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I C E  ARÉNKU.

N AŠE  KLZ I SKO  DOP ĹŇA

ICE  A RÉN K A

W W W.POR ACPARK . SK

KOMPLEXNÉ  ŠPOR T OVÉ  VYŽ I T I E  

S TRED ISKO  SO  Š IROKÝM ŠPOR T OVÝM
N AŠ IM  C I E ĽOM JE  VYBUDOVA Ť

VYUŽ I T ÍM .

N A  KONC I  S VETA  S I  ODDÝCHNE  KAŽDÝ,
A J  PRET O  SME  S A  ROZHODL I  POS TAV I Ť

V  KAŽDOM ROČNOM
OBDOB Í .

NOV INKA
N A KONC I  S VETA

PR INES I E  I  DE ŤOM A  I CH
ICH  ROD IČOM.

ARÉNKA  K  D ISPOZ IC I Í
VĎAKA  PREKRY T IU  J E

15X3OM JE  VHODNÉ  PRE
S VOJ IM I  ROZMERMI  

 V  AREÁLY  PORÁČ  PARKU.

KORUČ I L I AROV,  RADOS Ť
TRÉN INGY  HOKEJ I S T OV  I

www.lagunareality.sk

Od ro
ku 2008

Aktuálna ponuka 
stavebných pozemkov

na rok 2020 
SNV a okolie

 ktorí, majú trvalý pobyt v meste Spišská
 Nová Ves,

 nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im  
	 nákup	mohli	zabezpečiť,	alebo	ich	príbuzní	sú
 chorí alebo v karanténe,

 sú	držiteľmi	preukazu	ZŤP

NÁKUP PRE SENIOROV
Maximálne 2x v týždni (len pracovné dni), hodnota
nákupu max. 20 € / jednotlivec, 30 € / manželia

Potraviny,	hygienické	potreby
a	dostupné	dezinfekčné	potreby:
balený chlieb, mlieko trvanlivé 1,5 %, maslo, syry, múka, 
cestoviny, ryža, olej, cukor, soľ, čaj, káva, zelenina,
ovocie, vákuovo balené mäsové výrobky

Kontakt:	0948	115	655,	0948	138	988	od	8.00	-	10.30	h
Doručenie	nákupu	a	liekov	nasledujúci	deň	11.00	-	13.00	h

POSKYTOVANIE OBEDOV
HOTELOM PREVEZA
Počas pracovných dní, a to formou výdaja v hoteli Preveza 
alebo formou rozvozu. Podmienkou je trvalý pobyt v SNV.

Cena:
2,90	€	/	polievka	+	hlavné	jedlo	
3,40	€ /	polievka	+	hlavné	jedlo	+	rozvoz
Variť sa bude iba jedno hlavné jedlo denne. Osobný odber 
len do vlastných obedových nádob. Jedlo s rozvozom
v jednorazových baleniach. Platba pri prebratí obeda.

V prípade veľkého záujmu, bude rozšírený počet tel. čísel
a rozšírenie doby nahlásenia záujmu, aktuálne info nájdete
na www.spisskanovaves.eu a www.facebook.com/mestosnv

Záujem	hlásiť:	pondelok	–	piatok	do	9.00	h
na	telefónne	číslo	0911	669	863
Rozvoz	a	výdaj	obedu:	11.30	-	12.30	h

DONÁŠKA LIEKOV DOMOV
Občan, ktorý potrebuje lieky, si ich predpísanie telefonicky 
dohodne so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vypíše
elektronický recept. Následne zavolá na nižšie uvedené 
telefónne číslo od 8.00 - 10.30 h v pracovných dňoch.
Službu je možné využiť max. raz týždenne.

PROJEKTY MESTA
PRE SENIOROV

Povinné	je	nosenie	rúška
pri prebratí nákupu, liekov i obedov! 







Viac na str. 8.
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR
V sobotu 29. februára prebiehali na celom území Slovenska parlamentné voľby. Pozreli sme sa 
teda, aké boli výsledky v Spišskej Novej Vsi.

V našom meste je zapísaných 28 608 voličov. Vo voleb‑
ných miestnostiach volilo 17 899 voličov. Samospráva 
pre voľbu poštou do cudziny zaslala 605 obálok. Zo 
zahraničia však nakoniec doručilo návratnú obálku 

545 ľudí. Spolu tak bolo v Sp. Novej Vsi zaevidovaných 
18 302 platných hlasov. Pre uvedené voľby bolo pre 
občanov mesta vydaných 1 155 hlasovacích preuka‑
zov.

Počet zapísaných voličov 28 608

Počet vydaných obálok 18 452

Počet odovzdaných obálok 17 899

Voľba poštou ‑ počet 545

Počet platných hlasov 18 302

Výsledky volieb do NR SR v Spišskej Novej Vsi

* Názov politickej strany
Počet 

platných 
hlasov

11 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola 4 558

19 SMER – sociálna demokracia 3 443

24 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 1 750

4 Sme rodina 1 647

6 Za ľudí 1 308

15 Kresťanskodemokratické hnutie 1 250

12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 1 135

3 Sloboda a Solidarita 906

9 Slovenská národná strana 637

2 Dobrá voľba 608

17 Vlasť 602

20 Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby 123

25 Socialisti.sk 101

10 Demokratická strana 67

7 Máme toho dosť! 49

18 Most – Híd 32

1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 25

5 Slovenské Hnutie Obrody 16

13 Starostovia a nezávislí kandidáti 10

21 Hlas ľudu 10

16 Slovenská liga 8

23 Práca slovenského národa 8

14 99 % ‑ občiansky hlas 5

22 Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 4

Spolu 18 302
* Číslo strany na kandidátnej listine

Voľba poštou v Spišskej Novej Vsi

Krajina Počet obálok zaslaných 
do cudziny

Počet doručených 
návratných obálok

Česká republika 223 207

Členské štáty EÚ 195 175

Európa (ostatné štáty) 142 131

Kanada a USA 28 22

Amerika (ostatné štáty) 2 0

Ázia 7 3

Afrika 0 0

Austrália a Oceánia 8 7

Spolu 605 545

Výsledky parlamentných volieb v  jednotlivých okrskoch v  meste Spišská Nová Ves nájdete na stránke  
www.spisskanovaves.eu – Voľby 2020. Edita Gondová

Ubytovacie štatistiky za rok 2019 potvrdzujú, že 
návštevnosť Košického kraja výrazne narástla. 
V  počte ubytovaných návštevníkov o  18,24  % na 
456 493  a  v  počte prenocovaní až o  27,20  % na 
1 055 845. Vôbec po prvý raz tak počet prenoco‑
vaní prekročil miliónovú métu. V porovnaní s os‑
tatnými krajmi SR badať najdynamickejší medzi‑
ročný nárast počtu prenocovaní práve v Košickom 
kraji. Spomedzi jeho štyroch historických regió‑
nov bolo tradične najviac ubytovaní, a  to 271 837 
v  Above so silnými Košicami. Za ním nasleduje 
Spiš s  počtom 87 221 ubytovaných návštevníkov. 
Zemplín zaznamenal narást až o  30,90  %, a  to 
z 58 482 na 76 554. Na Gemeri sa v roku 2019 uby‑
tovalo 20 881 návštev níkov.

V  tunajšej  športovej hale sa 15.  2. stretli deti na 
18.  ročníku súťaže mladých hasičov O  putovný 
pohár primátora mesta. Spolu 10 kolektívov sú‑
ťažilo v 3 disciplínach, ktoré museli zvládnuť v čo 
najkratšom čase.

Klub dôchodcov Lipa usporiadal 16.  2. v  reštaurácii 
Paríž 9. reprezentačný fašiangovo‑maškarný ples.

Fašiangy oslavovali 16. 2. aj Pstruhy Slovenského 
raja na 2. ročníku otužileckého plesu na Zelenej 
lávke. Ani tu nechýbali klasické pankušky či tom‑
bola.

V  Národopisnej expozícii Múzea Spiša pripravili 
17. – 21. 2. pre najmenších podujatie Ket fašengi 
ta fašengi, ta še fašengujeme. V rámci neho sa 
deti oboznamovali s  fašiangovými zvykmi našich 
predkov. Zároveň si vyrábali ľudovú fašiangovú 
masku, ktorú mohli hneď využiť na karnevale pria‑
mo v múzeu.

V Multicentre 18. 2. uviedli do života 5. diel pub‑
likácie s názvom Technické pamiatky. Jej auto‑
rom je Ing. Marián Jančura, CSc., a kolektív, ktorí 
sa tentoraz zamerali na lokality Rudňany, Poráč 
a Markušovce.

Klienti tunajšieho domova dôchodcov mohli 19. 2. 
zažiť pravú fašiangovú zabíjačku. Zároveň mali 
možnosť ochutnať zabíjačkové špeciality.

Ľadovú plochu na zimnom štadióne zaplnilo 19. 2. 
takmer 150 rôznych masiek. Centrum voľného 
času Adam tu totiž usporiadalo tradičný v  poradí 
už 34. ročník Karnevalu na ľade. Majiteľov vlast‑
noručne vyrobených masiek porota odmenila. Zá‑
kladná škola Z. Nejedlého získala putovný pohár za 
účasť najväčšieho počtu detí (34).

Vláda SR odsúhlasila 19. 2. na úhradu výdavkov 
spojených s  15‑timi mimoriadnymi udalosťami 
(napr. zosuvy pôdy, požiare, povodne či víchrice) 
viac ako 2,4 mil. €. Financie pôjdu do viacerých 
okresných úradov (medzi nimi aj do Sp. Novej Vsi), 
kde sa tieto mimoriadne udalosti stali.

Spišskonovoveská kapela Smola a  hrušky vo 
februári zverejnila videoklip k  novej piesni Asis‑
tent(ka). Zároveň sa predstavila 20. 2. v koncertnej 
sieni Reduty vo viac ako 2‑hodinovom programe 
v rámci Akustické tour 2020.

Spišské osvetové stredisko každoročne organizuje 
výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Tento rok bolo 
do súťaže prihlásených 300 prác. Vernisáž výsta‑
vy 50‑tich najlepších prác sa uskutočnila 20.  2. 
a spojená bola s odovzdávaním ocenení.

Presne 2  roky po vražde novinára Jána Kuciaka 
a  jeho snúbenice sa 21.  2. v  mnohých mestách 
na Slovensku konali pietne sviečkové pochody. 
Ich pamiatku si smútočným pochodom Za Jána 
a Martinu, za slušnú krajinu uctili v tento deň aj 
v našom meste.

Členovia Klubu dôchodcov Lipa fašiangovým sprie‑
vodom mestom a symbolickým pochovaním basy 
ukončili 21. 2. fašiangovú sezónu.
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služby bez nároku na odmenu. Takýmto spôsobom 
si pripomínali ich medzinárodný deň. V rámci neho 
prebiehalo v  Sp. Novej Vsi viacero akcií. Múzeum 
Spiša ponúklo tematické sprevádzanie mestom 
a prehliadku výstavy Anna Matzová & ateliér Matz 
a spol. V Galérii umelcov Spiša pripravili interaktív‑
ne hry s umením pod názvom EDU‑ART: Topky zo 
zbierky. Záujemcovia mohli tiež spoznať históriu 
mesta pri výstupe na neogotickú vežu kostola 
Nanebovzatia Panny Márie. Správa Národného 
parku Slovenský raj zas zorganizovala návštevu 
náučného chodníka Smižianska Maša – Čingov.

Domov sociálnych služieb Náš dom pripravil aj v tom‑
to roku pre svojich klientov fašiangový ples. V rámci 
programu vystúpila tanečná sklupina Black ladies 
a o zábavu sa staral DJ. Nechýbalo tiež kultúrno‑spo‑
ločenské vystúpenie v podaní samotných klientov.

Starú ľudovú tradíciu párania peria si vyskúšali 
seniori z Klubu dôchodcov na Levočskej ul. Príjem‑
nú atmosféru dopĺňal spev a  veselé prekáračky 
folklórneho súboru Rozmarín.

V  koncertnej sieni Reduty sa 26.  2. konali pro‑
mócie 33 absolventov detašovaného pracoviska 
VŠZaSP sv. Alžbety v Sp. Novej Vsi. Slávnosti sa 
zúčastnil aj spoluzakladateľ sociálnej práce na Slo‑
vensku a rektor vysokej školy prof. MUDr. Vladimír 
Krčméry, DrSc.

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo 26.  2. 
v  priestoroch Galérie umelcov Spiša 28. ročník 
regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálneho 
filmu pod názvom Cineama. Celkovo sa tu prezen‑
tovalo 14 snímok z dielne miestnych autorov v žán‑
rových kategóriách: animovaný film, dokument, re‑
portáž, videoklip a experiment. Z nich tie najlepšie 
postupujú na krajské kolo súťaže do Rožňavy.

Spojená škola v Sp. Novej Vsi v tomto roku osla‑
vuje 80. výročie od svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti prijal primátor mesta Pavol Bečarik 
27. 2. v obradnej sieni radnice predstaviteľov školy. 
Oslavy následne pokračovali slávnostnou akadé‑
miou v koncertnej sieni Základnej umeleckej školy.

Slovenská rocková skupina Massriot v rámci svoj‑
ho A‑Tour 2020 odohrala 28. 2. koncert aj v spiš‑
skonovoveskej kaviarni eLAra. Okrem nových 
coververzií kapela predstavila aj vlastnú novinku 
s názvom Stovky kilometrov ciest, ktorá je akousi 
predzvesťou nového štúdiového albumu.

Minister spravodlivosti Gábor Gál vymenoval 1. 3. 
za predsedu Okresného súdu v Sp. Novej Vsi Ra‑
doslava Rusnáka.

Skládka Kúdelník  II sa nachádza neďaleko Sp. 
Novej Vsi a slúži aj pre obyvateľov okresov Levoča, 
Gelnica a časti okresu Poprad. Prevádzkuje ju spo‑
ločnosť Brantner Nova, v ktorej má mesto 8 %‑ný 
podiel. Prevádzkovateľ podal žiadosť o rozšírenie 
skládky v rámci štvrtej a piatej etapy približne pred 
troma rokmi. Ministerstvo životného prostredia na‑
teraz povolilo iba štvrtú etapu, pri ktorej sa počíta 
s  kapacitou 600‑tisíc ton odpadu. Proti jej rozši‑
rovaniu sa ale postavili občianski aktivisti z  obce 
Lieskovany a ministerstvu zaslali svoje pripomienky, 
čím sa zapojili do pripomienkového konania posu‑
dzovania vplyvov na životné prostredie. Všetkým po‑
žiadavkám zatiaľ ministerstvo vyhovelo, ale konečné 
rozhodnutie ešte nepadlo. Ostatné zainteresované 
strany totiž podali rozklad vo veci rozhodnutia.

Pravidelne v  jarnom období pripravuje Múzeum 
Spiša vo svojej pobočke v Smižanoch výstavu pod 
názvom To naj z  prírody Spiša. Tento rok si ju 
návštevníci môžu pozrieť od 2. 3.

Zoologická záhrada už tradične počas prázdnin pri‑
pravila 6. 3. Jarný ZOO krúžok. Zúčastnilo sa ho 
25 detí a zameraný bol na faunu Austrálie.

ÚDRŽBA AUTOBUSOVÝCH 
ZASTÁVOK
V súčasnosti sa na území mesta Spišská Nová Ves na‑
chádza spolu 58 autobusových zastávok. Z uvedeného 
počtu 18 vlastní spoločnosť euroAWK a 1 zastávka je 
vo vlastníctve OC Madaras. Mesto preto u uvedených 
spoločností iniciovalo kontrolu ich technického stavu. 
U  zvyšných zastávok samospráva vykonáva kontrolu 
pravidelne každý rok. „Zimné obdobie je vhodné pre 
takýto druh aktivity nášho oddelenia, preto sme začali 
s inventarizáciou zastávok a posúdením ich technické-
ho stavu ešte v decembri minulého roka. Zhoršujúce 
sa poveternostné podmienky a nešťastie na Myjave vo 
februári nám len potvrdili potrebu ich pravidelnej kon-
troly,“  vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a  dopravy 
mestského úradu Milan Mucha.
Následne po vykonaných kontrolách mesto v  spolu‑
práci s mestským podnikom MEPOS začalo od januára 
s ich opravou. Najhorší technický stav vykazovala za‑
stávka na Gorkého ul. Pristúpilo sa preto k jej kom‑
pletnej výmene, nakoľko oprava kotvenia by nebola 
v tomto prípade efektívna. U ďalších dvoch zastávok je 

potrebná oprava plechov. Ostatné vyžadujú výmenu 
sklenených výplní, prípadne nátery.
Na údržbu autobusových zastávok má mesto kaž‑
doročne vyčlenených 5 000 € vo svojom rozpoč‑
te.  Výmena zastávky na Gorkého ul. si vyžiada‑
la z tejto sumy čiastku 3 900 €. „Spoločnosť MEPOS sa 
síce len rozbieha, rozširuje svoje počty zamestnancov, 
avšak predovšetkým pri plnení akútnych požiadaviek 
zo strany nášho oddelenia je to pozitívna zmena, čo sa 
ukázalo aj v tomto prípade. Pri realizácii zastávky došlo 
k ušetreniu približne tisíc eur,“ zdôraznil M. Mucha.
V  prípade potreby sa čiastka vyčlenená na údržbu 
zastávok môže podľa potreby navýšiť pri zmenách 
rozpočtu. „Kompletné zlepšenie technického stavu za-
stávok si bude vyžadovať doplnenie rozpočtu zo strany 
mesta. V pláne máme podľa potrieb doplniť sklenené 
tabule a prípadné nové nátery autobusových zastávok, 
všetko v závislosti od schváleného rozpočtu,“ dodal na 
záver M. Mucha.

Edita Gondová

CYKLOTRASA DO NOVOVESKEJ 
HUTY BUDE SLÚŽIŤ AJ 
KORČULIAROM A BEŽKÁROM
Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy na pred‑
kladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na cel‑
kovom počte prepravených osôb. Trendom riešenia 
dopravy v  mestách v  súčasnosti je obmedzovanie 
motoristickej dopravy a jej postupné nahrádzanie do‑
pravou nemotoristickou, medzi ktorú patrí aj doprava 
cyklistická.
Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 
schválilo žiadosť mesta o nenávratný finančný príspe‑
vok pre projekt s názvom „Cyklotrasa Ferčekovce – 
Novoveská Huta“ vo výške 702 605,01 €, spolufinan‑
covanie mesta je 36 979,21 €.
Účelom výstavby cyklotrasy je zabezpečiť vyhovujúce 
prepojenie miestnych častí Ferčekovce a  Novoveská 

Huta komunikáciou pre využitie alternatívnej dopravy 
nezaťažujúcej životné prostredie, medzi ktoré patrí aj 
cyklistická doprava. V zimnom období je možné cyk‑
lotrasu využívať aj na účely bežeckého lyžovania. Cyk‑
lotrasa bude obojsmerná, dvojpruhová so spev‑
neným povrchom šírky 3,30 m a  celkovej dĺžky 
1 927,67 m. Na trase bude zrealizované aj cyklistické 
odpočívadlo s  jednoduchým dreveným prístreškom 
pre možnosť krátkeho oddychu a občerstvenia. Navr‑
hovaná cyklotrasa bude vytvorená s povrchom z asfal‑
tobetónového krytu, ktorý je vyhovujúci aj pre jazdu 
korčuliarov na kolieskových korčuliach. Komunikácia 
bude napojená na existujúce miestne komunikácie, 
a to na Sádrovcovú ulicu v Novoveskej Hute a Nitrian‑
sku ulicu vo Ferčekovciach.

Tomáš Repčiak
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Centrum voľného času Adam v spolupráci s Mest‑
ským kultúrnym centrom zorganizovali 3. 3. v kon‑
certnej sieni Reduty už 15. ročník Plesu CVČ 
a  MKC. V  rámci bohatého programu vystúpila ta‑
nečná skupina Black ladies, Denzz Industry a brušné 
tanečnice. Zároveň deti zo záujmových útvarov Cen‑
tra voľného času predviedli všetko, čo sa doposiaľ 
naučili. Hosťom na plese bola MŠ na Stolárskej ul.

Členovia Klubu dôchodcov Lipa oslávili 6. 3. Me‑
dzinárodný deň žien.

Z dôvodu preplnenej kapacity vyhlásil Mestský útu‑
lok a karanténna stanica od 6. 3. až do odvolania 
tzv. stop stav. Keďže koterce už nepostačovali na 
počet pribúdajúcich nechcených psíkov, pristúpila 
samospráva prostredníctvom mestského podniku 
MEPOS v 1. etape k výrobe 3 nových väčších koter‑
cov. Zároveň mesto podalo žiadosť o získanie dotácie 
na projekt kastrácie psov a zakúpenie psích kotercov.

Spišskonovoveská kapela The Colt oslávila 
20.  výročie svojho založenia 7.  3. koncertom 
v koncertnej sieni Reduty. Ako hostia počas večera 
vystúpili českí Gympleři a Michaela Regecová.

Cestovateľský festival Cestou necestou sa po 
prvýkrát konal 8. 3. v priestoroch Broadway Pubu. 
V rámci neho sa Gabo Antal podelil so svojimi skú‑
senosťami, ako sa cestuje po Indii a  nádherných 
Andamanských ostrovoch. Filip Lehotský zas po‑
rozprával o svojich vtipných zážitkoch z Thajska.

V Spišskej knižnici pripravili 10. 3. verejné predsta‑
venie publikácie Antona Mareca Názvy, čo písali 
dejiny Spišskej Novej Vsi a  Slovenského raja. 
Z dôvodu šírenia koronavírusu však podujatie muselo 
byť zrušené. Prišlo však niekoľko záujemcov, ktorým 
autor ponúkol knihy v rámci improvizovanej burzy.
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YSPIŠSKONOVOVESKÁ NEMOCNICA 

SA STALA NAJLEPŠOU,
V SÚČASNOSTI POSKYTUJE LEN NEODKLADNÚ 
ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves sa stala podľa hodnotenia pacientov najlepšou 
nemocnicou v kategórii všeobecných nemocníc. Vyplýva to z prieskumu zdravotnej poisťovne 
Dôvera, ktorá aj tento rok zostavila pacientsky rebríček zdravotníckych zariadení na základe 
spokojnosti jej poistencov.

Viac ako 6 500 pacientov, ktorí sa v  minulom roku 
liečili v  niektorej zo slovenských nemocníc, Dôvere 
poslalo vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hos‑
pitalizácie. Zdravotná poisťovňa zisťovala spokojnosť 
poistencov s takzvanými hotelovými službami, prístu‑
pom zdravotníckeho personálu a  jeho komunikáciou 
s pacientmi počas hospitalizácie. Spišskonovoveská 
nemocnica minulý rok skončila na štvrtom mieste 
a tento rok sa stala víťazom.
„Spätná väzba od našich pacientov je pre nás veľmi 
dôležitá a vnímame ju ako jeden z podstatných indiká-
torov našej práce. Aj preto sa z umiestnenia na prvom 
mieste veľmi tešíme. V  našej nemocnici sa snažíme 
mať pri všetkých našich rozhodnutiach propacientsky, 
ľudský prístup a  tiež vytvárať liečivé a  na pracovis-
kách, kde je to možné, aj rodinné prostredie. Práve 
preto toto ocenenie patrí najmä našim zamestnancom, 
ktorí vytvárajú z  našej nemocnice výnimočné praco-
visko. Zároveň je prvé miesto pre nás záväzkom si toto 
ocenenie udržať aj v budúcnosti a verím, že sa nám 
to podarí,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia 
Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.
Nemocnica tiež za posledné obdobie otvorila niekoľko 
nových ambulancií ‑ urologickú, kardiologickú a pne‑
umologicko‑ftizeologickú a zaviedla viaceré nové vy‑
šetrovacie metódy, napríklad transezofageálnu echo‑
kardiografiu.

PRÍPRAVY NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA 
NA MASÍVNEJŠÍ NÁRAST PACIENTOV 
S PODOZRENÍM NA OCHORENIE 
COVID-19

Od 13. 3. 2020 zastavila Sieť nemocníc Svet zdra‑
via a  polikliník ProCareme plánované operácie 
z dôvodu pripravenosti priestorov a kapacít ľudí v sú‑
vislosti so zvládnutím narastajúceho počtu pacientov 
s podozrením na COVID‑19.
Pôrody naďalej prebiehajú v  nezmenenom reži‑
me, pri pôrode je zakázaná prítomnosť sprevádza‑
júcej osoby.

Pre pacientov s  podozrením na koronavírus ne‑
mocnica zriadila samostatný uzatvorený priestor. 
Ten sa nachádza v priestoroch chirurgických ambu‑
lancií (vchod oproti lekárni) so samostatným vcho‑
dom. Pacientov naň navedie vizuálne označenie. 
Chirurgických pacientov ošetria na urgentnom 
príjme. Verejnosť môže do budovy nemocnice vstu‑
povať len s rúškom či inou ochranou časti tváre, na‑
príklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Nemocnica 
zabezpečila uzatvorenie všetkých bočných vstupov 
do budovy, aby dokázala kontrolovať vstup pacien‑
tov. Otvorené sú len dva vstupy – urgentný príjem 
a hlavný vchod.
Pri vstupoch zdravotníci merajú pacientom teplotu 
a vyhodnocujú ďalšie príznaky (napríklad kašeľ, ces‑
tovateľskú anamnézu, kontakt s infikovanou osobou). 
Pacienti vstupujú do nemocnice iba s  nevyhnutným 
sprievodom.
Nemocnica tiež vstup časovo reguluje a je otvorená od 
7.00 do 15.00 h. Rovnako obmedzila prevádzku am‑
bulancií, ktoré ordinujú len v pondelky, stredy a piatky.
Až do odvolania tiež platí prísny zákaz návštev na 
lôžkových oddeleniach.

Pracoviská sú tiež priebežne zásobované ochrannými 
pracovnými prostriedkami, aby mali vytvorené dosta‑
točné zásoby.
Pre verejnosť zriadili nonstop infolinku ku korona‑
vírusu, na telefónnom čísle 02/32 32 38 38 pacien‑
tom z  celého Slovenska 24 hodín denne poradia 
vyškolení pracovníci, ako ďalej postupovať, ak 
majú príznaky respiračného ochorenia. Linka  za 
týždeň svojho fungovania prijala vyše 1 000 hovorov.
Radi by sme tiež apelovali na verejnosť, aby si uve‑
domila, že túto situáciu zvládneme iba  vďaka maxi‑
málnemu úsiliu a  nasadeniu zdravotníkov po celom 
Slovensku. Chceme preto pacientov poprosiť, aby per‑
sonálu vyjadrili podporu najmä svojím zodpovedným 
a empatickým prístupom.

Jana Fedáková

10. 3. 2020 ‑ Nález finančnej hotovosti na sídl. 
Tarča. IC 254/2020

27. 2. 2020 ‑ Nájdený zväzok 6 ks kľúčov a 1 ks 
prívesok na Šafárikovom námestí pri prevádz‑
ke Agromilk. IC 202/2020

26.  2.  2020 ‑ Finančná hotovosť nájdená na 
sídl. Západ. IC 199/2020

26.  2.  2020 ‑ Čierna peňaženka s  finančnou 
hotovosťou nájdená na sídl. Tarča. IC 198/2020

21. 2. 2020 ‑ Nález kľúča od mot. vozidla FORD 
s príveskom FORD modrej farby a žetónom do 
nákupného vozíka zn. Lyoness. IC 181/2020

15. 2. 2020 ‑ Nález zväzku 5 ks kľúčov s 3 ks 
kovových krúžkov na zóne prevádzky TIC Let‑
ná ul. IC 161/2020

13. 2. 2020 ‑ Nález ruksaku na Hviezdoslavovej 
ul. 1 pestrofarebnej farby s obsahom – čierna 
kožená bunda a červený uterák. IC 153/2020

13.  2.  2020 ‑ Nález zväzku 6 kľúčov s  prí‑
veskom s  nápisom Blanka na Levočskej ul. 
IC 152/2020

12.  2.  2020 ‑ Nález zväzku kľúčov (2 ks FAB) 
s  čiernym rozlišovacím návlekom na Zimnej   
110. IC 146/2020

10. 2. 2020 ‑ Nález zväzku kľúčov (2 ks FAB) na 
kovovej reťazi. IC 134/2020

8. 2. 2020 ‑ Nález zväzku 3 ks kľúčov a 1 čierny 
značkovač + žetón do nákupného košíka logo 
P. B. nájdeného na Letnej ul. IC 129/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

SPIŠSKONOVOVESKÁ NEMOCNICA 
VYZÝVA K DAROVANIU KRVI!
Nemocnice Svet zdravia, vrátane spišskonovoves‑
kej nemocnice, vyzývajú darcov krvi, aby pomohli 
v tomto období pri záchrane životov a prišli darovať 
tú najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre 
epidémiu koronavírusu v posledných dňoch značne 
klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi.
Na darovanie krvi je lepšie sa objednať a prísť 
individuálne na presný čas. Darcovia prejdú vstup‑
nou kontrolou, zabezpečená je zvýšená dezinfekcia 
priestorov a odobraná krv ostáva v 14‑dňovej ka‑
ranténe.
Telefonická linka hematologicko‑transfúziologické‑

ho oddelenia bude fungovať 24 hodín denne a se‑
dem dní v týždni: Spišská Nová Ves, 053/41 99 122, 
transfuzka.sn@svetzdravia.com
Odberové dni: po, ut, št, pi * 7.00 – 11.00 h
Transfúziologické pracoviská však neodmietnu 
a  budú vďačné aj darcom, ktorí prídu na od‑
ber neohlásene. V  tom prípade budú manažovaní 
priamo na mieste tak, aby bol zaručený ich komfort 
a bezpečnosť.
Darcovia musia mať rúško, prípadne si zakrývať 
ústa a nos šatkou alebo šálom. Pri vstupe je tiež 
povinná dezinfekcia rúk.
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HorúčkaHORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Pravidelne si umývajte 
ruky mydlom alebo 
dezinfekčným gélom

Ostaňte doma

Cestujte do zahraničia 
len v nevyhnutných 

prípadoch

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOMHORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

KašeľHORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Zakrývajte si papierovou 
vreckovkou ústa 

pri kašľaní a kýchaní

Telefonicky kontaktujte 
svojho lekára

Nepoužívajte zdieľané 
uteráky alebo utierky 

a použité ihneď vyhoďte

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Bolesti svalovHORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Dodržiavajte osobný 
odstup najmenej 

jeden meter od chorých

Vyhnite sa kontaktu 
s ostatnými 

Vyhnite sa 
miestam s vysokou 
koncentráciou ľudí

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Dusivý kašeľHORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Dbajte na čistotu 
dotykových plôch kľučiek, 

mobilov alebo stolov

Čakajte na usmernenie od svojho 
lekára a prevoz na najbližšie 

infektologické pracovisko

Ak máte otázky, neváhajte 
kontaktovať našu Koronavírus 

nonstop infolinku na 02/3232 3838

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

Návšteva oblasti 
s výskytom koronavírusu

HORÚČKA

KORONAVÍRUS

CHRÁNTE SEBA AJ OSTATNÝCH

 

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA NÁKAZU KORONAVÍRUSOM

PRAVIDELNE SI UMÝVAJTE 
RUKY MYDLOM ALEBO 
DEZINFEKČNÝM GELOM

ZAKRÝVAJTE SI PAPIEROVOU 
VRECKOVKOU ÚSTA 

PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ

DODRŽIAVAJTE OSOBNÝ ODSTUP, 
NAJMENEJ 1 M OD CHORÝCH

NEPOUŽÍVAJTE 
ZDIELANÉ UTERÁKY ALEBO UTIERKY 

A POUŽITÉ IHNEĎ VYHOĎTE

CESTUJTE DO ZAHRANIČIA 
LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

OSTAŇTE DOMA TELEFONICKY KONTAKTUJTE 
SVOJHO LEKÁRA

VYHNITE SA KONTAKTU 
S OSTATNÝMI 

 

AK MÁTE OTÁZKY, NEVÁHAJTE 
KONTAKTOVAŤ NAŚU 

KORONAVÍRUS 
NONSTOP INFOLINKU 

02/3232 3838

VYHNITE SA PREĽUDNENÝM MIESTAM

DBAJTE NA ČISTOTU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH KĽUČIEK, MOBILOV 

ALEBO STOLOV

KAŠEĽ BOLESTI SVALOV DUSIVÝ KAŠEĽ NÁVŠTEVA OBLASTI 
S VÝSKYTOM 
KORONAVÍRUSOM

KORONAVÍRUS

SYMPTÓMY

PREVENCIA

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PODOZRENIA Z NÁKAZY KORONAVÍRUSOM

CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH
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SPRAVODAJSTVO

PRIJATÉ OPATRENIA MESTA 
NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
V súvislosti s pandémiou koronavírusu mesto Spišská Nová Ves prijalo viacero opatrení, ktoré okamžite zverejňovalo na svojej webovej 
a facebookovej stránke.

DO ODVOLANIA PLATÍ:
regulácia vstupu a úradných hodín Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, a to od 
8.00 do 9.00 hod. pondelok – piatok, a to len na nevyhnutné úkony:
• matrika
• evidencia obyvateľstva
• pokladňa
• kancelária primátora ‑ vybavovanie občianskeho pohrebu na t. č. 0908 343 208
• redakcia Ička preberá príspevky do májového vydania prostredníctvom e‑mailo‑

vého podania – kontakty viď tiráž na str. 2.
• úhrady miestnych daní a poplatkov je možné vykonať prostredníctvom internet 

bankingu do 30. apríla 2020.
Vstup na mestský úrad je povolený len osobám s rúškom, prípadne šálom, 
šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

Pozastavené sú všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom 
na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 10 účastníkov vrátane že‑
nícha a nevesty, svedkov a rodičov a na pohreboch v obradnej sieni domu smútku 
max. 20 účastníkov najbližších príbuzných.
Snúbencom odporúčame preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie.

Od 14. 3. 2020 sú zberné dvory uzavreté a od 15. 3. 2020 sú uzavreté aj ve‑
rejné toalety.
Platí zákaz venčenia psov v karanténnej stanici a mestskom útulku.

Materské školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
majú od 13. 3. 2020 do odvolania dočasne prerušenú prevádzku, prerušené je 
aj vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na území mesta 
Spišská Nová Ves.

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 17. 3. 2020 pozasta‑
vuje príjem nových klientov. Platí zákaz návštev klientov vo všetkých zariade‑
niach sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi. Pozastavený je výdaj obedov pre 
externých odberateľov stravy bez rozvozu z domova dôchodcov, poskytovanie 
obedov s rozvozom ostáva v pôvodnom režime.

Uzatvorené sú všetky zariadenia mesta (pavilón Aquaterra a ZOO, športová hala, 
sauna, plaváreň, zimný štadión, futbalový štadión, kolkáreň, atletický štadión, teni‑
sové kurty, Dom kultúry Mier, koncertná sieň Reduty, Multifunkčné energeticko‑ba‑
nícke centrum ‑ Multicentrum vrátane telocviční a multifunkčných ihrísk základ‑
ných škôl).

Zastavené sú hromadné podujatia a činnosť všetkých záujmových útvarov v ško‑
lách, CVČ a Klube mladých, MKC, kluboch dôchodcov a všetkých OZ.
Pre verejnosť je uzavreté TIC, v prípade potreby je možné s pracovníkmi TIC ko‑
munikovať telefonicky alebo e‑mailom v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hod. 
(t. č. 053/429 82 93, tic@mestosnv.sk).
Platí zákaz výstupov do kostolnej veže RKFK Nanebovzatia Panny Márie.

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi je povinná kontrolovať verejné priestranstvá 
a všetky prevádzky uzavreté na základe opatrení SR.

Zároveň do odvolania platia všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
platné pre celé územie Slovenskej republiky.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne 
sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať 
prostredníctvom svojej stránky  www.spisskanovaves.eu  a  prostredníctvom 
Facebooku.
Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a  riadiť sa aktuálnymi infor‑
máciami a  odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach 
Úradu verejného zdravotníctva SR  www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva   
www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a ďalších 
správcov bytov na území mesta vyzývame, aby v rámci 
opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu zabezpečili 
pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov bytových 
domov.

OCHRANA CESTUJÚCICH
pri nastupovaní do autobusov

Zároveň cestujúcich vyzývame, aby využívali 

bezkontaktnú formu úhrady cestovného 

(dopravné karty). Kredit na dopravnú kartu si 

cestujúci môžu nabiť aj z pohodlia domova 

prostredníctvom aplikácie UBIAN.

eurobus a.s. Košice, Staničné nám. 9, tel.č. +421 (0) 915 752 224

Na základe rozhodnutia krízového štábu KSK a zavedených 

opatrení iných dopravcov je vstup do autobusov mestskej a 

prímestskej dopravy povolený len cestujúcim, ktorí sa 

chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou 

vhodnou  alternatívou. Odporúčame používať aj rukavice.

ZÁKAZ OBSADZOVANIA SEDADIEL

v prvých dvoch radách

eurobus a.s. Košice, Staničné nám. 9, tel.č. +421 (0) 915 752 224

ZÁKAZ SEDIEŤ 

NA TÝCHTO SEDADLÁCH!

Z dôvodu zvýšeného ohrozenia vodičov nákazou vírusom 

COVID-19 preventívne zakazujeme cestujúcim obsadzovať 

prvé dva rady sedadiel v autobusoch.

Ďakujeme za pochopenie

SOBOTNÝ REŽIM V MHD
od 18.3.2020

S účinnosťou od stredy 18. marca 2020 bude na dobu neurčitú na základe 

rozhodnutia MsÚ Spišská Nová Ves a OcÚ Smižany premávať počas celého 

týždňa mestská hromadná doprava v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch 

podľa cestovných poriadkov platných v sobotu. Výnimku tvorí linka MHD č. 

1, ktorá bude od pondelka do piatku v čase 6:30 - 13:00 hod. premávať v 

štandardnom režime (podľa cestovných poriadkov platných v pracovné 

dni). Bez obmedzenia budú premávať aj spoje do Embraca. O návrate k 

pôvodnému režimu budeme cestujúcich včas informovať.

eurobus a.s. Košice, DZ Sp. Nová Ves, Duklianska 47 Spišská Nová Ves, tel.č. +421 (0) 53 4421154, 4173138

MHD 1 premáva len od 6:30 - 13:00 ako v X

MHD 2 - 15 premávajú celý týždeň ako v sobotu 6

Spoje do  premávajú BEZ OBMEDZENIA EMBRACA
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VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE
SV. ALŽBETY, 
BRATISLAVA
Palackého č. 1, 
811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave:
• možnosť výberu z 82 študijných 

programov I., II. a III. stupňa štúdia
• možnosť odbornej praxe pre 

študentov v 20-tich krajinách 
(Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, 
Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, 
Kambodža, Vietnam, atď.)

• možnosť študovať v Nairobi 
a Phnom Penh (časť študijného 
programu v angl. jazyku)

• na škole pôsobí 52 profesorov, 
15 DrSc., 10 zahraničných

• vysoká škola v SR s najnižším 
školným

• hodnotenie zo strany študentov 
v anonymnom hodnotení 
študentských ankiet  
v rozmedzí A – B (4,1 – 4,8)

• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi 
signatárov Veľkej Charty Bolonskej 
univerzity

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

Je tu možnosť študovať 
na detašovanom pracovisku:
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, študijný 
odbor SOCIÁLNA PRÁCA!

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

SENIORI SI ZASLÚŽIA NAŠU POMOC 
V TÝCHTO ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH
Primátor mesta Pavol Bečarik spolu s mladými dobrovoľníkmi podávajú pomocnú ruku seniorom, 
ktorí sú najviac ohrozenou skupinou obyvateľov v súčasnej situácii, keď sa svetom šíri pandémia 
ochorenia COVID‑19.

Mesto Spišská Nová Ves spúšťa tieto projekty pre seniorov:

NÁKUP PRE SENIOROV
Určený je seniorom, ktorí:
• majú trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves,
• nemajú v  meste blízkych príbuzných, ktorí by im 

nákup mohli zabezpečiť, alebo ich príbuzní sú chorí 
alebo v karanténe,

• sú držiteľom ZŤP.
Mesto v  spolupráci s  COOP Jednota, TEMPO Super‑
market zabezpečia pre obyvateľov, ktorí spĺňajú všetky 
vyššie uvedené podmienky, rozvoz základných potra‑
vín, hygienických potrieb a dostupných dezinfekčných 
prostriedkov v primeranom množstve za pultové ceny 
COOP Jednota, TEMPO Supermarket. Dovoz a služba 
sú bezplatné, senior zaplatí len cenu potravín, kto‑
ré si objednal.
Ide o  nasledovné potraviny: balený chlieb (polovica, 
celý), mlieko trvanlivé 1,5 %, maslo, syry, múka, ces‑
toviny, ryža, olej, cukor, soľ, čaj, káva, zelenina, ovocie, 
vákuovo balené  mäsové výrobky podľa aktuálnej po‑
nuky. Ak je v ponuke rovnaký tovar od viacerých do‑
dávateľov, vyberieme najlacnejší, hygienické potreby 

a dostupné dezinfekčné potreby.
Službu môže senior využiť maximálne 2x v týždni (len 
pracovné dni), hodnota nákupu by nemala presiahnuť 
20 € pre jednotlivca, 30 € pre manželov.
Postup:
Objednávky budú prijímané na t. č. 0948 115 655, 
resp. 0948 138 988 v čase od 8.00 ‑ 10.30 hod.
Občan nahlási: meno, adresu doručenia a tovar, ktorý 
požaduje z ponuky, výnimočne aj iný tovar (trvanlivé 
alebo balené potraviny, hygienické potreby).
Balenie tovaru sa uskutoční v  nasledujúci pracovný 
deň ráno a dovoz na miesto určenia bude v čase od 
11.00 – 13.00 hod. (piatková objednávka bude doru‑
čená v pondelok).
O doručení a sume nákupu bude senior informovaný 
cca 10 min. pred príchodom dobrovoľníka na telefón‑
nom čísle, z ktorého bola prijatá objednávka.
Senior vloží peniaze do priesvitného vrecúška (podľa 
možností presnú sumu) a odovzdá ho dobrovoľníkovi 
pri prebratí tovaru.

DONÁŠKA LIEKOV DOMOV
Služba je určená seniorom a  imobilným osobám, 
ktoré:
• majú trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves,
• žijú sami v domácnosti,
• nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im doru‑

čili lieky, alebo ich príbuzní sú chorí alebo v karanténe,
• sú držiteľom ZŤP.
Postup:
1. Občan, ktorý potrebuje lieky, si ich predpísanie te‑

lefonicky dohodne so svojím ošetrujúcim lekárom, 
ktorý vypíše elektronický recept.

2. Občan zatelefonuje na nižšie uvedené tel. číslo, 
nahlási svoje meno, rodné číslo a adresu, na ktorú 
požaduje doručenie liekov.

3. Objednávky budú prijímané na t. č. 0948 115 655 

a  0948 138 988 od 8.00 ‑ 10.30 hod. v  pracov‑
ných dňoch.

4. Doručovanie objednaných liekov sa bude realizo‑
vať nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky 
(v rámci možností a dostupnosti liekov).

5. O doručení a  sume doplatku za lieky bude senior 
informovaný cca  10 min. pred príchodom dobro‑
voľníka na telefónnom čísle, z ktorého bola prijatá 
objednávka.

6. Občan vloží peniaze do priesvitného vrecúška (pod‑
ľa možností presnú sumu) a odovzdá ho dobrovoľ‑
níkovi pri prebratí liekov.

Občan môže využiť túto službu max. 1x týždenne.
Služba je bezplatná, občan zaplatí len cenu za lieky.

POSKYTOVANIE OBEDOV HOTELOM PREVEZA
Mesto Spišská Nová Ves iniciovalo v spolupráci so 
Správou telovýchovných zariadení, ktorá okrem 
iného spravuje i hotel Preveza, poskytovanie obe‑
dov pre seniorov.
Obedy sú poskytované od pondelka 23. 3. 2020, a to 
formou výdaja v hoteli Preveza alebo formou rozvozu.
V tejto mimoriadnej situácii bude jedinou podmienkou  
trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi.
Cena obedového menu je 2,90 €. V ponuke bude poliev‑
ka + hlavné jedlo. Variť sa bude iba jedno hlavné jedlo 
denne. Výdaj bude len do vlastných obedových nádob. 
Platba za obed bude prebiehať priamo pri prebratí obeda.
Cena rozvozu je 0,50 € + cena za jedlo 2,90 €, jedlo 

bude rozvážané v jednorazových menu boxoch.
Nahlásiť záujem o obed je nutné najneskôr do 9.00 
hod. v daný deň na telefónnom čísle 0911 669 863. 
Obed sa bude vydávať a rozvážať v čase od 11.30 
‑ 12.30 hod.
Zaručená je maximálna hygiena zo strany personálu ho‑
tela Preveza. Zároveň vyzývame všetkých záujemcov 
o stravu, aby dodržiavali potrebné opatrenia ‑ hlav‑
ne nosenie rúška pri kontakte s personálom hotela 
Preveza pri výdaji alebo s vodičom pri rozvoze.
Kapacita poskytovaných obedov je limitovaná na 
70 porcií/denne. Viac informácií na www.hotel‑pre‑
veza.sk/stravovanie‑dôchodcov

Veríme, že aj napriek mimoriadnej situácii sa nám spoločnými silami podarí preklenúť toto ťažké obdobie.  
Prajem všetkým pevné zdravie.

Pavol Bečarik, primátor mesta

Infolinka KORONAVÍRUS 
v čase 7.30 ‑ 19.00 h

+421 910 118 266

Ďalšie telefónne kontakty 
RÚVZ v SNV:

+421 903 639 070 
+421 53 417 02 11
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ZMENA 
ÚZEMNÉHO 
PLÁNU MESTA
Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného 
plánovania a  stavebného poriadku, pripravuje 
zmenu Územného plánu (ÚPN) mesta Spišská 
Nová Ves. Verejnosť sa o  tom mohla dozvedieť 
z marcového Ička v článku Zo zasadnutia mest‑
ského zastupiteľstva.
Mesto Spišská Nová Ves oznamuje, že sa začali 
prípravné práce na obstarávaní zmien ÚPN 
mesta Spišská Nová Ves.
Vyzývame občianske združenia, podnikate‑
ľov, vlastníkov stavieb dopravného a  tech‑
nického vybavenia, aby poskytli informácie 
a  podklady, ktoré sa týkajú katastrálneho 
územia mesta a tiež aby definovali svoje roz‑
vojové zámery regionálneho a  komunálne‑
ho charakteru pre aktualizáciu ÚPN mesta. 
Taktiež žiadame dotknuté orgány štátnej správy, 
samosprávy a organizácie o poskytnutie podkla‑
dov, stratégií, programov a projektov, uvedených 
v § 7a ods. 2 stavebného zákona. Najmä podkla‑
dy ochrany prírody a tvorby životného prostredia 
a krajiny, ochrany kultúrneho a historického de‑
dičstva, nadradené koncepcie riešenia dopravy 
a  technickej infraštruktúry, regionálneho a  ko‑
munálneho rozvoja. Tieto podklady sa povinne 
využívajú pri spracovaní územného plánu.
Námety, požiadavky, podklady a  informácie 
dotknutých orgánov, organizácií, právnic-
kých a fyzických osôb je potrebné v termíne 
do 30. 5. 2020 doručiť na adresu:
Mestský úrad
Oddelenie územného plánovania a stav. poriadku
Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt:
Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. odd. ÚPaSP 
Tel.: 053/41 52 335
E‑mail: teodor.stubna@mestosnv.sk

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V ĽADOVOM HOKEJI 18-ROČNÝCH 
ZRUŠENÉ
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila 
13. 3. 2020 turnaj A‑skupiny prvej divízie maj‑
strovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov plá‑
novaný v apríli v Spišskej Novej Vsi. Dôvodom 
je pandémia koronavírusu. IIHF zrušila všetky 
turnaje tejto vekovej kategórie, vrátane MS elitnej 
kategórie v  amerických mestách Plymouth a  Ann 
Arbor (pôvodne od 16. do 26. apríla).
„Mrzí nás, že sa tento rok hokejový šampionát hrá-
čov do 18 rokov na Slovensku neuskutoční. Vzhľa-
dom na aktuálnu situáciu v Európe i vo svete je ale 
rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie 
pochopiteľné. Zdravie hráčov i  divákov je prvora-
dé,“ uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového 
hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan pre oficiálnu stránku 
zväzu.

Vstupné vrátia
Diváci sa o  svoje peniaze za zakúpené lístky báť 
nemusia.
„V spolupráci s predajcom vstupeniek, spoločnos-
ťou predpredaj.sk, budeme v krátkom čase držite-
ľov zakúpených vstupeniek informovať o  spôsobe 
vrátenia peňazí,“ povedala riaditeľka organizačné‑
ho výboru MS U18 Aneta Büdi.
„Na tento športový sviatok sme sa veľmi teši-
li. Prípravy bežia už niekoľko mesiacov. Situácia 
v Európe je ale vážna a iné rozhodnutie, ako zrušiť 
celý turnaj, sme ani neočakávali. Veríme, že vďaka 
skvelej spolupráci so Slovenským zväzom ľadového 
hokeja sa nám podobné podujatie podarí dotiahnuť 
do nášho mesta i  v budúcnosti,“ uviedol primátor 
Pavol Bečarik. TASR

PRIORITY, PLÁNY A CIELE 
MESTSKÝCH VÝBOROV
Postupne vám budeme prinášať plány jednotlivých 
mestských výborov.

Mestský výbor č. 3 ‑ Ferčekovce
„Náš mestský výbor rieši aktuálne problémy života 
obyvateľov Ferčekoviec. Našou prioritou v  minulom, 
ale aj tomto roku, je vybudovanie vyhovujúcich za-
stávok MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej 
Huty s  vyznačením priechodov pre chodcov  – ulice 
Gemerská a Tatranská. Ďalej sa budeme zasadzovať 
o osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica na 
Karpatskej ulici, ale chceme aj naplánovať doplnenie 
a  zefektívnenie verejného osvetlenia pre celú lokali-
tu Ferčekoviec a  zabezpečiť prehĺbenie a  vyčistenie 
koryta potoka Holubnica za účasti správcu,“ uviedol 
predseda mestského výboru Valter Retter.

Mestský výbor č. 4 ‑ Mier
„Čo sa týka ciest, máme v  pláne opraviť prvú časť 
Štúrovho nábrežia a  Krčméryho ulicu. Rovnako ako 
chodníky na Bezručovej od čísla 1 po 7 – súbežne 
s miestnou komunikáciou, na Triede 1. mája – oproti 

vchodom č. 1 – 9, Štúrovom nábreží č. 9, 10, 11. Na 
Ul. J. Wolkera potrebujeme rozšírenie parkoviska (ne-
bezpečná priechodnosť komunikácie), na Ul. P. Jilem-
nického  – riešenie nových parkovacích plôch, aj na 
Štúrovom nábreží č.  12  – 13 či Komenského ulici 
č. 9 – 15 alebo na Ul. Z. Nejedlého ulici (dokončenie 
+ priestor pred MŠ). Okrem toho navrhujeme oplotiť 
detské ihriská, vyriešiť ich údržbu, na detských ihris-
kách zverejniť prevádzkové poriadky, zmodernizovať 
staré detské ihriská. Potrebujeme dokončiť oplotenie 
kontajnerov na celom sídlisku, zabezpečiť rekonštruk-
ciu a modernizáciu športových ihrísk, upraviť asfaltový 
povrch a  vybaviť ich novým športovým náčiním. Na 
existujúcich parkoviskách musíme vyznačiť vodorovné 
dopravné značenie. Mesto by malo zabezpečiť náter 
mostových konštrukcií a  lokálne opravy konštrukcií. 
Zároveň chceme zaradiť do plánu doplnenie verej-
ného osvetlenia na Triede 1. mája č. 51 – 63. V ne-
poslednom rade je potrebný aj návrh vhodnej lokality 
pre zriadenie voľného výbehu pre psov,“ skonštatoval 
predseda mestského výboru Dávid Demečko.

Tomáš Repčiak

NAJ NEVESTA
Iveta Košíková patrí do rodiny talentovaných Spiš‑
skonovovešťanov, ktorí nás úspešne reprezentujú 
doma aj v zahraničí. Aj tento rok dominovala v súťaži 
Naj nevesta / Naj ženích, v prestížnej súťaži plnej este‑
tiky. Úlohou súťažiacich je vystihnúť prvky na základe 
názvu témy, ktoré zakomponujú do svojich modelov, 
a tým ponúknu vlastnú víziu dokonalej nevesty. Modely 
s  nádychom čias minulých boli témou tohto ročníka 
„Wedding history time BRIDE or GROOM“ (Historic‑
ká nevesta). „Súťaž každoročne organizuje LeRen na 
Svadobných dňoch & Beauté na Agrokomplexe v Nit-
re, je pre návrhárov, vizážistov, kaderníkov a spoločné 
tímy, dospelých aj školy. Každý rok je vyhlásená iná 
téma… Ja maľujem na textil, mám originálne modely 

a  tie majú úspech. V  roku 2018 bola témou folk ne-
vesta, v  ďalšom roku street a  teraz history,“ hovorí 
I. Košíková.
Súťažou neviest však tohtoročný úspešný príbeh tejto 
dizajnérky nekončí. Prihlásila sa aj na súťaž v zdobení 
tort v Poľsku, kde ponúkla tortu v štýle úspešnej fol‑
klórnej nevesty. „Tortová súťaž prebieha v rámci naj-
väčšieho cukrárskeho veľtrhu Exposweet, trvá štyri dni 
a má návštevnosť približne 25-tisíc ľudí z rôznych kra-
jín. Stretli sme tam aj Spišskonovovešťanov. Možno mi 
práve to prinieslo šťastie, pretože som vyhrala nielen 
zlatú medailu, ale aj GRAND PRIX vo svojej kategórii,“ 
dodáva I. Košíková. Blahoželáme.

Tomáš Repčiak
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ÚSPEŠNÝ FEBRUÁR 
NA SOŠ EKONOMICKEJ
V utorok 25. februára 2020 boli v Bratislave udele‑
né ocenenia za študentské videá, ktoré majú prilákať 
študentov do poľnohospodárskych a potravinárskych 
odborov stredných škôl v rámci projektu Podpor svoj 
odbor, ktorého organizátorom je Slovenská poľno‑
hospodárska a potravinárska komora. Školu úspešne 
reprezentovala Radka Pentáková zo IV. E, ktorá so 
svojím videom „Prax na agre, žiadne trable“,  ob‑
sadila v  celoslovenskej konkurencii 46 videí skvelé 
3. miesto.

Na 54. ročníku krajského kola súťaže žiakov SŠ 
v  spracovaní informácií na počítači sa Kris‑
tián Hauswirth v  disciplíne odpis textu umiestnil na 
3. mieste a postúpil na celoslovenské kolo.

Ekologické podnikanie v  rámci projektu EKO‑NÁ‑
PAD predstavili 3 tímy školy na Technickej univerzite 
v Košiciach. Študenti Sandra Uharčeková, Karolína 
Koršalová, Ema Karchňáková, Monika Hurajtová 
vyhrali 1. miesto a  Vivien Popadičová a  Jakub 
Kaščák obsadili 3. miesto.

PROJEKT ERASMUS+ 
REMESLO 2020 
NA SOŠ DREVÁRSKEJ
Počas školského roka 2019/2020 sa študenti a učite‑
lia SOŠ drevárskej zúčastnili stáží v projekte Remeslo 
2020 v Českej republike, Poľsku a  Litve. Počas let‑
ných prázdnin sa pedagógovia školy zúčastnili na kur‑
zoch v Strednej umeleckej škole v Hradci Králové, kde 
sa stali študentmi a učili sa nové postupy rezbárstva. 
Mali možnosť porovnať si postupy, metódy a  formy 
vyučovania a spoznať samotné mesto. V septembri sa 
stáže zúčastnili študenti odboru Dizajn a  tvarovanie 
dreva, ktorí sa prezentovali svojimi reliéfmi na rez‑
bárskom sympóziu v SŠNO v Bystřici pod Hostýnem. 
V novembri 2019 sa štyria fotografi zúčastnili stáže 
v poľskom Janówe – Lubelskom. Pracovali vo fotoate‑
liéri v múzeu fotografie, kde sa učili využívať modernú 
ateliérovú techniku. Na plenéri v  prírode spolupra‑
covali so študentmi zo Stalowej Woli. Zo spolupráce 
vznikla veľmi pekná výstava fotografií, ktorá je k vi‑
deniu v našej škole. Pred Vianocami odcestovala na 
stáž väčšia skupina študentov a učiteľov do Litvy do 
hlavného mesta Vilnius. Študenti z drevárskych odbo‑
rov pracovali v školskej dielni VšĮ Vilniaus statybininkų 
rengimo centras, kde si mohli od návrhu po realizáciu 
vyrobiť drobnosti z  dreva podľa svojich želaní. Vyu‑

žili výborné technické vybavenie a  na pomoc mali 
skúseného majstra. Učitelia sa zaujímali o zaujímavé 
a  moderné študijné odbory, kurzy pre remeselníkov 
a stavbárov a bežný chod školy. Celkovo sa na stáži 
Erasmus+ zúčastnilo 16 študentov a 12 učiteľov. Po‑
slednú stáž pre učiteľov mali plánovanú na apríl 2020 
do českej Volyne, ale z bezpečnostných dôvodov bola 
zrušená. Úspešná realizácia týchto stáží je vďaka 
grantu projektu Erasmus+.

GYMNASTIKE SA NA 
ZŠ ING. O. KOŽUCHA DARÍ
Gymnastika a ZŠ Ing. O. Kožucha to je niečo, čo už 
pár rokov patrí neodmysliteľne k sebe. Zásluhou p. u. 
Majerničkovej a p. u. Murgáčovej, ako aj pani trénerky 
I. Kovalčíkovej na škole vybudovali širokú základňu 
tohto športu. Dnes sa v  škole venuje gymnastike 
55 detí, ktoré každoročne žnú úžasné úspechy na 
okresných, krajských i  celoštátnych súťažiach. Pre‑
to sa minulý rok rozhodli zapojiť do projektu Šport 
pre všetkých a vďaka tomu sa im podarilo získať pre 
svojich gymnastov špeciálne gymnastické náradie 
v hodnote 7 198,80 €, ktoré skvalitní a súčasne sprí‑
jemní ich tréningové aktivity. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej repub‑
liky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

ŠKOLSKÝ PROJEKTOVÝ DEŇ 
„JAZYK NÁS SPÁJA“
25. február 2020 patril na ZŠ, Lipová 13, cudzím 
jazykom. Žiaci počas tohto netradičného dňa zažili 
európske krajiny na vlastnej koži. Cieľom tohto pro‑
jektového dňa bolo zážitkovou formou vyučovania 
spoznať jazyk, kultúru a  tradície Anglicka, Fran‑
cúzska, Nemecka, Ruska a  tiež Slovenska. Učiteľov 
nahradili lektori z  Inštitútu jazykov a  vzdelávania 
v Spišskej Novej Vsi, vďaka ktorým sa žiaci zábavnou 
formou skamarátili s  jazykmi spomenutých krajín. 
Nechýbali tvorivé aktivity ani ochutnávka tradičných 
jedál a nápojov. Hlavné mestá krajín priblížili žiakom 
ich rovesníci v krojoch typických pre dané štáty. An‑
glický jazyk pomohla sprístupniť aj predajná výstava 
anglickej literatúry pre deti od vydavateľstva Usbor‑
ne. V spolupráci so ZUŠ v Smižanoch sa žiaci naučili 
a  veselo si zatancovali typický ruský kazačok, ne‑
mecký Zwiefacher, anglický – írske tance a francúz‑
sky tanec ‑ kankán, čo malo u žiakov veľký úspech. 
Veríme, že si žiaci odniesli veľa zážitkov, poznatkov 
i nadšenia učiť sa cudzie jazyky.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
MATERINSKEJ REČI
„Kultúra slova, hovoreného i  písaného, je zrkadlom 
kultúry národa,“ odznelo v  rozhlasovej relácii žia‑
kov ZŠ Z. Nejedlého, ktorá otvorila tematický deň 
realizovaný 21. 2. 2020 pri príležitosti Medzinárodné‑
ho dňa materinskej reči, ktorý bol vyhlásený nadáciou 
UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000.
Žiaci 2. stupňa pod vedením učiteľov slovenského ja‑
zyka a  svojich triednych učiteľov si prostredníctvom 
rôznych aktivít pripomenuli, že slovenský jazyk je naše 
kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať.
Z  ľubozvučných slov nášho jazyka vytvorili plagáty. 
Overovali si, či v bežnej komunikácii používajú spisov‑
né slovná. Jazykolamami si pripravili jazyk a hlasové 
ústrojenstvo na dramatizáciu rozprávky, balady aj prí‑
behu zo života mladých. Za tematickým dňom plným 
podnetov na zamyslenie sa a uvedomenie si vlastného 
vzťahu k jazyku dala bodku prednáška o vývine slo‑
venského jazyka.

ÚSPECHY VÝTVARNÍKOV 
A TEORETIKOV ZUŠ-KY
Základná umelecká škola sa aj tohto roku zapojila 
do výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí 
2020. Témou bolo detské vnímanie vesmíru a jeho zo‑
brazenie prostredníctvom výtvarných prác. Teší nás, 
že aj tohto roku sa naši žiaci umiestnili na popredných 
miestach: 1. miesto získala Lilia Kyshko z triedy p. uč. 
D. Vojtášovej; 3. miesto obsadil Borisko Dublan z trie‑
dy p. uč. E. Bavalovej a Čestné uznanie získala Ema 
Slebodníková z  triedy p. uč. J. Ceterovej. Český ča‑
sopis Golem vyhlásil v roku 2019/2020 medzinárodnú 
výtvarnú keramickú súťaž, v ktorej mohli mladí kera‑
mikári reagovať na zaujímavú tému Nebo nad hlavou. 
Naše žiačky Lucia Mroceková a  Natália Omasto‑
vá z  triedy Mgr.  art. Jany Ceterovej získali so svojou 
spoločnou prácou „Keramické svietidlo“ 1.  miesto. 
V celosvetovej webovej súťaži Copic AWARD, kto‑
rá zapája fanúšikov z  celého sveta na webe, z 2 000 
výtvarných prác do užšieho výberu 101 obrazov postú‑
pila naša žiačka Alexandra Mistríková, z triedy p. uč. 
Mgr.  E. Bavalovej. Krajské kolo vedomostnej súťaže 
Hnúšťanský akord z  predmetu hudobná náuka ko‑
nané 24. 2. 2020 má víťazov v kategóriách „A“ a „B“ 
s postupom na celoslovenské kolá v zložení ‑ družstvo 
kategórie „A“: Ela Molitorisová, Stela Kleinová, Ri‑
chard Geci a družstvo kategórie „B“: Patrícia Nová‑
ková, Alexandra Lauková, Marek Malejčík.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, SNV oznamuje rodičom 
detí narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, že zápis 
žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční 

2. – 8. apríla 2020 od 8.00 do 17.00 h

Dátum zápisu sa vzhľadom na situáciu 
s koronavírusom môže zmeniť.

Vážení rodičia, má vaše dieťa nadanie pre cudzí jazyk, 
šport alebo má oslabenú imunitu? ZŠ, Z. Nejedlého 2, 
vám ponúka možnosť rozvíjať talent vášho dieťaťa pod 

dohľadom skúsených pedagógov našej školy.
Ponuka a zameranie školy:

• vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
• na 1. stupni triedy so zdravotným programom,

• od 5. ročníka športové triedy, rozvoj športových talentov,
• školský klub detí s rannou činnosťou od 6.10 

a popoludňajšou činnosťou do 17.00 h,
• pestrá popoludňajšia činnosť v záujmových útvaroch,

• BEZLEPKOVÁ DIÉTA.

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča 
oznamuje, že zápis budúcich prváčikov bude prebiehať od 20. 4. do 24. 4. 2020 

v týchto organizačných zložkách:

• ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 
Určená pre žiakov s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup. 

Školáci postupujú podľa vzdelávacích programov pre bežné základné školy, prispôsobené ich 
špeciálnym potrebám.

• ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím 
Obsah vzdelávania sa nelíši od vzdelávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy 
sú prispôsobené žiakom nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom s poruchou binokulárneho videnia 

(tupozrakosť, škuľavosť).

V tomto roku je možné ešte využiť prípravný ročník. 
Škola disponuje kompletným odborným tímom špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov, 

potrebným prístrojovým a materiálno‑technickým vybavením.

Viac informácií nájdete na stránke www.skola.nevidiaci.sk alebo nás môžete kontaktovať na tel. 
číslach 053/451 23 95, 451 47 95, e‑mailom na skola@nevidiaci.sk.

Na spoluprácu s vami a vašimi deťmi sa teší riaditeľka PaedDr. Šarlota Múdra a pedagógovia školy.

Dátum zápisu sa vzhľadom na situáciu s koronavírusom môže zmeniť.
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SPRAVODAJSTVO

NOVÁ CYKLOTRASA PREPOJÍ 4 OBCE
Návštevníci Národného parku Slovenský raj majú dôvod na radosť. Pribudne tu dlho očakávaná cyklotrasa s názvom Ukrajina s celkovou 
dĺžkou 7,3 km v hodnote 2 mil. €.

Na novú cyklotrasu čakajú ľudia viac ako 10 rokov. „Bolo treba vysporiadať ne-
skutočne veľa pozemkov a nie všetci boli v tomto ústretoví. Hrabušice boli, ako 
jediné, výnimkou. Starostovia druhých obcí sa s tým veľmi natrápili. Ustáli sme 
to a tešíme sa, že cyklotrasa bude mať viac ako sedem kilometrov,“ informovala 
starostka Hrabušíc Jana Skokanová.
Cyklotrasa Ukrajina povedie obcami Smižany, Spišské Tomášovce, Le‑
tanovce a Hrabušice. Celý projekt bol preto náročný v  tom, že sa štyri obce 
museli zapojiť do dvoch výziev vyhlásených Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja SR. Nako‑
niec všetky štyri obce uspeli a na výstavbu cyklotrasy tak dostanú príspevok 
v celkovej výške približne 2 mil. €.
V  rámci I. etapy pôjde o  vybudovanie cyklotrasy, ktorá sa v  Smižanoch pria‑
mo napája na miestnu komunikáciu na Ul. Záhradky, po ktorej vedie existujúca 
cyklotrasa. Pokračuje cez kataster Spišských Tomášoviec a časť Letanoviec po 
štátnu cestu, ktorá vedie na Letanovský Mlyn.
V  II. etape cyklotrasa povedie od Letanoviec až po Podlesok v  Hrabušiciach. 

Koncom januára obce začali s prípravou spoločného verejného obstarávania na 
výber dodávateľa cyklistického chodníka Smižany – Hrabušice. Výstavbu cyk‑
lotrasy obce vítajú. „Spomínaná výstavba prinesie menej áut v Slovenskom raji, 
čistejšie životné prostredie, viac turistov pre všetky štyri obce, čím sa zvýši aj 
dopyt pre jednotlivé ubytovacie zariadenia,“ zhodnotila starostka Spišských To‑
mášoviec Zuzana Nebusová.
V tejto súvislosti by v tomto roku malo dôjsť k rozsiahlej rekonštrukcii cestnej 
komunikácie na Duklianskej ul. od veľkej križovatky až po železničné priecestie 
na sídl. Západ  I. V  rámci nej mesto v  tejto časti pripravuje rozšírenie cyklis‑
tickej infraštruktúry, čo uľahčí návštevníkom Slovenského raja cykloprístup na 
pripravovanú cyklotrasu Ukrajina. „Po tomto projekte bude nasledovať príprava 
projektu na výstavbu ďalšieho asfaltového cyklochodníka od železničného prie-
cestia vedúceho ďalej poza garáže a OC Lidl s napojením obce Smižany. Verím, 
že po vysporiadaní pozemkov budeme úspešní pri získavaní externých zdrojov 
na jeho realizáciu,“ doplnil primátor mesta Pavol Bečarik.

Edita Gondová

V SPIŠSKEJ KNIŽNICI 
DOSTALI REGIONÁLNI 
AUTORI VLASTNÝ KÚTIK
Spišská knižnica otvorila v predstihu, už 26. februára, Týždeň slovenských knižníc 
podujatím Košická župa žije knihou. Predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka uviedol do života policu regionálnych autorov Spiša (pod názvom 
Spišské literárne výhonky) a zoznámil sa s erbovými znakmi knižníc, ktoré spravuje 
VÚC. V  prezentácii riaditeľa Spišskej knižnice Jozefa Lapšanského sa predsta‑
vila  Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonic‑
kého v Michalovciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla 
Dobšinského v  Rožňave a  domáca Spišská knižnica. Tie pripravili počas Týždňa 
slovenských knižníc takmer 70 aktivít. Podujatie svojou účasťou podporili členovia 
Spišského literárneho klubu a ďalší autori, medzi ktorými nechýbal ani hudobník, 
humorista a kulinár Michal Búza.
„Všetky tieto aktivity prispievajú k popularizácii kníh a knižníc, a  to najmä medzi 
mládežou. Ja sám nemám až toľko času na knihy, lebo čítam strašne veľa do-
kumentov a materiálov. Dávam si záväzok do budúcna, že si musím nájsť čas na 
čítanie aspoň večer pred spaním,“ skonštatoval R. Trnka.
V minulom roku dosiahla návštevnosť knižníc v Košickom kraji 390‑tisíc ľudí, čo 
je o 38‑tisíc viac ako v roku 2018. Rovnako stúpol počet registrovaných čitateľov 
o 3 500 ľudí. Tomáš Repčiak

V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 
RASTÚ VŔBOVÉ STAVBY
V spolupráci s dobrovoľníkmi zrealizovalo počas víkendu 7. – 8. marca mesto Spiš‑
ská Nová Ves vŕbové stavby v materských školách na Stolárskej ul., Ul. Z. Nejedlého 
a Ul. J. Hanulu.
„Ide o pôvodnú vŕbu zo súkromnej registrovanej plantáže, určenej špeciálne na tieto 
živé stavby.
Samozrejme, je zdokladovaný aj pôvod materiálu, pre prípad kontroly zo životného 
prostredia, pretože sa nemôže sadiť len tak hocičo, natrhané od potoka… Kvôli 
zdraviu. Veľa z toho upravuje zákon. Dreviny musia byť pôvodné. Ak sa o tieto vŕby 
budú starať tak, ako sa má, tak zakorenia a bude to pekné, husté, zelené. Deti budú 
mať určite radosť,“ uviedol Miroslav Hnát, ktorý nápad ponúkol mestu a pomohol 
ho spolu s ďalšími realizovať.
Takto pribudli v materských školách dva päťmetrové tunely, jedno iglu s priemerom 
3,5 metra a ďalšie prípadné vŕbové stavby vzniknú v areáloch materských škôl, ak 
bude záujem zo strany rodičov detí.

Tomáš Repčiak
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KULTÚRA

KNIŽNÉ
NOVINKY

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk 
www.cvcadam.sk

Aktualne informácie nájdete na 
www.cvcadam.sk

https://snv.stercentury.sk/

Informácie o podujatiach nájdete na: 
www.osvetasnv.sk, 

www.facebook.com/osvetasnv/

Milí diváci program kina MIER
nájdete na stránke www.mkc.snv.sk,

facebook.com/Kino.Mier.SNV

Aktuálne informácie nájdete na: 
www.muzeumspisa.com 

053/442 37 57

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

dana.rosova@gmail.com

Vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID‑19 zverejňujeme len kontaktné údaje 
kultúrnych zariadení. V prípade odvolania zákazu verejných podujatí, informácie o jednotlivých podujatiach 

nájdete na web stránke mesta alebo na príslušných web stránkach kultúrnych a športových zariadení.

Aktuálne Informácie:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

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

Aktuálne informácie: 0907 908 986

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE 
DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68 Aktuálne informácie:

Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves 
a na oficiálnom webe mesta

PROGRAM 
MATERSKÉHO 
CENTRA 
DIETKA
Zdravotné stredisko, 
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
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POZVÁNKY, OZNAMY

NOX
Pohlavie: fenka
Vek: cca rok
Milá a oddaná spoločníč‑
ka. Nekonfliktná s ostat‑
nými psíkmi, sterlizova‑
ná. Nie reťaz a pracovné/
služobné účely!

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný, kastrovaný.

LEO
Pohlavie: psík
Vek: cca 9 mesiacov
Malinké, krehké a jem‑
nučké klbko radosti. 
V útulku je aj jeho 
sestrička Lea, ktorá mu 
je veľkou oporou.

BETTY
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1 rok
Roztopašná krásavica, 
miluje kontakt s člove‑
kom a relax na slniečku. 
Vylučuje sa adopcia s 
účelom stráženia objektu.

LUCKY
Pohlavie: pes
Vek: cca 5 rokov
Malý Lucky je nekonflikt‑
ný, milý psík. Vďačný za 
každé pohladenie a milé 
slovo. Mierumilovný 
spoločník.

MAŤO
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
S obrovskou dávkou 
empatie a výbornými 
komunikačnými schop‑
nosťami. Miluje šantenie, 
prechádzky a hladkanie.

SHEIN
Pohlavie: pes
Vek: 1,5 roka
Stredne veľký energický 
mladý psík. Nemá rád 
konflikty a rozpory. Miluje 
pohyb a pohladenie. Má 
veľmi rád ľudí.

KALI
Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Stredne veľký, mladý, 
temperamentný. Zo 
začiatku je obozretný, no 
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152
E‑mail: utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka ďalších psíkov 

https://www.facebook.com/snvutulok

CÉZAR
Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
V novej situácii sa správa 
niekedy trošku zmätene 
a rozrušene, no rád si 
dá poradiť a priviesť na 
správnu cestu.

KIKO
Pohlavie: pes
Vek: 1,5 roka
8‑kilový psík, ktorý 
ostal úplne sám, keď 
mu zomrel jeho pán. Je 
to nekonfliktný, pekný 
a nenáročný psík.

ROCKY
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Má rád spoločnosť, rád 
sa hrá, naháňa s inými. 
Obáva sa pohybu rúk, 
nepredvídaných pohybov 
a hlavne obojku.

PAŤO
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Usmievavý a nenáročný, 
veselý, hravý a oddaný 
spoločník do každej 
situácie. Rád príjme 
pohladenie či pamlsok.

BASTY
Pohlavie: pes
Vek: cca 1,5 roka
Hravý a usmiaty psík, 
rád sa zapája do aktivít 
s ostatnými útulkáčmi. 
Voči ľuďom je trošku 
opatrný.

BRUNA
Narodená: 6/2019
Roztomilá fenočka, plná 
energie a radosti. Miluje 
hru so psíkmi a je veľmi 
rada v prítomnosti ľudí.
Vhodná k aktívnemu 
spôsobu života.

FALCO
Narodený: 2/2019
Úžasný Falco, splní 
každému akékoľvek 
prianie… S ľuďmi 
a so psíkmi si rozumie 
vynikajúco a vie sa stále 
postarať o dobrú náladu.

ASTA
Narodená: 2/2018
Nenáročná a milá fenka, 
mix NO, sterlizovaná. 
Má rada spoločnosť ľudí, 
rada s nimi spolupracuje 
a je oddaná.

Nižšie uvedené podujatia sa 
uskutočnia iba v prípade zrušenia 

zákazu hromadných podujatí.

… Roztratili sme sa svetom, ako biedne siroty. 
Lebo núdza nás zahnala, za oceán hlboký. 

Dúfame, že ten deň príde, že príde tá hodina. 
Že nás z diaľky navrátivších zľúba naša 

otčina. (Matej Jevjak)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 
a Gymnázium, Školská ulica v SNV

pozývajú pri príležitosti 120. výročia narodenia 

a 70. výročia úmrtia na

STRETNUTIE 
S POÉZIOU 

MATEJA JEVJAKA
20. 4. 2020 o 15.30 h 

v Spišskej knižnici, Letná 28

Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický 

a kamerový záznam. Realizované s finančnou 

podporou mesta SNV.

… Aby sme všetci verní Slaviani, žili tak 
bratsky v radosti. Duch v nás slaviansky 

nech vždy panuje, nech prápor lásky 
zaveje… (M. Jevjak)

Matica slovenská v Spišskej 
Novej Vsi 

pozýva v jubilejnom roku 100. výročia jej 
založenia na prezentáciu

Slovanský pôvod dnešnej SNV 
v archeologických 

svedectvách 
PhDr. Mariána Sojáka, PhD.

6. 4. 2020 o 10.00 h 
v Dome Matice slovenskej, Zimná 68

Na podujatí sa bude vyhotovovať 
fotografický a kamerový záznam.

Klub kaktusárov SNV 
vás pozýva na prednášku

NIEČO Z KAKTUSÁRSKEJ 
PRAXE: 

PRESÁDZANIE 
A SUBSTRÁTY, 
ZALIEVANIE, 

TEPLOTNÉ A SVETELNÉ 
PODMIENKY, ZIMOVANIE

14. apríla 2020 o 16.00 h
v Multifunkčnom energeticko-

baníckom centre, 
Nábrežie Hornádu 14, SNV
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Zne‑
nie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu redak‑
cie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… … KEĎ ŤA ZIMA 
CHVEJE, NEŽ MARCOVÉ SLNKO HREJE.

KRÍŽOVKA

FORIŠOVINY

Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a. s.

vás pozýva 
na podujatie

40 rokov prevádzky rušňov radu 131

25. apríla 2020
na železničnej stanici Spišská Nová Ves

Program:
10.00 hod. - začiatok podujatia, príhovory a krst knihy: 

Elektrické lokomotívy řady E 479.1.

10.25 hod. - prezentačná jazda retro dvojičky 
zo Spišskej Novej Vsi do Východnej a späť.

13.30 hod. - príchod z prezentačnej jazdy do Spišskej Novej Vsi.

Podujatie sa uskutoční iba v prípade zrušenia zákazu 
hromadných podujatí.
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PREDČASNÝ KONIEC A FANÚŠIKOVSKÁ VÝPOMOC
Vrcholom hokejovej sezóny 2019/2020 pre fanúšikov hokeja v meste mali byť sú‑
boje playoff. Spišská Nová Ves vo štvrťfinále Slovenskej hokejovej ligy dostala za 
súpera Topoľčany. Celá séria odštartovala na topoľčianskom ľade, kde sa v prvých 
dvoch súbojoch Spišiakom nedarilo. Prvý duel prehrali 0  : 3 a v druhom podľahli 
o gól 2 : 3. V prvom domácom vystúpení Novovešťania po kolektívnom a dobrom 
výkone zvíťazili na góly 3 : 2 a stav série znížili na 2 : 1. Lenže štvrtý zápas Novoveš‑
ťanom vôbec nevyšiel a pred vyše tisíc divákmi prehrali 1 : 5. Pred piatym súbojom 
tak mali hostia z Topoľčian mečbal. Hokejová sezóna bola však riadiacim orgánom 
predčasne ukončená.
Z vedenia klubu a fanúšikov hokeja v meste vzišla táto výzva:
Nikoho z nás neteší situácia, keď naše deti nemôžu brázdiť ľadové plochy a užívať si 
krásnu hru menom hokej. Naši chalani z A‑mužstva už nedostali možnosť zabojovať 
v playoff a dotiahnuť rozrobenú prácu do konca kvôli šíriacemu sa koronavírusu. 
Spoločne s naším fanklubom a ďalšími hokejovými klubmi je tu spoločná myšlienka 
pomôcť hokejovému klubu vo veľmi ťažkej situácii, v ktorej sa bude po opatreniach, 
ktoré nastali, nachádzať.
Po mnohých ťažkých rokoch hokej u nás opäť ožil a je na správnej ceste, a my vás 
s pokorou a nádejou prosíme o akúkoľvek finančnú pomoc, ktorú uznáte za 
vhodnú. V tejto hokejovej sezóne sme viackrát pokorili tisícovú návštevnosť v zá‑
pasoch a radi by sme pokračovali v nastolenej ceste a robili radosť našim verným 
fanúšikom aj naďalej.

Svoj príspevok v minimálnej výške 5 € je možné poukázať na:
Transparentný účet Hokejový klub Spišská Nová Ves ‑ Slovenská sporiteľňa 
SK51 0900 0000 0051 5155 2200.

Jozef Petruška

„ŠPORTUJ, BENEFITUJ“ NABERÁ NA SILE
Od 1. 1. 2020 funguje na území mesta Spišská Nová 
Ves zľavová karta pre mladých športovcov, ktorí pô‑
sobia v športových kluboch, ktoré majú sídlo v našom 
meste. Projekt „Športuj, benefituj“, ktorý vznikol 

za podpory mesta a  STEZ‑u naberá na popularite. 
Združuje už takmer 250 detí a je stále otvorený tým, 
ktorí ešte jeho profity nevyužívajú. Veľmi nás teší, že 
do projektu postupne pribúdajú ďalší partneri, ktorí 

držiteľom zľavových kariet ponúkajú rôzne zľavy na 
svoje produkty a služby. A tak si zosumarizujme, čo 
všetko môžu mladí spišskonovoveskí športovci 
vlastniaci kartu „Športuj, benefituj“ využívať. 

Majú 50  %‑né zľavy zo 
vstupného, na krytú pla‑
váreň, na letné kúpalisko, 
do sauny a  na verejné 
korčuľovanie. Po dohode 
s  klubmi platia polovicu 
zo vstupného, ak si chcú 
ísť pozrieť hokej, fut‑
bal a  basketbal. Navyše 
dostanú 10  %‑nú zľavu 
pri nákupe v  SCHWABIK 
CYKLO, 20  %‑né dole 
budú mať tí, ktorí navští‑
via fyzioterapeutické 
štúdio  – ZUMI FITSTU‑
DIO. HORVÁTH SPORT 
poskytuje 10 %‑né zľavy, 
SPORT RETTER im z  ko‑
nečnej sumy odpočíta 
15  %. Jazyková škola 
ELC SNV poskytuje 20 % 
zľavy a  pohybové cen‑
trum ULTIMUV im zrazí 
z  finálneho účtu 25  %. 
Zároveň sú autori pro‑
jektu v  jednaní s ďalšími 
potenciálnymi partnermi. 
Cieľom je ďalšia masívna 
podpora športujúcej mlá‑
deže. Všetkým partnerom 
ďakujeme za spoluprácu 
a tešíme sa na ďalšie ak‑
tivity, ktorými pomôžeme 
rozvoju športu v  našom 
meste.

Vladimír Hovaňák, 
Oliver Búza 

autori projektu
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K
E KARATE: Cvičenci Karate klubu IGLOW SNV sa 

zúčastnili viacerých súťaží. Na 1. kole Slovenské‑
ho pohára detí a žiakov ‑ majstrovstvách Slo‑
venska v kumite družstiev 6 – 7‑ročných (16. 2., 
Trenčín) získali 7 medailí (4 zlaté, 1 striebornú 
a 2 bronzové). Na 40. ročníku Veľkej ceny Slo‑
venska v karate (22. – 23. 2.) súťažilo 2 118 cvi‑
čencov z  214 klubov z  32 štátov. Z Karate klubu 
IGLOW sa súťaže zúčastnilo 12 cvičencov, ktorí sa 
celkovo umiestnili na 16. mieste. Vybojovali cel‑
kom 5  medailí (2 zlaté, 1 striebornú a 2 bronzové). 
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky senio‑
rov jednotlivcov a  družstiev 2020 (7.  3., Dolný 
Kubín) aj napriek tomu, že patria medzi juniorov, 
dosiahli dobré výsledky a priniesli si celkom 3 me‑
daily (2 strieborné a 1 bronzovú). Cvičenci Karate 
klubu IGLOW sa zúčastnili aj 3. kola Žiackej ligy 
VÚKABU A TAÚK sezóna 2019 ‑ 2020  – Košice 
(8. 3.). Získali 23 medailí a obsadili 4. miesto zo 
všetkých zúčastnených 20 klubov vo všetkých 
disciplínach.

VOLEJBAL: Juniorky: 1. liga: 13. kolo (15.  2.): 
ŠKM Liptovský Hrádok  – VK SNV 3  :  1 a  3  :  1; 
14. kolo (22. 2.): Slávia TU Košice – VK SNV 2 : 3 
a 1  : 3; 15. kolo (7. 3.): VK SNV – MVK Stropkov 
3 : 0 a 3 : 0. Mladšie žiačky – 6 (skupina 1. – 6.): 
3. kolo (15. 2., Lendak): VK SNV – Lendak 2  : 0, 
VK SNV – MVK Stropkov 0 : 2, VK SNV – VK Slávia 
Svidník 0 : 2. Mladšie žiačky – 4: 1. kolo (23. 2., 
Giraltovce): VK SNV – VK Sokol Giraltovce 0 : 2, VK 
SNV – MVK Stropkov 0 : 2, VK SNV – MVK Vranov 
nad Topľou 0 : 2. Mladšie žiačky – 3 „A“ (skupi‑
na 1. – 6.): 3. kolo (16. 2., Svidník): MŠK Vranov – 
VK SNV „A“ 2  :  0, VK Junior 2012 Poprad  – VK 
SNV „A“ 0  : 2, ŠK Komenského Svidník „A“ – VK 
SNV „A“ 1 : 2, MŠK Stropkov – VK SNV „A“ 2 : 0, 
ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník „A“ – VK SNV „A“ 0  : 2; 
4. kolo (1. 3., Poprad): MŠK Vranov – VK SNV „A“ 
2 : 1, VK Junior 2012 Poprad – VK SNV „A“ 0 : 2, 
ŠK Komenského Svidník „A“  – VK Spišská Nová 
Ves „A“ 0 : 2, MŠK Stropkov – VK SNV „A“ 2 : 0, 
ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník „A“ – VK SNV „A“ 0  : 2. 
Mladšie žiačky  – 3 „B“ (skupina 7.  – 10.): 2. 
kolo (16. 2., SNV): VK SNV „B“ – MVK Snina 0 : 2, 
VK SNV „B“ – ŠŠK ZŠ 8. Mája Svidník „B“ 2  : 0, 
ŠK Komenského Svidník „B“ – VK SNV „B“ 2 : 0; 
3.  kolo (1.  3., Svidník): VK SNV „B“  –  MVK Sni‑
na 0  :  2, VK SNV „B“  –  ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník 
„B“ 2 : 0; ŠK Komenského Svidník „B“ – VK SNV 
„B“ 0 : 2.

BEH: Beh Oľšavskou dolinou (8. 3., Blažice, okr. 
Košice‑okolie, 16 km): M 40 – 49: 4. Tomáš Kamas 
(TJ Tatran SNV, 0:57:32).

ÚSPECHY GYMNASTIEK
24. ročník Festivalu pohybových skladieb sa konal 
7. marca v Trnave. Gymnastky z klubu RTVŠ Mix sa 
každoročne zúčastňujú na tomto športovom podujatí. 
Aj tento raz nadviazali na úspešné reprezentovanie 
nášho mesta. V  kategórii 
detí do 6 rokov so skladbou 
„Stretneme sa v  telocvični“ 
sa umiestnili v zlatom pásme 
a získali zlaté medaily a po‑
hár. V  striebornom pásme 
získali strieborné medaily 
žiačky so skladbou „Pre‑
zentácia“. Mestská športová 
hala bola počas celého festi‑
valu naplnená divákmi, ktorí 
oceňovali predvedené sklad‑
by potleskom. Zúčastnené 
deti a  žiačky: Nela Barto‑
šová, Karolína Mjartanová, 
Mária Puškárová, Ester 
Kočišová, Nina Hricová, 
Dorotea Dravecká, Kristína 
Vnenčáková a  Nina Ju‑
rjaková, Natália Bobková, 

Ema Kršjaková, Michaela Košalková, Alexa Stavjar‑
ská, Tímea Tarkovacsová a Monika Zavačanová. Ví‑
ťazkám i trénerkám I. Kovalčíkovej, A. Majerníčkovej 
a A. Puhallovej srdečne blahoželáme.

ROZBEHNUTÝM BASKETBALISTOM 
UKONČILI SEZÓNU
V 31. kole basketbalovej extraligy mužov Spišská Nová 
Ves zdolala vo veľkom derby Svit 107 : 102. Pre zve‑
rencov trénera Ericha Korfantu to bolo už deviate ví‑
ťazstvo a upevnenie si ôsmej priečky v tabuľke. Po no‑
vom roku sa tak Novovešťania dostali do výbornej 
formy a všetko smerovalo k zápasom playoff. Derby so 
Svitom však bolo posledným majstrovským zápasom 
v súťažnom ročníku.
Hracia komisia Slovenskej 
basketbalovej aso ciácie (HK 
SBA) formálne a  právoplatne 
ukončila sezónu 2019/2020 
Slovenskej basketbalovej ligy 
(SBL) bez určenia poradia.
Účastníci SBL spolu s  riadite‑
ľom súťaže Petrom Mičudom 
rozhodli, že sezóna 2019/2020 
sa na základe pretrvávajúceho 
zdravotného a  bezpečnostného 
rizika so šíriacim sa koronavíru‑
som k 12. marcu 2020 predčas‑
ne ukončuje. Toto rozhodnutie 
musela schváliť aj HK SBA. Hra‑
cia komisia Slovenskej basket‑
balovej asociácie  – sekcia cen‑
trálna v  najvyššej súťaži mužov 

vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu 
Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiada‑
nia všetkých športových podujatí v Slovenskej repub‑
like rozhodla ukončiť súťaž Slovenskej basketbalovej 
ligy mužov 2019/2020 bez určenia poradia.

Jozef Petruška

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ Sp. Nová Ves

Všetky prevádzky sú od 12. 3. 2020 z dôvodu širenia ochorenia COVID‑19 UZATVORENÉ, 
v prípade zrušenia týchto opatrení budú prevádzky otvorené podľa rozpisu uvedeného na www.stez.sk

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
SAUNA A CERAGEM T.: 053/416 63 54

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

HOTEL 
    PREVEZA**

T.: 053/416 63 01, 0911 669 863

www.stez.sk
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SPIŠIAK LUKÁŠ FILIP STRIEBORNÝ 
NA ME VO WROCLAWI
Veľký úspech prichádza zo streleckých Majstrov‑
stiev Európy z Poľska z Wroclawi, ktoré  sa konali 
23. 2. – 2. 3. 2020. Pištoliar Lukáš Filip, reprezentant 
SR, člen Klubu spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi 
a študent SOŠ drevárskej, si spolu so svojimi tímovými 
kolegami Jergušom Vengrínim a  Marekom Copá‑

kom vystrieľali v  tímovej súťaži juniorov vzduchová 
pištoľ 60 druhé miesto. Po neuveriteľnom finále pro‑
ti Rusku, kde Slováci viedli 14 : 2, nakoniec podľahli 
strelcom Ruska 14 : 16. Tretie miesto obsadili strelci 
Talianska.

Rastislav Filip

KONIEC FLORBALOVEJ 
EXTRALIGY MUŽOV
V  záverečnom 22. kole florbalovej extraligy mužov 
hostil posledný tím tabuľky FC Young Arrows Spiš‑
ská Nová Ves celok z prvého miesta 1. FBC Trenčín. 
Pre domácich hráčov to bola rozlúčka s extraligovou 
súťažou. Trenčania potvrdili tabuľkové postavenie a už 
po dvoch tretinách mali dvojciferné skóre.
V  poslednej tretine sa stretnutie už len dohrávalo. 
Hostia si skúšali viaceré herné varianty pred play off 
zápasmi, postupne zvyšovali skóre vo svoj prospech. 
Ich gólostroj sa zastavil na čísle sedemnásť. V  zá‑
vere Trenčania skúšali hernú variantu bez brankára, 
a to domáci využili na strelenie dvoch gólov. Najprv na 
6 : 17 upravil Slezák a symbolickú extraligovú bodku 
dal kapitán Spišskej Novej Vsi Tibor Koczka.
V silnej extraligovej konkurencii sa Spišská Nová Ves 

neudržala. Pre klub a  mesto je to veľká strata, lebo 
florbal v Spišskej Novej Vsi získava na popularite. Veľ‑
kou oporou pre hráčov bolo publikum, ktoré v hojnom 
počte chodilo na domáce zápasy a takmer vždy vytvo‑
rilo búrlivú a tú správnu atmosféru.
Čo je však ešte viac chvályhodné je charitatívny 
rozmer posledného extraligového zápasu. Vedenie 
klubu a hráči Young Arrows sa rozhodli celý výťažok 
z  dobrovoľného vstupného venovať dievčaťu  Karín, 
ktorému nedávno diagnostikovali zákernú chorobu. 
Vyzberalo sa skvelých 540 €, ktoré odovzdajú rodine 
dievčaťa. Tento čin a ochota pomôcť je viac ako aké‑
koľvek  víťazstvo. Toto bolo najväčšie víťazstvo všet‑
kých aktérov posledného extraligového zápasu.

Jozef Petruška

MEDZINÁRODNÝ 
TURNAJ V JUDO
7. Grand Prix Banská Bystrica sa konal 22.  2.  2020 
vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystri‑
ca. Pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli 
tieto výsledky: Kategória mini: do 27 kg Petronela 
Fabinyová: 3. miesto; Kategória mladších žiačok: do 
44 kg: Sabina Cvengrošová: 2. miesto; do 48 kg: So‑
fia Gánovská (na foto): 1. miesto; do 52 kg: Zuzana 
Hamborová: 2. miesto; Kategória mladších žiakov do 
60 kg: Martin Myšička: 3. miesto.
Počas súťaže prebehlo taktiež vyhodnotenie najlepších 
džudistov SR za rok 2019, kde v kategórii mladších 
žiačok Sofia Gánovská celkovo obsadila 2. miesto.

Zľava: Marek Copák, Lukáš Filip, Jerguš Vergríni na 2. mieste

1. ročník dobročinného 
1 000-ročného behu
Usporiadateľ: YADA športové centrum 
Zimná 87, Spišská Nová Ves
Hlavní partneri: OZ SPK Medveď, 
www.VILLANET.sk najlepší internet na Spiši, 
MsV č. 9 Telep - Blaumont
Termín: 25. apríl 2020 (sobota) 
štart hlavného behu o 10.30 h
Miesto: Tenisové kurty pri Nemocnici Svet zdravia 
v Spišskej Novej Vsi
Trať: Prevažne poľné a lesné cesty
Informácie: Ing. Andrej Šimko: 053/32 11 297 
alebo e-mail: 1000rocnybeh@blosnv.sk
Prihlášky: online http://1000rocnybeh.blosnv.sk 
alebo e-mail: 1000rocnybeh@blosnv.sk
Prezentácia: v deň pretekov od 9.00 do 10.15 h
Ceny: prví traja v hlavných kategóriách medaila 
a diplom
Vyhlásenie výsledkov: po skončení posledného 
preteku v hlavných kategóriách
Kategórie: všetky vekové kategórie
Štartovné: 6 €/kategórie hlavného behu, 
1 €/kategórie behu pre zdravie a nordic walking 
+ dobrovoľný príspevok, keďže 50 % zo 
štartovného bude poukázané OZ Sans Souci na 
rekonštrukciu letohrádku
Občerstvenie: Na trati a v cieli, každý účastník 
má nárok na 1 porciu guľášu alebo pirôh a jedné-
ho nápoja (pivo/kofola)

Viac informácií: http://1000rocnybeh.blosnv.sk

Podujatie sa uskutoční iba v prípade  
zrušenia zákazu hromadných podujatí.
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OZNAMY

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE  
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

1. 4. / 8.50 – 12.30 h
• Česká: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; • Letná: 80, 81, 82, 83

14. 4. / 9.00 – 13.30 h
• Bernolákova: celá; • Filinského cesta: 9; • Hollého: celá; • J. I. Bajzu: celá; • Kmeťova: celá; 
• Kuzmányho: celá; • Púpavová: 1; • Radlinského: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 42, 44

18. 4. / 8.00 – 14.30 h
• Radlinského: 26; • Letecká: 35, 37, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66; • Potočná: celá; • F. Hečku: celá; 
• F. Urbánka: 28 – 44 párne, 45, 46, 47, 49 – 79 nepárne; • Hurbanova: 8, 9; • I. Stodolu: 12, 14; 
• Palárikova: celá

Aktuálne informácie (i o prípadnom skoršom ukončení prác) nájdete na portáli VSD www.vsds.sk v časti 
Plánované odstávky.

OZNÁMENIE O ZBERE 
OBJEMNÉHO ODPADU
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves termíny 
pre jarný zber objemných odpadov v jednotlivých častiach mesta. Objemný odpad je komunálny odpad, 
ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok… 
(nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady a pneumatiky).
Bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:

1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 20. 4.
2. Gaštanová ul. ‑ býv. Overall 20. 4.
3. Lipová ul. 20. 4.
4. Kamenný obrázok 20. 4.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 21. 4.
6. Štúrovo nábrežie ‑ parkovisko pri OD Prima 21. 4.
7. Štúrovo nábrežie 11 ‑ 13 21. 4.
8. Hutnícka ul. 21. 4.
9. Strojnícka ul. 22. 4.

10. E. M. Šoltésovej 22. 4.
11. Hurbanova ‑ pri kotolni 22. 4.
12. Za Hornádom ‑ zadná strana obchodu 22. 4.
13. sídl. Východ ‑ F. Kráľa 27. 4.
14. Rázusova ul. 27. 4.
15. Koceľova ul. 27. 4.
16. Filinského ul. – bytovka 28. 4.
17. garáže pri židovskom cintoríne 28. 4.

Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pri‑
stavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie 
stavebného odpadu, zeminy, konárov z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu (akumulátory, 
„vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory…), elektroodpadu a pneumatík.
Upozorňujeme, že pôvodcovi takéhoto odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú 
uvedené v Kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2020.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach sú občania 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta – VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných 
stavebných odpadov ‑ areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (ut ‑ pi 8.00 – 16.00; so 8.00 ‑ 
12.00 h) a nebezpečný odpad na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut ‑ pi 8.00 – 16.00; so 8.00 – 12.00 
h). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za podmienok určených 
v horeuvedenom VZN. Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v pneuservise alebo v predajni 
s pneumatikami.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

ZMENA 
OTVÁRACÍCH 
HODÍN NA 
POŠTE 3
UL. ING. O. KOŽUCHA
Oznamujeme občanom, že s  účinnosťou od 
1. 3. 2020 bola na Pošte Sp. Nová Ves 3 na Ul. 
Ing.  O. Kožucha realizovaná zmena hodín pre 
verejnosť.

Hodiny pre verejnosť po zmene:
pondelok, utorok, 
štvrtok, piatok

7.30 ‑ 16.00 h

streda
7.30 ‑ 12.00 h

14.00 ‑ 17.00 h
sobota, nedeľa zatvorené

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

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

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

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

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

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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
LEKÁRNÍ

PONDELOK ‑ NEDEĽA
8.00 ‑ 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 0910 927 011

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39

T.: 0903 295 513
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POĎAKOVANIA

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo 
svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a  známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 10. 1. 2020 s naším starostlivým otcom, sta‑
rým otcom, švagrom, kmotrom, ujom Milanom MAZÚROM, ktorý 
nás náhle opustil vo veku 67 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
dcéra Katarína s  rodinou, synovia Rastislav a  Milan s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priate‑
ľom, známym, susedom, ktorí sa 5. 2. 2020 prišli rozlúčiť s mojím 
drahým manželom, naším otcom, dedkom, bratom, svokrom Já‑
nom HRICOM, ktorý nás opustil vo veku 78 rokov.
Spomienka ostáva v našich srdciach.
S úctou a vďakou manželka Albína, dcéry Mária, Anna a synovia 
Ján a Milan s rodinami.
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.
Úprimne ďakujeme za prejav sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, ktorí sa 
12. 2. 2020 prišli rozlúčiť s našou mamou, babkou a prababkou 
Annou PALLOVOU, ktorá nás opustila vo veku 91 rokov.
S láskou a vďakou dcéry Maja a Anika s rodinami, synovia Dušan, 
Jendo a Peter s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nie je nič 
také, aké bolo predtým.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 
a  kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, suse‑
dom a známym, ktorí sa prišli 13. 2. 2020 rozlúčiť s našou 
mamkou, babkou a sestrou Vierou KAPRALČÍKOVOU.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej 
službe S. Badziková.
14. 4. 2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našeho 
otca, dedka Antona KAPRALČÍKA.
S  láskou a úctou spomínajú syn Anton, dcéra Tatiana 
a syn Marián s rodinami.

Čas plynie, spomienky stále ostávajú. Nezabudneme, len sa musí-
me naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami.
14. 2. 2020 nás vo veku nedožitých 85 rokov opustil náš milovaný 
Peter DIRGA.
Ďakujeme všetkým príbuzným s  rodinami, priateľom, susedom, 
bývalým kolegom a známym za účasť na poslednej rozlúčke.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel 
si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás 
opustiť. Hoci si odišiel a  niet Ťa medzi nami, v  našich srdciach 
zostaneš navždy s nami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a  známym, 
ktorí sa 19.  2.  2020 prišli rozlúčiť s  mojím milovaným manže‑
lom, otcom, bratom, krstným otcom, svokrom, švagrom a  ujom 
Stanislavom VILKOVSKÝM, ktorý nás opustil vo veku 66 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, 
ktorí sa prišli 21.  2.  2020 rozlúčiť s  naším zosnulým Milanom 
KOTRADYM.
S  láskou a  vďakou manželka Helena a  synovia Milan a  Marián 
s rodinami.

JUBILANTI

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 10 účast‑
níkov vrátane ženícha a nevesty, svedkov a rodičov a na pohreboch v obradnej sieni domu smútku max. 20 účastníkov najbližších príbuzných. Snúbencom odporúčame 
preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie. V prípade záujmu o individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, nahláste tento záujem telefonicky 
u Mgr. Kleinovej na t. č. 0908 343 208, ktorá bude po uplynutí zákazu vykonávať občianske obrady, záujemcov kontaktovať a dohodne termín prijatia.

Anna Baluchová
Júlia Hönischová
Ing. Ján Kotras
Gizela Slivková
František Bocan
Anna Rumanová
Jolana Bandžuchová
Elena Klingová
Ľudovít Dojčanský
Mária Goldbergerová
Anna Harmatová
Veronika Konárska
Elena Kubenková
Helena Kuchtová
MUDr. Margita Kurucová
Anna Mihoková
Františka Selnekovičová

Ružena Adamjáková
Eva Baranová
Ing. Pavol Kubičár
Janka Kuchtová
Anna Murínová
Mária Nagyová
Terézia Paliderová
František Porada
František Šmida
Katarína Vohnická
Mária Filipová
Gabriela Eleonora Gavláková
Margita Goliašová
Lýdia Chylová
Margita Kolačkovská
Magdaléna Koníčková
Mária Lapšanská

Ing. Michal Laško
Mária Pevná
Helena Polťáková
Gabriela Rojkovičová
Filoména Šteinerová
Božena Bednárová
Elena Dovčíková
Milena Dubiňáková
Zlata Filipová
Viera Frankovičová
Pavel Gál
Ing. Vladimír Grofik
Ing. Rudolf Hoza
Miroslav Hric
Veronika Husáková
Janka Javorská
Mária Kalafutová

Ing. Anton Karoli
Ľubomír Kučera
František Kyrc
Albert Mesarčík
Žofia Mokošová
Zdenka Patzová
Valéria Paveleková
Marta Potočníková
Narcis Rončkevičová
Stanislav Sarnovský
František Schmiedt
JUDr. Štefan Tkáč
Anna Verníčková
Kristína Baluchová
Ing. Dušan Bevilaqua
Mgr. Eva Bujňáková
Soňa Cicmanová

Marcela Dunčková
Anna Dzurillová
Štefan Fabíny
Ing. Peter Ferenc
Margita Geletková
Juraj Gudzan
Peter Hodák
Milan Horváth
Monika Hrebenárová
Ing. Štefan Iľaš
Agnesa Jarabeková
Martin Kacvinský
Margita Kakalejčíková
Irena Kokyová
Peter Krajňák
Marcel Kubičár
Kristína Liptáková

Miroslav Mačuga
František Majerčák
Františka Marková
Magdaléna Novysedláková
Štefan Pastucha
Eva Petreková
Agnesa Pipanová
Magda Ráčayová
Ján Sejut
Viera Staňová
Eva Strišková
MVDr. Leopold Vaculin
Mária Valovičová
Július Vesek
Mária Virágová
Marcela Zajacová
Viera Žišková

Vážení občania mesta Spišská Nová Ves. Z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nie je možné pozývať jubilantov na sláv‑
nostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy ich jubilea bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Z  tohto dôvodu mesto Spišská Nová Ves vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa pri príležitosti oslavy ich životného jubilea 
slávnostného prijatia primátorom mesta, aby odovzdali alebo zaslali NÁVRATKU uverejnenú v marcovom Ičku na adresy: Mesto Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves alebo Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

OZNAM
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré radi spomíname.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary celej ro‑
dine, susedom, bývalým spolupracovníkom, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 2. 3. 2020 rozlúčiť s mojím drahým manželom a na‑
ším tatkom Vladimírom MIŠKOVSKÝM.
Zvlášť ďakujeme primárovi chirurgického odd. MUDr. Huľovi a celému 
kolektívu OAMIS NsP SNV za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková 
a DH Bijacovčanka.
S láskou a vďakou manželka a dcéry.
Láska je silnejšia ako smrť, ktorá Ťa vytrhla z kruhu milujúcej rodi-
ny. V našich srdciach ostaneš navždy.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz‑
ným, priateľom a  známym, ktorí sa 13.  3.  2020 prišli rozlúčiť 
s  mojím drahým manželom, naším ockom, starým a  prastarým 
otcom Ing. Pavlom KRAJŇÁKOM.
S láskou a úctou manželka Eva, dcéry Eva, Dagmar, Iveta a ostatná 
smútiaca rodina.
16.  2.  2020 uplynulo 20 rokov od úmrtia našej mamy Kláry 
RUSNÁKOVEJ.
Spomínajú synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
14. 3. 2020 uplynul jeden rok, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, svokor, dedko a pradedko RSDr. Ján ŠIMON.
Spomíname s láskou.
manželka a ostatná rodina

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol 
žiť. Neplačte a nechajte ma v kľude spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
16. 3. 2020 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka a krstného otca Jana TOMISKINA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Anna a syn Slavomír s rodinou.

V  tmavej noci, keď začínal deň, odišla si snívať svoj večný sen. 
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých a všetko, 
čo si rada mala.
26. 3. 2020 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustila mamka, bab‑
ka, prababka Ľudmila KORHEĽOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľudmila s rodinou.

Odišli ste, už nie ste medzi nami, ale v  našich 
srdciach žijete spomienkami.
27. 3. 2020 si pripomenieme 40. výročie úmrtia 
nášho otca a dedka Pavla BAVALU a 19. 5. 2020 
si zároveň pripomenieme 36. výročie úmrtia 
našej mamky, babky Heleny BAVALOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  úctou a  láskou spomínajú synovia František, 
Milan a dcéry Helena a Anna s rodinami.

1. apríl sa už desiaty rok bude spájať s tragickou nehodou na že‑
lezničnej stanici v našom meste, pri ktorej zahynul vo veku 61 ro‑
kov náš milovaný manžel, ocko a dedko Ing. Miroslav ŠTRPKO.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou manželka, syn a dcéra s rodinami.

Sú slová, ktoré Vám už nikdy nepovieme, sú 
chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Sú okami-
hy, na ktoré stále spomíname.
5. 4.  2020 si pripomenieme 10 rokov od úmr‑
tia môjho milovaného ocka a  dedka Richarda 
HUŽIKA a 4. 3. 2020 uplynulo 6 rokov od úmr‑
tia mojej milovanej mamky a babky Magdalény 
HUŽIKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, ve‑
nujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Oľga a syn 
Ladislav s rodinami.

Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom… Premenil 
sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba…
1. 4. 2020 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, náš starostlivý otec, dedko a pradedko František KOŠÍK.
S láskou spomínajú manželka Irena, dcéry Eva a Nasťa s rodinami, 
syn Fero s manželkou Zuzkou a ostatní príbuzní.

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
3. 4. 2020 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel a náš otec Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu, prosíme, 
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka, syn a dcéra s ro‑
dinou.
Žalm 16. 
Pán je môj podiel na dedičstve.
Veľmi sme Ťa milovali, odišla si príliš skoro. Pripomíname si Ťa 
rôznymi spôsobmi… ráno… v noci… pri pohľade na hviezdy… 
podľa dátumov… piesní… miest… vôní… Spomienky v nás zo-
stanú navždy.
4. 4. 2020 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila naša milovaná 
manželka, mamka, babička a prababička Mária BUJŇÁKOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú manžel Andrej, synovia Róbert, Peter, 
Vojtech a dcéra Gabika s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal, na krídlach anjela vzlietol si v diaľ. Už 
necítiš bolesť, už necítiš žiaľ, trpkosť osudu, tá Ťa už nemučí, našiel 
si pokoj v nebeskom náručí. Posielame pozdrav do neba, ocko náš 
milý, manžel môj drahý, pre Teba. Spomienku dnes tichú poslať Ti 
chceme, objať Ťa a povedať, ako veľmi Ťa milujeme. Odišiel dobrý 
človek, každý ho mal rád. Osud je krutý, nevráti, čo vzal, zostali iba 
spomienky, v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás k Tebe zavedie.
10. 12. 2019 sme si pripomenuli smutné 3. výročie, čo nás navždy 
opustil môj drahý manžel a náš milovaný ocko Jozef STRAKA.
5. 4. 2020 si zároveň pripomenieme jeho nedožité 60. narodeniny.
S  láskou v  srdci na Teba spomínajú manželka Ľudmila, synovia 
Jozef a Daniel.
Chýbaš nám.
Čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
8. 4. 2020 si pripomenieme prvé smutné výročie, kedy nás na‑
vždy opustila naša mama, stará mama a prastará mama Melánia 
REPASKÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už 
niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spo-
mienkach sme pri Tebe každý deň.
8.  4.  2020 uplynie 13 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef 
a Stanislav s rodinami.
Kto žije v srdciach, nezomiera.
11. apríla 2020 si pripomenieme 5. výročie, čo odišla naša najbliž‑
šia Jarmila BOČKAYOVÁ.
S láskou, vďakou a úctou na Teba celé roky spomíname.
smútiaca rodina
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Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
11. 4. 2020 uplynie 8 rokov, odkedy nás opustil otec, starý otec, 
syn, brat, svokor, švagor a ujo JUDr. Tibor BRZIAK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spo‑
mienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Čas plynie, ale spomienka ostáva.
10. 4. 2020 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel, náš otec, dedko a príbuzný Štefan GELETKA.
S úctou spomína rodina.

Tvoj odchod bol rýchly, nečakaný. Niet Ťa už medzi nami, odišiel si 
snívať svoj večný futbalový sen. Dotĺklo srdce, stíchol hlas, miloval 
život a všetkých nás.
12. 4. 2020 si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy opustil môj 
manžel, syn, otec a dedko Alexander NAGY.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spo‑
mienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
V  neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.
13. 4. 2020 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, starostlivý otec a dedko Gabriel GÁLOŠ.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Silvia a  syn 
Gabriel s rodinami.
Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všet-
kých nás. S  tichou spomienkou k  Tvojmu hrobu chodíme a  pri 
plamienku sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
12.  4.  2020 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opus‑
til môj milovaný manžel, drahý otec, dedko a  pradedko Jozef 
GRIVALSKÝ.
Zároveň sme si 30. 3. 2020 pripomenuli jeho nedožité 81. naro‑
deniny.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Božena, synovia Peter,  
Jozef, Pavel a Martin s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Čas plynie, spomienky stále ostávajú. Nezabudli sme, len sme sa 
naučili žiť s tým, že nie si medzi nami.
13. 4. 2020 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko Peter GANOVSKÝ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Anna a deti Peter, 
Slávka, Ivo a Michal s rodinami.

Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. 
Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe za-
vedie.
14. 4. 2020 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
Stanislav REŽNICKÝ.
S  láskou na Teba spomína mamka, manželka, dcéra Radka, syn 
Matej a ostatná smútiaca rodina.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Strata veľmi bolí. Ťažko je na Teba zabudnúť a ľudia, čo Ťa mali 
radi, budú ešte dlho spomínať. Ďakujem Ti, že som mohla byť sú-
časťou Tvojho života.
14. apríla 2020 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milova‑
ného manžela Mgr. Petra HÖNISCHA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka Juliana a celá smútiaca ro‑
dina.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. Nesti-
hol sa s nami ani rozlúčiť a  jeho život ukončil vo veku 21 rokov 
nezodpovedný vodič.
14. 4. 2020 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 23 ro‑
kov od úmrtia milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul 
pri dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
rodičia, Tonka a Richard s rodinou
Kto v srdciach žije, neumiera…
16. 4. 2020 uplynie neuveriteľných 20 rokov od smrti nášho otca, 
dedka, pradedka a svokra Štefana FILIPA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.

Tri roky pozeráme do neba a myslíme s láskou na Teba. Spi tichuč-
ko, keď dosnívala života si sen a cestou bolesti odišla si tam, kde 
je mier a láska len…
18.  4.  2020 uplynú 3  roky, kedy nás opustila naša mamka 
Gabriela VAŽANOVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľubica a syn Vlado s rodinami.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
S  tichou spomienkou v  srdci si 21.  4.  2020 pripomíname 10. 
smutné výročie úmrtia našej milovanej mamky, babky a prababky 
Veroniky KUNÍKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Zostanú spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ.
23.  4.  2020 si pripomenieme 7 rokov, odkedy nás opustil môj 
manžel, náš otec a dedko Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomína rodina Vencelová.

25. 4. 2020 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, náš starostlivý otec, brat, zať, švagor, krstný otec 
a ujo Ján VOJTÁŠ.
S úctou a  láskou spomínajú manželka Slávka, synovia Ivan, Ján 
a ostatná smútiaca rodina.
Zostaneš navždy v našich srdciach. Ten, kto Ťa poznal, si spome‑
nie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Keď Boh zatvorí dvere za životom, otvorí nové okno na nebi, aby 
ním duši svietilo večné svetlo.
27. 4. 2020 si pripomíname 5. výročie odchodu do večnosti môjho 
drahého manžela a  nášho milovaného ocka a  dedka Františka 
LUKAŠČÍKA.
S úctou, vďačnosťou a nekonečnou láskou v srdci si naňho spomí‑
na manželka a dcéry s rodinami.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Bez Teba žiť musíme, no v našich srdciach Ťa stále nosíme.
29. 4. 2020 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, otec, dedko Rudolf BÖHM.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou spomínajú manželka Vlasta, syn Róbert s  manželkou, 
dcéra Daniela s  manželom, vnúčatá Veronika, Danka, Janka,  
Radka, René.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29. 4. 2020 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil František KUĽA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou.
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LEKÁRSKA 
KOZMETIKA

SANIMED spol. s r.o.
Letná 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/44 10 711, 0905 961 490 

ŠPORTOVO-REGENERAČNÉ
CENTRUM

František Palušák 
0905 868 072

LEN NA OBJEDNÁVKY* klasická masáž
* re�exná masáž
* bátorička
* celotelová masáž
* masáž podľa vlastného výberu

Veľká noc dáva 
nádej pre zajtrajšky, 
tak nech sa tak stane
praje redakcia

Nižšie uvedené podujatia sa uskutočnia iba v prípade zrušenia zákazu hromadných podujatí.

Klub dôchodcov Lipa, 
Fabiniho 7, SNV
Klub bude zatvorený 

od 3. 4. do 16. 4. 2020

17. 4. | Aprílové žartíky 
v klube o 14.00 h

24. 4. | Za pamiatkami 
do Ružomberka, 

rýchlikom R 602 Čingov o 7.04 h

Kto chce ísť na turistickú vychádzku 
na Dreveník, nech sa riadi podľa 

programu MO JDS v SNV.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

1. 4. (streda) | 24. ročník výstupu na Dreveník
Odchod: AS, nástupište č. 9 o 8.00 h do Spišského Podhradia

15. 4. (streda) | Turistická vychádzka 
Náučný chodník Kimbiark - Svit, dĺžka trasy: 7,5 km; stúpanie: 240 m

Odchod: rýchlik R 602 o 7.04 h do Popradu

25. 4. (sobota) 14.00 h | Odbor KST AC LB SNV
pozýva členov MO JDS na zájazd na juh Nízkych Tatier 

Náročnosť trasy si vyberie každý sám. Záväzné prihlásenie a zaplatenie poplatku za 
autobus 8 € je možné 2. 4. (štvrtok) od 9.00 h do 11.00 h v KD na Levočskej ul.

Aktivity sú pre členov MO JDS. Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 
zodpovednosť. Pripravovaná prehliadka Opálových baní sa uskutoční po upokojení situácie. 

Budeme vás informovať.
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Pre vzrušujúce zážitky 
s rodinou a priateľmi.

www.kia.sk

Metis (Slovensko) spol s r.o.
Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves • Mobil: +421 918 424 390
papcun@metis-sk.sk • www.metis-sk.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km,emisie CO2: 145-204 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage vo výbave EXTRA.

 

Zbožňujete vzrušujúce zážity s rodinou a priateľmi? Neuspokojte sa s priemerom, vyžadujte maximálnu kvalitu, komfort a extra
výbavu. Vyberte si nový akčný model Kia Sportage EXTRA a ako bonus získate extra výbavu, ktorá
okrem iného obsahuje: navigáciu s dotykovým displejom, bezkľúčový prístup Smart Key, LED svetlomety s automatickým prepínaním
diaľkových svetiel, zadnú parkovaciu kameru, aktívneho asistenta udržiavania v jazdnom pruhu, systém monitorovania únavy vodiča
a o veľa viac. K tomu vám pribalíme aj zimné pneumatiky zadarmo a jedinečnú sedemročnú záruku. Máme auto pre každého.

Nižšie uvedené podujatia sa uskutočnia iba v prípade zrušenia zákazu hromadných podujatí.

Klub občianskeho združenia ŽIVOT A ZDRAVIE 
opäť začína svoju činnosť.

Srdečne vás pozývame na zdravotné prednášky,  
kurz varenia a ochutnávky zdravých jedál

28. 4. 2020 o 17.00 h
,,Od zlozvykov k dobrým návykom“ Lindtnerová Darina

Kde: Školská 22 (pri daňovom úrade) 
Kontakt: 0908 994 818. Vstup voľný.

PRIJÍMACIE SKÚŠKYPRIJÍMACIE SKÚŠKY
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AUTOSERVICEAUTOSERVICE
G A R A G E

Kompletný servis mot.vozidiel

Montáž ťažných zariadení

Diagnostika

Odťahová služba

Príprava a absolvovanie  STK / EK

Pneuservis

G A R A G E

Róbert Niga

Klimatizácia

Prevádzka :  Kmeťová 6  052 01 SNV
                     
tel: 0903   6 0 0  5 9 6

Simon

Zmena prevádzky - Tarča  ZRUŠENÁ !

NOVÁ prevádzka   - Kmeťová 6 TELEP
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Predám 3‑izb. byt na sídl. Tarča. Cena dohodou. RK nevolať. T.: 0944 011 145.
 � Predám záhradu 285 m2, lokalita SZZ Tatrasvit (sídl. Tarča). Na záhrade je dre‑

vená chatka, ovocné stromy, kríky a časť na pestovanie zeleniny. T.: 0908 993 552.
 � Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Rozloha 

375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
 � Predám záhradku v dobrej lokalite Červený jarok – murovaná chatka 16 m2, 

pivnica, kuchyňa, podkrovie, balkónik, el. 220 W, 380 W. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradu 258 m2 v lokalite Brusník. Domček, ovocné stromy, kríky, časť 

na pestovanie zeleniny, v ZO rozvod vody, na pozemku parkovacie miesto pre auto 
s prívesným vozíkom. Cena – 11 450 € ‑ v prípade vážneho záujmu dohoda možná. 
T.: 0944 885 530.

 � Predám oplotenú záhradku v ZO „Na líške“ v SNV – záhradná chatka, studňa, 
plechový bazén, „včelín“ a skleník je súčasťou záhradky. Cena po obhliadke doho‑
dou. T.: Jaroslav – 0949 117 344.

 � Predám záhradu s chatkou na Modrom vrchu s unikátnym výhľadom na mesto. 
Parcelné číslo 9 279 a 9 280 s rozlohou 856 m2. Cena dohodou. T.: 0915 980 551.

 � Predaj ‑ záhrada lokalita, ZO SPIŠ, s murovanou ‑ drevom obloženou podpivni‑
čenou chatkou ‑ súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2, elektrika, 
úžitková voda. T.: 0908 267 331.

 � Predám stavebný pozemok v  centre Novoveskej Huty  – Štyrpin. Vhodný pre 
kupca s dobrým vzťahom k prírode – les, voda, kameň, drevo; ku zvieratám – chov 
psíka, ktorý chce stavať rodinný dom na tichom, slnečnom mieste. Rozloha pod‑
ľa voľby kupca do 700 m2. Inžinierske siete – elektrika, voda, plyn a kanalizácia 
na hranici pozemku. Cena dohodou. Adresa vlastníka v  redakcii. SMS na tel. č.: 
0940 246 002.

 � Predám dvojgaráž na sídl. Tarča, pri Hasičskej zbrojnici. Elektrina, montážne 
jamy. Cena 25 000 €. T.: 0905 342 421.

 � Odstúpim prevádzku pedikúry v Spišskej Novej Vsi, sídl. Tarča (OD Druž‑
ba), zariaďovaná minulý rok. Zo zdravotných a  osobných dôvodov. Bližšie 
informácie na t. č.: 0908 026 369.

HĽADÁM
 � Hľadám do prenájmu záhradku v  časti pri Brusníku alebo na Blaumonte na 

tohtoročnú sezónu, 25 ‑ 100 m². T.: 0915 962 237.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý disp‑

lej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7 dní 
v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inšta‑
lácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Na‑
stavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZDARMA! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, 
www.fixnet.eu

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč * komplet 
všetky zmeny v s. r. o. * predaj READY MADE s. r. o. * zápis dopravcov do OR * 
založenie živnosti, atď. TIMID s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 
(prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

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

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

 � ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRE‑
CHY, zariadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, atypy… atď. Pozri foto na FB 
‑ Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 
3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 
20 %. T.: 0903 373 486.

 � Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu? 
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

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

 � DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ, VŠ * FYZIKU pre ZŠ, SŠ. Pripravím na 
skúšky, prijímacie pohovory. DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ, VŠ. Pomôžem 
s prípravou výskumu, so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomo‑
vých, rigoróznych, kandidátskych a docentských prácach. T.: 0918 694 144.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, 
sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, 
červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti muriva a  iné. 
Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � POSTREKY stromov * REGULÁCIA obťažujúceho hmyzu a  hlodavcov * 
DERATIZÁCIA * DEZINSEKCIA * DEZINFEKCIA. Richard Klein – DDD asanačná 
služba, Pribinova 93, Smižany * T.: 0908 134 296, 0905 596 925.

 � VLHKÉ MURIVO * PLESNE * HUBY – zmeriam vlhkosť muriva a navrhnem 
riešenie. T.: 0904 865 262.

 � JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťahu, 
práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie mine‑
rálmi a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.

 � Túžite po krásnej záhrade, no neviete ako na to? PONÚKAM SLUŽBY ZÁ‑
HRADNÉHO ARCHITEKTA: poradenstvo * návrh * realizácia * zavlažovanie * 
oplotenie * terasy * chodníky. T.: 0904 598 984.

 � MASÁŽE ‑ najlacnejšie masáže v okolí už od 7 € za 30 min. Zároveň ponú‑
kame naše služby aj pre zamestnávateľov pri rekondičných pobytoch + DAR‑
ČEKOVÉ POUKÁŽKY k sviatku vašich blízkych. SNV * Zimná 102 ‑ 0917 507 854 
* Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier ‑ 0918 272 005. Tešíme sa na vašu návštevu.
www.masazesnv.sk.

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, ko‑
bercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľ‑
kých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom. 
T.: 0949 353 731.

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

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

 � Ponúkam DROBNÉ OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV * posteľnej bielizne * zu‑
žovanie a skracovanie. V ponuke mám aj HÁČKOVANÚ VÝROBU na zákazku. 
Všetky informácie na t. č.: 0949 118 221.

 � PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady * dlažby 
* elektro * podlahy, atď. T.: 0915 645 177, 0904 443 543.

 � MAĽUJEME INTERIÉRY NEBYTOVÝCH PRIESTOROV (kancelárie, ambulan‑
cie, školy, škôlky, bytové domy…). Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriava‑
me sa na detaily a čistotu prevedenej práce. T.: 0948 823 223.

 � PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ‑ čistenie kobercov, sedacích 
súprav, umytie okien a  iné práce, ktoré vám pomôžu ušetriť čas, zdravie 
a nervy. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891, www.upratovaniesnv.sk

 � ELEKTRO ‑ Chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, umývačky, TV a iné. 
Stačí zavolať ‑ ROZVOZ v rámci okresu SN ‑ KOHEX. T.: 0915 941 276.
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Vážení zákazníci , 
prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov  a veľa spokojných nákupov v našom zariadení.

Supermarket Tempo – Váš slovenský obchod



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


