. 2023 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

V rámci súťaže pre neprofesionálnych fotografov realizujeme odborný 
seminár, kde môžete odkonzultovať svoje fotografie s lektorom  

Stanislavom Mihálikom, porotcom v medzinárodnej súťaži.

KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY
22. 2. 2023 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Čitateľský miniklub o knihách pre deti do 5 rokov.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
22. 2. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

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

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
23. 2. – 24. 3. 2023 | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Vernisáž výstavy: 23. 2. o 16.30 h
Výstava regionálneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM: „TO SPRÁVNE SLOVÍČKO“
23. 2. 2023 o 16.00 h | Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 3

O pravidlách slušného správanie nielen detí, ale i knižných hrdinov.

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER
23. 2. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

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

KNIŽNÁ VÝZVA SKCaK 2023
Milí naši čitatelia! Pripravili sme si pre vás čitateľskú výzvu na rok 2023. 

Zapojiť sa môžete počas celého kalendárneho roka a tí, ktorí splnia všetky 
knižné stanovené podmienky, budú zaradení do zlosovania v januári 2024. 

Bližšie informácie o výzve nájdete na www.skcak.sk.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Lena Riečanská: Chráň moje tajomstvá
Súrodenci Sofia a Šimon sa po strate matky a odchode otca do zahraničia 

sťahujú z hlavného mesta do malej dedinky. Začína im nový život 
v neznámom prostredí – zaujímavý a plný rôznych zážitkov.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Saskia Sarginson: Lavička

Strhujúci ľúbostný príbeh, v ktorom sa láska začína a končí na lavičke. Nikdy 
sa nemali do seba zamilovať, no stalo sa, až kým ich nerozdelili klamstvá 

a nešťastné náhody. Dokážu si odpustiť klamstvá a vymazať roky medzitým? 
Naozaj sa dá nájsť niečo dávno stratené?

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Ladislav Druga: Dejiny astronómie a Slovensko

Kniha podáva pomerne detailný a zdokumentovaný vývoj domácej 
archeoastronómie aj pozorovateľskej astronómie. Ponúka množstvo starších 

i novších ilustrácií, fotografií a schém.

Pobočka MIER – beletria
Kelly Rimmer: Matkina spoveď

Olívia a Dávid tvoria dokonalý pár. Dávid však náhle zomrie. Ukáže sa, že ich 
manželstvo nebolo také šťastné, ako pôsobilo navonok. Nájde Olívia odvahu 

slobodne prehovoriť o manželových tienistých stránkach?

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

16. FEBRUÁR 2023 | Športová hala

MIXVOLEJBAL
okresné kolo pre SŠ

Informácie: Zuzana Košová
FEBRUÁR 2023 | Zimný štadión

MESTSKÝ KARNEVAL NA ĽADE
Súťaž pre deti MŠ, ZŠ, SŠ, rodičov, verejnosť…

Info pre ZŠ bude zaslané.
Hodnotenie: hodnotia sa hlavne vlastnoručne 

vyrobené masky, nápaditosť, fantázia…
Vstup zdarma

Informácie: www.cvcadam.sk, fb: cvč ADAM SNV

pripravujeme
2. marec 2023 | Športová hala

MIXVOLEJBAL
krajské kolo pre SŠ

Informácie: Zuzana Košová
7. MAREC 2023 | koncertná sieň Reduty

16. PLES CVČ A MKC
Vstupné: 

dospelí - 30 €; deti - 27 €; deti (člen ZÚ v CVČ) - 25 €
Rezervácie a predaj vstupeniek: 

CVČ Hutnícka 18, sídl. Západ I 
od 1. 2. 2023 - pon, uto, str * 10.00 - 16.00 h.

Každá vstupenka je zlosovateľná.
Info: Klaudia Bigošová – 0911 421 480

www.cvcadam.sk
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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 €

11. 2. 2023, sobota, 17.00 h DK Mier
FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINARE
Repríza premiérového programu Keď nám slnko svieti,  
hostia: Fajta a Stoličnoho džyvky. Vstupné: 10 €

19. 2. 2023, nedeľa, 18.00 h DK Mier
DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV
JÁN CHALUPKA: STARÝ ZAĽÚBENEC GENERÁLKA
Repríza predstavenia uvedeného pri príležitosti 90. výročia vzniku 
súboru v úprave a réžii Albína Medúza.  
Vstupné: 5 €, seniori na 60 r. 3 €

25. 2. 2023, sobota, 15.00 h DK Mier
MIRO JAROŠ: VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE TURNÉ
Všetky najväčšie hity na jednom koncerte!  
Vhodné pre deti 3+. Vstupné: 14 €

6. 2. 2023, pondelok, 16.30 h DK Mier
AKCIA PRE SENIOROV
ŽELANIE K NARODENINÁM
ČR, komédia, 93 min., česká verzia, MP 12. Vstupné: 3,50 €

14. 2. 2023, utorok, 19.00 h DK Mier
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE 
PRE VŠETKÝCH ZAMILOVANÝCH - VSTUPNÉ IBA 3,50 €
ČO S TÝM MÁ LÁSKA 
VB, české titulky, 108 min., MP 15

20. 2. 2023, pondelok, 17.30 h DK Mier
DÁMSKA JAZDA V KINE MIER
+ tombola + čaša vína + darček od Mary Kay
MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC
USA, tanečná komédia, MP 15, 112 min., titulky. Vstupné: 6 €

PRIPRAVUJEME
3. 3. 2023, piatok, 19.00 h Koncertná sieň Reduty

RANDY BRECKER,  
ADA ROVATTI  
A AMC TRIO PLUS
Jazzový koncert legendárneho trubkára, 
7-násobného víťaza Grammy Awards.  
Koncert realizovaný v spolupráci  
s poslancom NR SR Radovanom  
Marcinčinom. Vstupné: 15 €

7. 3. 2023, utorok, 16.30 h Koncertná sieň Reduty
16. DETSKÝ PLES CVČ A MKC
Vstupné: dospelí 30 €, deti 27 €, deti/člen ZÚ CVČ: 25 €,  
rezervácia vstupeniek na t. č.: 0911 421 480

23. 3. 2023, štvrtok, 19.30 h DK Mier
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
STANISLAV ŠTEPKA: MADONA S DIEŤAŤOM
Horká komédia z domu vedľa diaľnice. Vstupné: 23 €

18. 4. 2023, utorok, 19.00 h DK Mier
MUZIKÁL PACHO – ZBOJNÍK Z HYBE
Nové muzikálové spracovanie s prvkami moderného cirkusu, 
bojového a artistického umenia, veľkolepá scénická výprava. 
Účinkujú: J. Nvota, M. Geišberg, P. Andraško, V. Vartíková, 
M. Dudáš, T. Grega, C. Kassai, T. Palonder, A. Mojžišová,  
B. Jobus, P. Kadlečík. Vstupné: 32 €

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 
FEBRUÁR

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

2. 2., štvrtok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ŽELANIE K NARODENINÁM
ČR, komédia, 93 min., česká verzia, MP 12
2. – 3. 2., štvrtok, piatok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
10. 2., piatok, 17.00 h | 16. 2., štvrtok, 17.00 h
SLÚŽKA
SR/ČR, 110 min., MP 15
4. 2., sobota, 17.00 h
SHREK
Program BDSkrew
6. 2., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
MUŽ MENOM OTTO
USA, slovenské titulky, MP 12, 120 min.
9. 2., štvrtok, 19.00 h | 13. 2., pondelok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
INVALID
ČR, 98 min., MP 15, čierna komédia
10. 2., piatok, 19.00 h | 13. 2., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC
USA, tanečná komédia, MP 15, 112 min., titulky, MP 15
11. 2. 2023, sobota, 17.00 h vstupné: 10 €
FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINARE
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE PRE VŠETKÝCH ZAMILOVANÝCH vstupné: 3,50 €

14. 2., utorok, 19.00 h
ČO S TÝM MÁ LÁSKA
VB, české titulky, 108 min., MP 15
16. 2., štvrtok, 19.00 h | 18. 2., sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ANT MAN A WASP: QUANTUMANIA
USA, Sci -fi, akčný, dobrodružný, dabing, MP-12, 125 min.
17. 2., piatok, 19.00 h vstupné: 17 €
HONZA NEDVĚD ML. - PRÍBUZNÍ
Koncert obľúbených piesní Honzu a Františka Nedvědovcov a folkovej skupi-
ny Spirituál kvintet.
19. 2., nedeľa, 18.00 h vstupné: 5 €, seniori nad 60 r. 3 €
DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV
JÁN CHALUPKA: STARÝ ZAĽÚBENEC (GENERÁLKA)
DÁMSKA JAZDA V KINE MIER + TOMBOLA + ČAŠA VÍNA + DARČEK OD MARY KAY
20. 2., pondelok, 17.30 h vstupné: 6 €
MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC
USA, tanečná komédia, MP 15, 112 min., titulky
23. 2., štvrtok, 18.00 h
RÓMEO A JÚLIA
Divadelné predstavenie v podaní študentov gymnázií na Školskej a Javorovej ul.
24. – 25. 2., piatok, sobota, 19.00 h | 27. 2., pondelok, 19.00 h
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA
DK, USA, CZ, titulky, MP 12, dokumentárny, 100 min.
ROZPRÁVKA A RODINNÝ FILM – SLOVENSKÝ DABING
3. 2., piatok, 17.00 h | 24. 2., piatok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ASTERIX A OBELIX: RÍŠA STREDU
Fra., komédia, rodinný, akčný, 104 min., MP
5. 2., nedeľa, 17.00 h | 12. 2., nedeľa, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
ZÚBKOVÁ VÍLA
Lux./Nem., MP, animovaný rodinný, 80 min.
18. 2., sobota, 17.00 h | 26. – 27. 2., ned, pon, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
MÚMIE
Lux./Nem., MP, animovaný rodinný, 88 min.
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3,50 €

6. 2., pondelok, 16.30 h
ŽELANIE K NARODENINÁM
ČR, komédia, 93 min., česká verzia, MP 12
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

7. 2., utorok, 19.00 h SCANDI - Prehliadka súčasného severského filmu
LETNÉ SVETLO A POTOM PRÍDE NOC
Island, komediálna dráma, MP 12, titulky, 111 min.
21. 2., utorok, 19.00 h
KORZET
Rak., Lux., Nem., Fran., historická dráma, MP 15, 113 min., titulky
28. 2., utorok, 19.00 h
TÁR
USA/DE, životopisná dráma, MP 15, titulky, 157 min.
Informácie a predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom
filmového predstavenia. Kino Mier - T.: 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
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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.

Mária Gavulová
Anna Kubičárová
Anna Wagnerová
Magdaléna Koňaková
Mária Guothová
Valent Pavol
Barbora Vytykáčová
PaedDr. Oľga Humajová
Blažena Počubayová
Ján Pavúk
Matilda Akurátna
Žofia Durdiaková
MUDr. Cyril Macejko
Mária Pribulová
Helena Rigelská
Mária Sobinovská
Magdaléna Frankovičová

Rozália Gardášová
Emília Gondová
Irena Adamčíková
Cecília Hladká
Ing. Marta Matúšová
Anna Spišáková
Božena Toporcerová
Veronika Valasová
Agáta Čmedlová
Mária Frančáková
Jozef Holotňák
Samuel Janičko
Karol Klattik
Jozef Maniak
Anna Maštalská
MUDr. Eva Pitková
MUDr. Gabriela Ritterová

Klára Schneiderová
Emília Tóthová
Gabriela Vojteková
Jozef Čaja
Anna Drevková
Helena Dzurňáková
Anna Fedorčáková
Anna Gajanová
Anna Grošová
Margita Hadbavná
Ing. Eduard Hovaňák
Emília Hrušovská
Anna Kaproncayová
Mgr. Peter Kresťanko
Dušan Lipták
Anna Macková
Anna Mezovská

MUDr. Ján Mokriš
Anna Tabačková
Vlasta Teringová
Ján Vantroba
Vladimír Vavrek
Peter Zapala
Marta Ziolkovská
Milan Bartoš
Marián Benedek
Magdaléna Čobirková
Stanislav Danajka
Alfonz Dirga
Terézia Forgáčová
Ján Habas
František Hovanec
Mária Hrubá
Anna Hudáčeková

Anna Chovancová
Mária Jenčáková
Jozef Kiovský
Gabriela Kopaňová
Mária Labancová
MUDr. Eleonóra Lukáčová
Magdaléna Magyarová
Jana Petreková
Peter Polomský
Mária Sisková
Ľudmila Strache
Juraj Šefčík
Darina Šlezáková
Anna Špildová
Jozef Tomašov
Štefánia Tomesová

Alžbeta Alexová
Emília Böhmerová
Marta Dominiková
Ladislav Gavlák
Anna Glodžáková
Alica Habová
Helena Harabinová
Ján Hric

Jozef Hutman
Nikolaj Jartys
Jozef Jávor
Janka Jurčíková
Žaneta Kalinková
Margita Kolačkovská
Ján Koňak
Ladislav Kotlár

Dušan Kružlic
Janka Kučerová
Mária Kukoľová
Marta Kušnyérová
Štefan Livinka
Martina Maláková
Emília Marczyová
Ľudovít Marjanik

Štefan Masaryk
Katarína Nagyová
Gabriela Nerádová
Margita Nováková
Mária Novotná
Róbert Pokuta
Karol Schober
Ján Staviarský

Elena Šmelková
Helena Španková
Marta Tomajková
Marta Vaľušová
Alžbeta Vešelenyiová

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo 
svojej láske a dobrote.
Touto cestou ďakujeme príbuzným a  známym, ktorí sa prišli 
11.  10.  2022 rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, starým 
otcom, súrodencom, priateľom a  známym Ing.  Jozefom 
ŠVERHOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 84 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV – kaplánovi M. Jamrichovi a Pohrebnej službe R. Findura.
Osobitne vyslovujeme úprimné poďakovanie PhDr. J. Lapšanské-
mu, PhD., za dôstojný príhovor.
S úctou a láskou manželka Anna s rodinou.
„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."
5.  12.  2022 vo veku 78 rokov nás navždy opustila moja drahá 
a  milovaná manželka, naša mamička, babička, prababička, 
svokra, sestra, švagriná, krstná mama a teta Janka KUČEROVÁ, 
rod. Krotká.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
s ňou 9. 12. 2022 prišli rozlúčiť.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badziková.
S vďakou smútiaca rodina.
Ja som nezomrela, len som zaspala. Aby som sa každé ráno mohla 
zobudiť v srdciach tých, ktorých som milovala.
Úprimne a  zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou drahou, milovanou 
mamičkou, babičkou, svokrou, tetou a  známou Margitou 
NOVÁKOVOU, ktorá nás navždy opustila 9. decembra 2022 
vo veku 82 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, ako aj PhDr.  J. Lapšanskému, PhD., za 
mimoriadnu ústretovosť a rozlúčku.
S úctou a vďakou syn Miroslav a dcéry Olívia a Žaneta s rodinami.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 16. 12. 2022 s naším milovaným manželom, 
oteckom, dedkom a pradedkom Jozefom JAVOROM, ktorý nás 
náhle a nečakane navždy opustil vo veku nedožitých 85 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary. Ďakujeme 
taktiež Rím.-kat. farskému úradu v  SNV za dôstojnú rozlúčku 
a Pohrebnej službe R. Findura.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
manželka Anna, dcéra Anna, synovia Jozef a Štefan s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina
Tak tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
Touto cestou chceme poďakovať príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým kolegom eurobus, a. s., SNV i všetkým ostatným, ktorí sa 
prišli 15. 12. 2022 rozlúčiť s mojím manželom, oteckom, dedkom, 
krstným otcom a  bratom Jankom HRICOM, ktorý nás opustil 
vo veku 68 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku veľmi pekne ďakujeme ZPOZ pri MsÚ, 
PhDr. J. Lapšanskému, PhD., Mgr. J. Baranovi z farnosti Závadka, 
Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala. Prestalo biť srdce plné lásky, tá 
však ostane naveky v ľuďoch, ktorých si tak milovala.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou drahou 
manželkou, mamkou, babkou, sestrou, príbuznou a kamarátkou 
Máriou NOVOTNOU, rod. Jergovou, ktorá nás navždy opustila 
25. 12. 2022 vo veku 67 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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sviečky na Teba spomíname. Aj keď nie si medzi nami, v  našich 
srdciach zostávaš s nami.
9.  1. 2023 sme si pripomenuli 15. výročie od úmrtia milovaného 
manžela, otca a dedka Petra BENČA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka Eva a dcéry s rodinami
Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy…
10.  1.  2023 sme si v  smútku a  s  bolesťou v  srdci pripomenuli 
1.  výročie od úmrtia našej milovanej mamky, babky, manželky, 
sestry, tety a príbuznej Bc. Jarmily ŠEVCOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
manžel Dušan, dcéry Lenka a Lívia s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina
10.  1. 2023 uplynulo už 20 rokov, čo nás navždy opustil láskavý 
a milujúci manžel a otec Marián MARTOF.
Stále s láskou, úctou a vďačnosťou spomíname.
manželka a deti s rodinami

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie. No ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
30. januára 2023 uplynulo 17 rokov od úmrtia môjho manžela 
a starostlivého ocka Gustáva VÉGHA.
S láskou spomínajú manželka a dcéra.

25. 1. 2023 ubehlo 25 rokov, odkedy nás opustil 
náš otec, starý otec, prastarý otec, brat, švagor, 
krstný otec, ujo, príbuzný a  známy Jozef 
HEGENBART.
Zároveň 31.  1.  2023 uplynuli smutné dva 
roky, odkedy nás opustila naša mamička, 
babička, prababička, sestra, švagriná, krstná 
mama, teta, príbuzná a  známa Magdaléna 
HEGENBARTOVÁ, rod. Škodová.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali ich radi, venujte 
im s nami modlitbu a tichú spomienku.
dcéra Mária a syn Jozef s rodinami
Odišli na cestu, kam odchádza každý sám, len 
dvere spomienok nechali otvorené dokorán. Na 
Vašu dobrotu a lásku nikdy nezabudneme!
1. 2. 2023 uplynie smutných 14 rokov, čo navždy 
dotĺklo srdiečko našej drahej mamky a  babky 
Magdalény KAČÍROVEJ a 16. 3. 2023 srdiečko 
nášho drahého otca a dedka Jána KAČÍRA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí 
ich poznali a nezabudli.
S úctou a láskou deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Rozlúčenie bol náš osud – stretnutie naša nádej.
2.  2.  2023 si pripomenieme 25. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka, brata, švagra Ladislava KAČÍRA.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina
Ten rok ubehol ako voda, no na Teba zabudnúť sa nedá. Odišiel si 
tíško, už Ťa nemáme, no v našich srdciach na Teba spomíname.
4. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel Ondrej 
FORGÁČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária, Blažena 
a Kamila s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Zatváram oči, vidím Ťa v obrysoch, si vedľa mňa stále, si v mojich 
snoch.
5. 2. 2023 si pripomíname smutné 10. výročie, kedy ma navždy 
opustil môj milovaný manžel Ing. Peter MASARYK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu so mnou 
tichú spomienku.
manželka Zlatica
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
7. 2. 2023 si pripomenieme 18 rokov, odkedy nás náhle opustila 
naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter a dcéra Dana s rodinou.

Ako slnečný jas a  hviezdny svit, tak čistá Tvoja 
duša, mamička, bola, za Tvoju lásku prajeme Ti 
boží kľud vo chvíli, keď si nás opustila.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s  nami 
odprevadili na večný odpočinok našu milovanú 
mamičku a  babku Margitu KOLAČKOVSKÚ, 
ktorá nás opustila 26. 12. 2022 vo veku 82 rokov.
22. 9. 2022 sme si pripomenuli už 18. rok, čo od 
nás do večnosti odišiel náš láskavý a starostlivý 
ocko a dedko Jozef KOLAČKOVSKÝ.
Vaše zlaté srdcia zostanú navždy s nami, budú 
nám žehnať na ceste, ktorou teraz pôjdeme 
sami… 
Spite sladko, drahí rodičia.
S láskou, úctou a vďakou v srdci dcéra Martina, 
syn Jozef s  manželkou, vnúčatá Tomáš 
a Veronika.

„Bolesťou unavený, tíško si zaspal. Zanechal si všetko okolo seba 
a  všetkých, ktorých si mal rád. Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa 
už neusmejú, ruka Tvoja už nepohladí… Tvoje srdce však ostalo 
navždy v nás, i keď Ty už budeš v kľude spať“.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a tichú spomienku 
na poslednej ceste nášho milovaného a starostlivého otca, dedka 
a  pradedka Cyrila GREŠA, ktorý nás náhle opustil 2.  1.  2023 
vo veku 82 rokov.
S úctou a vďakou dcéra Mária a syn Ľubomír s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.
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.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s  mojím manželom, otcom a  dedkom Dušanom 
HLUCHÁŇOM, ktorý nás navždy opustil 6.  1.  2023 vo veku 
nedožitých 70 rokov.
Vďaku vyjadrujeme kolektívu odd. OMIS a  zvlášť 
MUDr.  Frimmelovej za starostlivosť a  ľudský prístup v  jeho 
ťažkých chvíľach.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
„… Neplačte moji drahí, už nebolo síl. Pán pokynul a  ja som 
s úľavou šla…“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 13.  1.  2023 rozlúčiť s  mojou milovanou mamkou, 
babičkou, tetou, švagrinou, susedou Oľgou TARBAJOVOU, ktorá 
nás navždy opustila vo veku nedožitých 66 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková a vďaka za obetavú starostlivosť 
patrí aj zdravotníkom OMIS v SNV.
S  úctou a  vďakou Sylvia s  partnerom Petrom, vnúčatá Oliver, 
Tatiana, Bianka a smútiaca rodina.
Dobrotu v srdci, lásku v duši, úsmev na perách… Sú to slová, ktoré 
mu už nepovieme… Sú spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme… 
Sú okamihy, na ktoré stále spomíname…
11. decembra 2022 sme si pripomenuli rok od chvíle, kedy nás 
navždy opustil starostlivý a láskavý manžel, otec, dedko, svokor, 
brat, švagor Peter VOJTÁŠ.
Veľmi nám chýbaš.
S  láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka, deti s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako 
smutno nám je bez Vás. Keby sa dal vrátiť čas, 
pohladiť a počuť Váš hlas. Deň za dňom sa rýchlo 
míňajú, spomienky na Vás v našich srdciach stále 
zostávajú.
4. 1. 2023 sme si pripomenuli rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, babka Vlasta 
MATOĽÁKOVÁ a  zároveň 16.  9.  2022 uplynulo 
18 rokov od úmrtia nášho milovaného otecka 
a dedka Michala MATOĽÁKA.
S láskou a úctou na Vás spomíname.
dcéra Jaroslava s rod., syn Alojz s rod., syn Peter 
s rod., sestra Mária Nagyová s rod.
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YDo tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje.

8. 2. 2023 si pripomenieme smutné 16. výročie, kedy nás navždy 
opustila naša mamka, babka Mária BRODOVÁ, rod. Kašperová.
V našich spomienkach žiješ navždy, drahá naša mamka a babka.
S  láskou a úctou spomínajú deti  – synovia Peter a  Filip 
s manželkou Máriou, dcéra Magdaléna, vnúčatá Slávka, Kristínka, 
Lucka, Veronika, Adamko, Tomáško, Nikolasko a  najmenší 
Jakubko.
Spi sladko, mamka naša.

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne.
Mamka a otec - Mária a Ján TOMAJKOVCI.
V týchto dňoch si pripomíname prvé výročie ich 
odchodu.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

Pri spomienkach na Teba, vždy tíško hľadíme do neba. V neznámy 
svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Za všetky 
trápenia a bolesti, nech Ti Pán Boh dá večnej milosti.
9. 2. 2023 uplynie rok, kedy navždy odišiel od nás milovaný syn, 
brat, švagor Ivan HERMANN.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu modlitbu.
Ďakujeme.
mamka Viera, brat Slavomír, švagriná Martina, teta Maja 
a ostatná smútiaca rodina
10. 2. 2023 uplynú dva roky, odkedy nás predišiel na večnosť náš 
milovaný manžel, otec a dedko Ing. Metod DUDINSKÝ.
Ku spomienke na neho môžete pridať modlitbu alebo dobrý 
skutok.
S  láskou a vďačnosťou manželka Gertrúda, dcéra Tatiana a syn 
Peter s rodinami.
Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
11.  2.  2023 si pripomíname prvé výročie, odkedy nás navždy 
opustila moja milovaná mamka, svokra, babka, prababka a teta 
Ružena ZÁKUTNÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali 
a nezabudli.
S láskou spomína dcéra s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
11. 2. 2023 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, otec 
a dedko Metod BLAŠKO.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomína manželka Ema, dcéry 
Erika a Silvia, syn Tomáš s rodinami.

Kto v srdciach žije, neumiera.
12. 2. 2023 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša 
mamka, babka, prababka a  svokra Veronika 
DUHÁŇOVÁ a 23. 3. 2023 uplynie 14 rokov od 
úmrtia nášho otca, dedka, pradedka a  svokra 
Pavla DUHÁŇA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
synovia Peter a  Pavol s  rodinou, dcéra Mária 
s rodinou, vnuk Josef s rodinou a ostatná rodina

14. 2. 2023 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy vo veku 57 rokov 
opustila mamka, babka a prababka Mária CIRBUSOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou synovia Štefan, Ivan s manželkou a rodinami.

„Ten, koho milujeme, neodchádza, kráča vedľa nás každý deň. 
Neviditeľný, nepočuteľný, ale vždy nablízku, stále milovaný, stále 
chýbajúci a veľmi drahý“.
14. 2. 2023 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 1. rok, čo 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš ocko, zať a švagor 
Stanislav KOČIŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a veľkou vďakou manželka Iva, dcéra Stanka, syn 
Matúš, babka a Martinka.
Navždy ostaneš v našich srdciach…

Ako ten čas letí, čo nie si medzi nami, ale v  našich srdciach si 
navždy s nami.
15.  2.  2023 uplynie 10 rokov, čo nie je medzi nami naša krstná 
mama Helena LABUDOVÁ.
S úctou a vďakou spomínajú krstné deti Dana so synmi Matejom 
a  Tomášom, Tono s  manželkou, Iveta s  manželom a  dcérami 
Dagmarou a Monikou.
Nebolo mi dopriate s vami ďalej žiť, nebolo lieku, aby som mohol 
s vami byť.
16. februára 2023 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel a otec Jozef KAČÍR.
S láskou na Teba myslí celá rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
„Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum.“
16.  2.  2023 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil môj drahý 
otec Pavol VALKO.
My, ktorí sme poznali jeho dobrotu a múdrosť, venujme mu tichú 
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína syn Pavol s rodinou.
Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
18. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 
dedko a brat Milan PENKSA.
S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.

Možno si odišiel z našich očí, no z našich sŕdc neodídeš nikdy. Tak 
veľmi nám chýbaš…
20.  2.  2023 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, najlepší ocko, dedko a pradedko Ivan KLINGA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka Božka, deti Ján, Marcela 
a Patrik s rodinami.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
S tichou spomienkou si 20. 2. 2023 pripomíname 30 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný syn a brat Slávko ŽELINSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.

Život je večný, láska nesmrteľná…
21. februára 2023 si pripomíname smutné 2. výročie, kedy nás 
navždy opustila naša mamička a babička Terézia POLOMSKÁ.
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.
S láskou v srdci stále spomíname.
manžel, deti a vnuci
Odišlo srdce, ktoré nás vedelo veľmi milovať.
22.  2.  2023 uplynie 16 rokov, kedy nás opustila naša milovaná 
mamka, babka, prababka a praprababka Cecília ONDRUŠEKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
23. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, 
dedko, pradedko, brat a švagor Tibor SPIELMANN.
S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí mu ju venujú spolu 
s nami.
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.
23.  2.  2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka a známa Helena CVENGROŠOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Renáta, syn Peter s manželkou 
Miriam, brat Jozef a  vnúčatá Marko, Karin s  manželom 
Vladimírom.
Čas plynie, spomienky zostávajú.
24. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor, dedko, pradedko Jozef REGEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
manželka, deti a celá smútiaca rodina
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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 nedôverči-
vý. 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 
priateľský, 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.

Čiko
Prahne po láske, po-
hladení a množstve 
pohybu. V koterci 
veľmi trpí, celý deň 
plače.

Deny
Kvôli zdravotnému 
stavu majiteľky ostal 
na dvore sám. S inými 
psíkmi problém nemá, 
nepotrebuje dlhé 
prechádzky, užíva si 
ľudskú spoločnosť.

Bodka
Odobrali ju ako 
4-týždňovú od matky 
a pohodili na letisku, 
kde ju začali žrať červy 
za živa. Dnes je z nej 
úžasná spoločníčka, 
ktorá nemá problém 
ani so psíkmi ani 
s mačkami.

Lara
Kríženec Bull -labrador, 
vek cca 1,5 roka. 
Hyperaktívna, vhodná 
len k veľmi aktívnym 
ľuďom a ako jedináčik.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, a ten, čo Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne!
26. 2. 2023 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, brat, švagor, ujo a priateľ Stanislav BOGUS.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka Marcela
Stíchlo srdce Tvojej šľachetnej bytosti, ktoré pre nás najdrahším 
pokladom bolo. Nás si tu zanechal v  zármutku, bolesti. Len 
vďačná spomienka, deduško drahý, na Tvoju lásku ako drahokam 
zostala…
27. 2. 2023 uplynie 1. smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, ocko a dedko Matej HRUŠOVSKÝ.
Za každú spomienku a modlitbu za nášho milovaného ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.

28.  2.  2023 uplynie rok, čo nás opustila naša mamička, stará 
mama a manželka Angela SVITEKOVÁ.
Všetci, čo ste ju mali radi, spomeňte si na ňu spolu s nami.
Sebastian, Andrej Dominik, Zuzana, Katarína a Milan

Už nič nie je také, ako predtým…
28. 2. 2023 si pripomenieme 1. výročie úmrtia, kedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, svokor, dedko, krstný a  známy 
Ladislav UHARČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Veľmi nám chýbaš.
S láskou, úctou a vďakou spomína celá rodina.

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

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

TURISTICKÚ VYCHÁDZKU 
NA HREBIENOK - ĽADOVÝ DOM
14. 2. (utorok) – odchod os. vlakom o 8.57 h.
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UPOZORNENIE: UZÁVIERKA IČKA 3/2022 JE 13. 2. 2023 (PONDELOK).
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Nadácia Veolia Slovensko podporila zveľadenie 
okolia škôl v spišskom regióne

„Spoločnou snahou za zelenšie, krajšie a zdravšie okolie“ je 
názov ďalšieho projektu, ktorý podporila Nadácia Veolia Sloven-

sko v rámci progra-
mu Zamestnanecké 
granty  v uplynulom 
roku. V programe 
podporujúcom dob-
rovoľníctvo zamest-
nancov získala  grant 
zamestnankyňa Pod-
tatranskej vodáren-
skej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s..

Cieľom aktivít za-
meraných na rekonštrukciu a skvalitnenie okolia MŠ v Jablonove 
bolo podporiť u detí záujem o trávenie voľného času v exteriéri, 
chrániť a zveľaďovať prírodu vo svojom okolí.

Pridelené finančné prostriedky boli použité na nákup drevených 
lavičiek, triediacich košov na separovanie odpadu a rastlín na vý-
sadbu (kvety, tráva, kríky a stromy). Výsadba bola zrealizovaná vo 
vyvýšených záhonoch, skalke a v oddychových zónach pri škol-
skom záhradnom políčku. Vytvorili sa funkčné učebné miesta, kde 
môžu deti nielen tráviť voľný čas, ale aj vzdelávať sa o stavbe, výz-
name rastlín ale aj o starostlivosti o rastliny. 

V meste Spišská Nová Ves sa prostredníctvom Zamestnaneckých 
grantov uskutočnil projekt „Vytvorenie veselej záhradky“ v areáli 

Evanjelickej materskej školy na Štefánikovom námestí. Finančné 
prostriedky boli použité na nákup záhradného domčeka, vyvýše-
ných záhonov, kde sa budú pestovať okrem iného aj liečivé bylinky. 
V záhrade je umiestnený hmyzí domček a kompostér.

Program firemného dobrovoľníctva Zamestnanecké granty or-
ganizuje Nadácia Veolia Slovensko už siedmy rok a za ten čas pod-
porila viac ako 100 projektov. 

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

Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

3. 2. Fašiangový ples v reštaurácii Hotela Preveza 
o 15.00 h. Poplatok za konzumné a hudbu je 
18 €. Prihlásiť sa do 2. 2. 2023.

10. 2. Varenie a ochutnávka múčnych jedál 
v klube o 14.00 h.

13. 2. Za krásami do prírody Čingova 
Odchod autobusom z AS o 9.00 h.

21. 2. Pochovanie basy v klube o 14.00 h.
1. 3. Pripravujeme Hodnotiacu 

členskú schôdzu o 14.00 h 
v zasadačke MsÚ, na ktorú 
vás srdečne pozývame.

HĽADÁME HARMONIKÁRA 
– HARMONIKÁRKU

Základná organizácia č. 2 Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých, Levočská 14, SNV

pozýva svojich členov na aktivity
PREHLIADKA 

NOVEJ HISTORICKEJ EXPOZÍCIE
8. február (streda) 13.00 h | Múzeum Spiša,  

Letná 50 | vstupné: 2,50 €
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

18. február (sobota) 16.00 h | Reštaurácia Steffany, 
Smižany | vstupné: 18 € 

(v cene večera, občerstvenie)
PREDSTAVENIE DŽABI

25. február (sobota) 15.00 h | Mestské divadlo 
Levoča | vstupné: 7 €

Tešíme sa na vašu účasť.
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 z Predám 2-izb. byt na sídl. Tarča, Dubová 

ul. – vežiak, 3. posch. Cena 85 000 €. Dohoda 
možná. T.: 0902 242 906 – volať po 17.00 h * 
RK nevolať.

 z Odstúpime dvojhrob na starom cintoríne 
v SNV. Viac info na tel. č.: +421 902 157 291.

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 každom PC. Nastavenie WIFI! SER‑
VISNÁ PREHLIADKA ZDARMA! Poradí‑
me bezplatne! a  NONSTOP. Doktor PC. 
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

 z ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné 
založenie, s. r. o. na kľúč * komplet všetky 
zmeny v s. r. o. * predaj (hotových) REA‑
DY MADE s. r. o., platca aj neplatca DPH, 
založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej 
situácii všetko vybavíme a  zapíšeme aj 
bez nutnosti osobného stretnutia. TIMID, 
s.  r.  o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo 
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 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁ‑
CE * www.rekonstrukcie.eu * 0907 361 171.

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

 z MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉ‑
MOV na dom, chaty, altánky s výsuvným 
výťahom do 18 metrov. T.: 0950 558 530 * 
branislav.regec@gmail.com

 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 Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či 
DOM  – volajte kedykoľvek. Som samo‑
statný murár s  vlastným autom a  nára‑
dím. Okres SNV, PP. T.: 0944 038 471.

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

 z KUBSOFT ‑ OPRAVY POČÍTAČOV. Po‑
staráme sa o  vaše počítače, notebooky, 
tlačiarne, tablety, mobily * oskenujeme 
alebo vytlačíme vaše dokumenty, aj fa‑
rebne * prevedieme vaše VHS kazety 
do DVD formátu alebo na USB úložisko. 
Nájdete nás na námestí M. Pajdušáka 
63/40 v  Smižanoch * T.: 0949 547 412 * 
www.kubsoft.sk

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

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

 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 Čistenie kobercov, sedačiek, podláh, 
postelí a  iné čistiace práce, ktoré po‑
môžu zlepšiť stav vášho zariadenia. 
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.:  053/444  01  19 * 0903   100  508 * 
www.upratovaniesnv.sk

 z FELICITÁ  – OPRAVA odevov * dáždni‑
kov * žalúzií * roliet * zipsov na všetkom 
(aj na topánkach) * a  ruksakov. Staro‑
saská 7, SNV. T.: 0911 981 549.

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

UZÁVIERKA 
IČKA 3/2022

je 13. 2. 2023 (pondelok).

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

NEJDE  internet?

NEFUNGUJE počítač?

PROBLÉM s programom?

DIAGNOSTIKA ZDARMA

POMOC JE TU!

Aj v nedeľu, či  sviatok!

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

0904 318 235
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Systém ClimateHub,
nové integrované riešenie vykurovania a dodávky
teplej vody od spoločnosti Samsung, vám zaručí

dokonalú tepelnú pohodu v domácnosti.
Vďaka jednoduchej inštalácii a uvedeniu

do prevádzky, tichému chodu a moderným
možnostiam pripojenia možno tepelnú pohodu

dosiahnuť skutočne jednoducho.

PRE DOKONALÚ
TEPELNÚ POHODUTEPELNÚ POHODU
DOMA

REALIZAČNÁ FIRMA

ŠTRKY PIESKY

AUTODOPRAVA
PREDAJ

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

0911 944 287
Tatranská 126, 053 11 Smižany
AREÁL POĽNOHOSPODÁRSKEHO 

DRUŽSTVA



KOMPLETNÉ 
ZIMNÉ KOLESÁ

5 ROČNÝ SERVIS

VÝHODNÉ 
FINANCOVANIE

ROČNÁ ZÁRUKA5

ŠKODA SCALA, KAMIQ A FABIA
S CENOVOU GARANCIOU 

A BALÍKOM BENEFITOV

ERIK MÁ
FILIPA

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.

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


