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PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti
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KRAJ PRACUJE NA STRATEGICKOM DOKUMENTE
Väčšina okresov v Košickom samosprávnom kraji je v kategórii najmenej rozvinutých. Hustota zaľudnenia okresu vysoko prevyšuje priemer.

Košický samosprávny kraj (KSK) v súčasnosti pracuje 
na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvo‑
ja kraja (PHSR KSK). Dôvodom je príprava na nové 
programové obdobie Európskej únie na roky 2021 
‑ 2027 a tiež príprava novej Národnej stratégie regio‑
nálneho rozvoja Slovenskej republiky s názvom Vízia 
a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Vytvorených bolo 6 kooperačných rád strategických 
plánovacích regiónov (SPR) ‑ Gemer, Hnilec, Spiš, 
Abov, Dolný Zemplín: Trebišovsko, Dolný Zemplín: 
Sobranecko‑Michalovsko so zastúpením všetkých 
obcí a miest Košického kraja, ktorých je 440.
Najvýraznejšími problémami Košického kraja sa 
podľa odborníkov javia: vyššia nezamestnanosť, 
porovnateľne nižšie mzdy,  vyššia miera chudoby 
a  prítomnosť veľkých environmentálnych záťaží 
v porovnaní s prosperujúcimi územiami SR a prie‑
mernými hodnotami indikátorov.
Región východného Slovenska patrí dlhodobo k  naj‑
chudobnejším regiónom na Slovensku. Šesť z 11 okre‑
sov Košického kraja spadá do kategórie najmenej roz‑
vinutých okresov.
K najvýznamnejším výhodám a zároveň potenciálom 
naopak patrí výhodná poloha regiónu, populačný 
potenciál, priemyselný charakter pokrývajúci všet‑
ky odvetvia, voľné kapacity pre výstavbu, turistický 
potenciál, medzinárodné letisko v  Košiciach, pre‑
kládka medzi širokorozchodnou a  úzkorozchodnou 
železnicou, ktorá spája východ so západom. Košický 
kraj má výhodnú geografickú polohu v rámci Košic‑
ko–Prešovskej aglomerácie, patrí k  najvýznamnej‑
ším hospodárskym priestorom Slovenska, ktorého 
ťažiskovými ekonomickými odvetviami sú priemysel, 
stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Z priemyselných 
odvetví sú to hlavne hutníctvo, strojársky a ťažobný 
priemysel, priemysel palív a  energetiky, potravinár‑
stvo a IT sektor.

K  hlavným dlhodobo nevyriešeným problémom 
Košického kraja patrí:
• dobudovanie technickej infraštruktúry obcí ‑ vodo‑

hospodárska infraštruktúra, kanalizačné sústavy, 
verejné osvetlenie a ďalšie;

• dobudovanie a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry 
(všetky druhy ciest, mosty, cestné prvky);

• odstránenie najväčších environmentálnych záťaží 
(produkcia CO

2, kontaminované územia, znečistené 
vody a ďalšie);

• komplexná obnova verejných budov a verejnopro‑
spešných stavieb;

• prehlbovanie rovnosti šancí medzi majoritou a mi‑
noritami obyvateľstva;

• odliv vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov.
Strategicko‑plánovací región Spiša je tvorený okresom 
Spišská Nová Ves, v ktorom žilo ku koncu roka 2019 
celkom 99 878 obyvateľov, čo predstavuje 12,5  % 
obyvateľstva Košického kraja. Je to najhustejšie obý‑
vaný okres kraja po okresoch mesta Košice, na 1 km2 
tu žije 170 obyvateľov, čo je o 51 obyvateľov viac opro‑
ti krajskej úrovni (118,7 obyvateľov na 1 km2). Okres 
Spišská Nová Ves je typický vysokým podielom 
obyvateľstva v  predproduktívnom veku (20,2  %), 
ktorý prevyšuje o takmer 3 % krajský a o viac ako 
4  % celoslovenský priemer. S  vekovou štruktúrou 
obyvateľstva súvisí aj nízky priemerný vek a nízky in‑
dex starnutia. Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 
2019 žilo v  okrese Spišská Nová Ves v  rómskych 
osídleniach 23,5 % obyvateľov, čo má výrazný vplyv 
na štruktúry obyvateľstva a  trh práce v  okrese. Po‑
diel ekonomicky aktívnych obyvateľov dosahuje 
45,5 %, čo je o 2,6 % menej ako priemer kraja.
Na čele kooperačnej rady Spiša je primátor mesta 
Spišská Nová Ves Pavol Bečarik so svojím tímom 
pozostávajúcim z  pracovníkov referátu rozvoja mes‑
ta, poslankyne MsZ Zuzany Záborskej a  starostov 

obcí v  okrese SNV. „V  oblasti ekonomického rozvoja 
vnímame nedostatočnú podporu vzniku a fungovania 
sociálnych podnikov, ďalej nízku dopravnú dostupnosť 
okresu a mobility v nadväznosti na nadradenú cestnú 
sieť, teda diaľnicu a  cesty I. triedy, rastúcu hustotu 
dopravy a nedostatočnú dopravnú bezpečnosť. Nedo-
statočná je aj kvalita dopravnej infraštruktúry do stre-
dísk cestovného ruchu vrátane záchytných parkovísk 
pre Slovenský raj, Plejsy, Poráčsku dolinu či Zahuru. 
Zastaraná je aj infraštruktúra verejnej autobusovej do-
pravy, nízka je atraktivita turistických destinácií a úze-
mí obcí v blízkosti stredísk cestovného ruchu. V oblasti 
životného prostredia je nedostatočne vybudovaná sieť 
vodovodov, problém je aj s kvalitou povrchových vôd 
v  niektorých tokoch pretekajúcich okresom Spišská 
Nová Ves, najmä v chránených oblastiach a územiach 
zdrojov pitnej vody. Pretrvávajúci je negatívny vplyv 
environmentálnych záťaží na životné prostredie, v síd-
lach sa boríme s  vysokou energetickou náročnosťou 
budov. V  sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a  športovej 
oblasti máme rezervy v  priestorových, odborných 
a opatrovateľských kapacitách pre sociálne i zdravot-
ne odkázaných obyvateľov, okres trpí nedostatočnou 
kapacitou bývania či nedostatočnou kapacitou mater-
ských škôl a základných škôl pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Málo využívame 
kultúrnu a športovú infraštruktúru,“ hovorí Pavol Be‑
čarik.
Zároveň zdôrazňuje, že PHSR KSK je dobrým základom 
pre tvorbu úspešných projektov a  objektívny pohľad 
na našu súčasnosť: „Keď sa budeme vedieť pozrieť 
na veci bez ružových okuliarov, budeme môcť situá-
ciu zlepšiť a predkladať také rozvojové projekty, ktoré 
nebudú iba kozmetickými úpravami a peknými rečami 
na papieri. Ideme zmeniť Spiš a celý kraj, preto musí-
me zabrať vo všetkých oblastiach.“

Tomáš Repčiak

PRIBUDLO ĎALŠIE TESTOVACIE MIESTO
Na testovanie antigénovými testami je potrebné sa objednať. Mesto v spolupráci so spoločnosťou MEPOS od 21. 1. otvorilo ďalšie 
mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Tu sa môžete dať otestovať aj počas víkendov.

MZ SR zaviedlo povinnosť objednávania sa už aj na antigénové testy na väčšine 

zriadených mobilných antigénových miestach. Záujemca o testovanie sa objed‑

ná prostredníctvom internetovej stránky www.korona.gov.sk. K dispozícii má 

zoznam odberových miest, po vyplnení elektronického formulára mu stránka vy‑

generuje presný čas, miesto odberu a číslo covidového PASSu, prostredníctvom 

sms sa tak potom preukáže na samotnom odberovom mieste.

Povinnosť elektronického objednávania sa týka týchto odberových miest:

1. Multifunkčné energetické a banícke centrum 

Nábrežie Hornádu 14 (budova vedľa Supermarketu Coop Jednota)

Otváracie hodiny: 
Pondelok ‑ piatok 10.00 ‑ 18.00 h (posledný odber o 17.30 h) 

Sobota, nedeľa 8.00 ‑ 16.00 h (posledný odber o 15.30 h)

2. Nemocnica Svet Zdravia (NsP) Spišská Nová Ves 

Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového miesta ‑ PCR, 

vstup sprava od tenisových kurtov

Otváracie hodiny: 
Pracovné dni: 7.00 ‑ 15.00 h

3. Budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Ul. A. Mickiewicza 6 
Otváracie hodiny: 
Pondelok: 12.30 ‑ 15.00, streda: 12.30 ‑ 15.00, piatok: 12.30 ‑ 15.00 h

4. Ul. Ing. O. Kožucha ‑ 12 ‑ interiér ‑ budova vedľa vchodu na Futbalový štadión
Otváracie hodiny: Iba pracovné dni: 10.00 ‑ 18.00 h

5. pri OC Madaras ‑ Mlynská 39/C, (vedľa predajne AUTO KELLY)
Otváracie hodiny: Pondelok ‑ piatok 10.00 ‑ 13.30 a 14.00 ‑ 17.30 h

Na mobilnom odberovom mieste Slovenského Červeného kríža pri vstupe 
na letné kúpalisko (Za Hornádom 13) vykonávajú testovanie aj bez elektronic‑
kého objednávania.
Otváracie hodiny: 
Pracovné dni a soboty:  
9.00 ‑ 13.00 h (posledný odber o 12.30 h); 
14.00 ‑ 18.00 h (posledný odber o 17.30 h).
Počas nedieľ a štátnych sviatkov sa odbery NEVYKONÁVAJÚ.

A. Jančíková
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gitálnej ponuke UPC BROADBAND SLOVAKIA na 
frekvencii 434 a na set‑top boxoch je  automaticky 
na predvoľbe č. 553. Ak má niekto CAM modul je 
potrebné si preladiť prijímač.

Vláda vyčlenila 600 119 € na refundáciu nákla‑
dov súvisiacich so sanáciou 27 mimoriadnych 
udalostí. Rozhodla o tom 9. 12. na svojom rokova‑
ní. Mestu Sp. Nová Ves uhradí 26 098 € na nákla‑
dy vynaložené na odstránenie spadnutej lávky 
pre peších.

Divadlu Kontra sa aj napriek neľahkej situácii sú‑
visiacej s pandémiou podarilo zorganizovať festival 
Adaptácie. V rámci neho vystúpili 12. 12. zahranič‑
ní hostia z Poľska s predstavením Národná trieda. 
Naša herečka Milka Zimková 15.  12. v  priebehu 
jedného večera predstavila hneď 2 monodrámy.

Rehabilitačné stredisko Proautistik, n. o., funguje 
v našom meste už 12 rokov. Zamerané je na po‑
skytovanie sociálnych služieb hendikepovaným 
ľuďom starším ako 18 rokov. Sídli v budove na Hut‑
níckej ul. a v súčasnosti ho navštevuje 18 klientov. 
Poskytuje sociálne služby v ambulantnej forme od 
8.00 do 16.00 hod., v rámci voľno‑časových aktivít 
poskytujú rôzne terapie. Klienti sa z každej návšte‑
vy strediska tešia. V minulom roku všetkých klien‑
tov ako i sociálnych pracovníkov potešila výmena 
okien a dverí.

Spoje prímestskej autobusovej dopravy, ktoré 
v rámci Košického samosprávneho kraja (KSK) pre‑
vádzkujú dopravcovia Arriva Michalovce a euro‑
bus, premávajú od 13. 12. minulého roka podľa 
nových cestovných poriadkov. Viaceré úpravy 
nadväzujú na zmenu grafikonu železničnej dopravy, 
ktorá začala platiť v rovnaký deň. V novom cestov‑
nom poriadku sú naplánované aj turistické spojenia, 
ktoré počas leta zabezpečia lepšiu dostupnosť 
Slovenského raja zo severnej aj južnej časti vý‑
chodného Slovenska. Konkrétne to bude spojenie 
Spišská Nová Ves ‑ Telgárt cez Grajnár a Dedin‑
ky, a tiež Rožňava Dobšiná – Dedinky.

Košický samosprávny kraj (KSK) si na rekonštruk‑
cie mostov, ktoré sú v havarijnom stave, a cyklotrasy 
vezme bankový úver v sume päť miliónov eur. Schvá‑
lilo to zastupiteľstvo KSK. Financie v sume 4,5 mi‑
lióna eur sú určené na rekonštrukciu ôsmich 
mostov a  jedného priepustu, ďalších pol milióna 
eur je vyčlenených na projektovú dokumentáciu 
a výstavbu cyklistických komunikácií. Úver bude 
čerpaný najneskôr do konca roka 2023 s následným 
splácaním najneskôr do konca roka 2027.

Originálny letecký vianočný darček – dvadsať‑
päťmetrové prianie „Pokojné Vianoce, Spišiaci“ 
ťahané lietadlom ponad naše mesto a blízke okolie 
zabezpečilo Centrum voľného času v spolupráci 
s  Petrom Slivovským z  Compact Skydive, ktoré 
prevádzkuje tzv. Požičovňu oblohy.

Ani tento rok neprišli Spišskonovovešťania o mož‑
nosť nákupu vianočných kaprov. Napriek lockdow‑
nu Úrad verejného zdravotníctva povolil ich predaj 
vonku. V Spišskej sa predalo približne dvetisíc dve‑
sto kíl rýb pred OC Tesco.

Košický samosprávny kraj vyzval rôzne firmy, 
aby žiakom zo sociálne slabších rodín darovali 
nevyužívané notebooky, počítače alebo table‑
ty. Prvých 95 notebookov určených na dištančné 
vzdelávanie si pred vianočnými sviatkami pre‑
vzali znevýhodnení študenti zo 14 stredných škôl 
v  Košickom kraji. Išlo najmä o  stredné odborné 
školy. Z  dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie 
ochorenia COVID‑19 prebieha od polovice októbra 
m. r. dištančné vyučovanie. KSK je zriaďovateľom 
63  stredných škôl, na ktorých študuje viac ako 
23 000  žiakov, z  toho cca  1 100  stredoškolákov 
nemá vlastné zariadenie.

SPOJENIE SPIŠSKEJ KNIŽNICE 
A SPIŠSKÉHO OSVETOVÉHO 
STREDISKA
V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďo‑
vateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 
bolo Spišské osvetové stredisko zlúčené so Spišskou 
knižnicou a od 1. 1. 2021 vznikla nová inštitúcia s ná‑
zvom Spišské kultúrne centrum a knižnica.
Nielen v terajšej rozkolísanej dobe zapríčinenej epidé‑
miou vírusu Covid‑19, ale dávno predtým boli a pod‑
nes sú regionálne kultúrne inštitúcie v tom najlepšom 
slova zmysle i význame odsúdené na vzájomnú spo‑
luprácu a  ľudskú kolegiálnu spolupatričnosť. Takto 
možno charakterizovať východiskovú fundamentálnu 
platformu ‑ štartovaciu plochu novovzniknutej organi‑
zácie Spišské kultúrne centrum a knižnica.
Zlúčenie Spišskej knižnice so Spišským osvetovým 
strediskom je výsledkom dlhodobejšej stratégie Ko‑
šického samosprávneho kraja racionalizovať a  opti‑
malizovať činnosť kultúrnych zariadení, ale pri fúzii 
knižnice a osvety zriaďovateľ vychádzal z dlhoročnej 
vzájomnej ústretovej spolupráce obidvoch inštitúcií 
aj z  viacerých tematicky sa prelínajúcich odvetví ich 
aktivít a činností.

Spišské kultúrne centrum a knižnica zachová identitu 
knižnično‑informačných služieb a  kultúrno‑osvetovej 
činnosti a neprofesionálneho umenia. Súbežne s auto‑
nómnosťou týchto dvoch odborov bude organizácia 
vytvárať synergické väzby v  usporadúvaní podujatí 
s  potenciálom spájania či prelínania sa knižničných 
a osvetárskych námetov. A  týchto príbuzných oblastí 
je viacero: literatúra, slovo, výtvarné umenie, hudba, 
záuj mová umelecká činnosť. Skôr sa ťažko hľadá 
sféra, v  ktorej by dominovala výlučne osveta alebo 
knižnica.
Ťažiskové podujatia sa v  tomto roku budú musieť 
podriadiť celospoločenskej situácii a  korona kríze. 
Nedá sa vylúčiť presúvanie najdôležitejších kniž‑
ničných aj osvetových akcií na neskoršie obdobie, 
možno až do roku 2022. Spišské kultúrne centrum 
a knižnica však disponuje tímom skúsených, odbor‑
ne zdatných pracovníkov, ktorí vedia pripraviť alter‑
natívne, hodnotné a  atraktívne podujatia navzdory 
limitovaným podmienkam spôsobovaným epidé‑
miou. Jozef Lapšanský

PO DESAŤROČIACH DOSTANÚ 
ŠPORTOVISKÁ NOVÚ 
TECHNOLÓGIU
Športoviská mesta / Stovky mladých hokejistov čakajú na prestrešenie malej ľadovej 
plochy. Po desaťročiach dostanú športoviská novú technológiu.

Po dvanástich rokoch má zimný štadión novú rolbu, 
z  celkovej sumy 150‑tisíc eur získalo mesto dotá‑
ciu Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 
142 500 €. „Bol najvyšší čas, doterajšie zariadenie 
slúžiace na údržbu ľadovej plochy už nie je dostatočne 
spoľahlivé. Nová elektrická rolba nesie meno vynález-
cu tohto stroja, takže sa o jej špičkovú kvalitu nemusí-
me báť. Získali sme ju na základe ochoty mesta uspo-
riadať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v kategórii 
osemnásťročných. Zaviazali sme sa tiež počas dvoch 
rokov prevádzkovať športové centrum pri základnej 
škole, vďaka čomu sa deti bezplatne učia korčuľovať,“ 
hovorí primátor Pavol Bečarik.
Záujem školákov o hokej v na‑
šom meste neklesá, v  súčas‑
nosti registrujeme 220 mladých 
hokejistov. Tí sa budú môcť 
tešiť z  prestrešenej malej ľa‑
dovej plochy. Aktuálne sú už 
vybetónované základy, realizá‑
tor montuje oceľovú konštruk‑
ciu a  následne budú stavebné 
práce pokračovať opláštením 
sendvičovými panelmi.
„Okrem zimného štadióna 
mesto uskutočňuje rekonštruk-
ciu strojovne letného kúpaliska, 
kde dôjde ku kompletnej vý-
mene starej štyridsaťpäťročnej 
technológie. Taktiež dôjde ku 

úprave bazénovej technológie na krytej plavárni. Prá-
ve prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu 
výmenníkovej stanice v  areáli letného kúpaliska. Tá 
zabezpečuje teplo pre krytú plaváreň, letné kúpalis-
ko a  športovú halu. Máme v  pláne taktiež komplet-
ne vymeniť starú technológiu, ktorá je v  havarijnom 
stave za úplne novú, podstatne efektívnejšiu. Čo sa 
týka atletického štadióna, pripravujeme podklady na 
vypísanie verejného obstarávania na jeho komplexnú 
rekonštrukciu. Tešíme sa, že viaceré športoviská do-
stanú novú podobu podobne ako futbalový štadión,“ 
skonštatoval Vladimír Hovaňák, riaditeľ STEZu.

Tomáš Repčiak



www.spisskanovaves.eu 5

SPRAVODAJSTVO

2/2021

Mnohé mestá pre pandémiu zrušili novoročné 
ohňostroje. Výnimkou nebolo ani naše mesto.

Stredná priemyselná škola technická využíva 
dažďovú vodu zo strechy telocvične pre potre‑
by záhrady. Ide o projekt, ktorý bude mať pokra‑
čovanie aj v  tomto roku: „Voda bude zachytávaná 
samotnou vegetáciou strechy, pri väčších zrážkach 
zachytávaná do retenčných nádrží a spätne využí-
vaná na udržateľnosť vegetácie na streche počas 
suchších období a udržiavanie parku školy,“ uviedol 
Peter Malučký, zástupca riaditeľa.

Galériu umelcov Spiša v minulom roku navštívi‑
lo 15 314 ľudí, z toho 7 060 bolo na exteriérovej vý‑
stave. Online návštevníkov bolo 46 353. Informo‑
vala o tom riaditeľka galérie Lucia Benická. V roku 
2020 mali v galérii 13 výstav, 161 vystavujúcich au‑
torov, z toho 64 v dokumentačnej výstave U‑Points. 
Dokopy mali 78 programov pre školy a  verejnosť, 
z  ktorých bolo 34 online. Z  13  podaných grantov 
bolo osem úspešných v  sume 21 315 €. Galéria 
sa počas zatvorenia pre verejnosť sústredila na 
odbornú činnosť, správu a  ošetrenie zbierkových 
predmetov i knižných akvizícií v špeciálnej knižnici, 
edičnú a publikačnú prácu, reorganizáciu e‑archívu 
vo všetkých oblastiach činností, svojpomocné vide‑
oprodukcie a edičnú prácu v online prostredí.

Múzeum Spiša pripravuje kompletizáciu stálej 
expozície Prírody Spiša s  presahom na tatran‑
skú oblasť. Múzeum zakúpilo zbierkové predmety 
dvoch zástupcov vysokohorskej fauny  – kamzíka 
a  svišťa. S  rekonštrukciou začali i  v  Letohrádku 
Dardanely, a to obíjaním omietok, nasledovať bude 
vrtná drenáž, do jarných mesiacov plánujú dokon‑
čenie suterénnej časti a do leta exteriérové úpravy.

Adventné hudobné pozdravy v online priestore si 
pripravili pre obyvateľov mesta žiaci a pedagó‑
govia Základnej umeleckej školy.

V  roku 2020 futbalový štadión prešiel kom‑
pletnou rekonštrukciou. Prostriedky poskytol 
Slovenský futbalový zväz vo výške 750‑tisíc eur, 
výška spolufinancovania mesta bola v  objeme 
500‑tisíc eur. Rekonštruované boli priestory hlav‑
nej tribúny, čiže šatne, kancelárie pre delegova‑
né osoby, rozhodcov a  ošetrovateľov. Podarila sa 
i oprava fasády a inštalovanie kompletnej vodovod‑
nej prípojky, novej splaškovej a dažďovej kanalizá‑
cie na tribúne B  a  tiež rozvody elektriky v  celom 
areáli. Pribudla aj nová tribúna s 996 miestami na 
sedenie. Celková kapacita štadióna je dnes 1 600 
miest. Rekonštrukcia prebiehala 7 mesiacov. Na jar 
dokončia obnovu trávnatých a  spevnených plôch. 
Z ďalšej dotácie SFZ bol zabezpečený nový zavla‑
žovací systém.

Rekonštruovaný je i  evanjelický kostol  – apli‑
kovať sa budú nové omietky v spodnej časti stien, 
prebehne výstavba chýbajúceho sociálneho zaria‑
denia a  zázemia pre upratovanie chrámu. Po do‑
končení stavebných úprav budú prebiehať opravy 
rozvodov vykurovania. Tohtoročné vianočné litur‑
gie prebiehali v aule bývalej baníckej priemyselnej 
školy.

Europoslanec Peter Pollák sa dal 29. 12. 2020 
zaočkovať proti ochoreniu Covid‑19 v  Univer‑
zitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Ako 
uviedol, týmto krokom chce rómsku komunitu na 
Slovensku presvedčiť o tom, že jedinou cestou, ako 
nový koronavírus vo svete poraziť, je vakcinácia.

Aj ostatní slovenskí europoslanci v  polovici de‑
cembra potvrdili, že podporia plošné európske 
a  národné kampane v  prospech očkovania 
a väčšina z nich sa dá zaočkovať pri prvej možnej 
príležitosti.
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HOLUBNICA
Nová lávka cez potok Holubnica bola inštalovaná 
v  mestskej časti Ferčekovce na sklonku minulého 
roka. Pôvodná drevená lávka nespĺňala bezpečnostné 
normy. „Mestský výbor na základe požiadaviek obča-
nov z Karpatskej ulice zaradil jej výstavbu medzi svoje 
priority. Ako sa vraví - všetko zlé je na niečo dobré, 
tak to platí aj v tomto prípade. Pôvodnú drevenú láv-
ku strhla vysoká voda počas októbrových prívalových 
dažďov. Po realizácii povinného územného a staveb-
ného konania sa pred Vianocami podarilo osadenie 
novej bezpečnejšej lávky,“ uviedol predseda MsV č. 3 
a poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi Valter Retter.

Náklady na osadenie nového mostného telesa boli vo 
výške 15 000 €. „Zrealizované boli všetky základové 
konštrukcie a tiež spevnené prístupové plochy,“ uvie‑
dol Peter Susa z oddelenia výstavby a dopravy MsÚ.
Osadenú lávku majú možnosť využívať všetci obyva‑
telia Ferčekoviec, ktorí radi absolvujú vychádzky do 
okolia, napr. k slovenskému dvojkrížu. Lávka bude tiež 
slúžiť pre cyklistov, ktorí budú využívať pripravovaný 
cyklochodník spájajúci Novoveskú Hutu a Ferčekovce 
prichádzajúcich z  južnej časti od Sídl. gen.  Svobodu 
(Tarče).

A. Jančíková

ŠTATISTIKA MINULÉHO ROKA
Spišská Nová Ves evidovala ku koncu minulého roka 
36 065 obyvateľov. Z  nášho mesta sa v  roku 2020 
odsťahovalo 477 ľudí, naopak, trvalé bydlisko tu zís‑
kalo 326 ľudí.
Najviac obyvateľov sa nachádza v produktívnom veku 
od 18 do 62 rokov, a to približne 58 %, priemerný vek 
obyvateľov mesta je 41,6 rokov. Najstarším obyvate‑
ľom je muž s vekom 100 rokov.
Matrika zaznamenala 240 sobášov a 348 narodených 
detí. Žiaľ, opustilo nás 377 obyvateľov. 
Ukončiť manželstvo rozvodom sa rozhodlo 66 párov.
„Rodičia svojim deťom najčastejšie dávali chlap-
čenské mená Tomáš, Jakub, Adam, Lukáš, Matúš, 
Samuel. Dievčatá sa rozhodli častejšie pomenovať 
menami Ema, Emma, Sofia, Diana, Timea, Simona, 
Tamara,“ uviedla Mária Bartošová z evidencie oby‑
vateľstva MsÚ.
Doplnila tiež, že zaznamenali aj, na naše pomery, 

nevšedné mená, ako napr. Aaron, Bryan, Eliot, Leon, 
Liam, Rodan, Timon, u dievčat Asu, Ashley, Carla, Eve‑
lyn, Melany, Shania.
Aj v rámci Slovenska rodičia najčastejšie (735×) diev‑
čatká pomenovali menom Ema alebo Emma, predmi‑
nulý rok ich bolo 690. Rovnako ako v našom meste, 
aj na Slovensku je druhým najobľúbenejším menom 
Sofia, pribudlo ich 686. Tretím najobľúbenejším me‑
nom slovenských mamičiek je Nina, v roku 2020 ich 
pribudlo 643. Ďalšími obľúbenými dievčenskými me‑
nami boli Viktória (586), Eliška (566), Natália (550), 
Nela (494), Sára (460), Mia (413) a Hana (403).
Medzi 10 najčastejších chlapčenských mien na Slo‑
vensku patria už dlhoročne sa opakujúce mená: Jakub 
(1172), Michal (869), Samuel (859), Adam (816), To‑
máš (793), Filip (779), Oliver (696), Martin (679), Matej 
(672) a Lukáš (636).

Andrea Jančíková

Nová lávka pred dokončením spevnených prístupových plôch

Pôvodná zničená lávka
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com období vo väčšej miere prípravu a  stavbu 
cyklotrás, vyčlenil na ne 2,3 milióna eur (pol 
milióna cez bankový úver). „Spúšťame práce na 
obstaraní projektovej dokumentácie v  Družstevnej 
pri Hornáde pre severné napojenie Košíc na me-
dzinárodnú sieť EuroVelo. Taktiež spúšťame práce 
na príprave cyklotrasy medzi Košicami a Prešovom, 
začali sme tiež riešiť cyklotrasu medzi Rožňavou 
a Krásnohorským Podhradím a tiež časť cyklocesty 
smerujúcej zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského 
raja,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.

V závode Embraco realizovali od 7. 1. do soboty 
9. 1. v spolupráci so Slovenským Červeným krížom 
testovanie zamestnancov. „Aktivitu organizuje-
me z  vlastnej iniciatívy, keďže sa nám v  predchá-
dzajúcich mesiacoch osvedčila. Kým v prvom kole 
testovania v novembri sme zachytili 49 pozitívnych 
prípadov, v  decembri ich bolo už iba 11,“ vysvetlil 
nový generálny riaditeľ závodu Tomáš Kandra. Po‑
čas januárového testovania z celkového počtu 1 162 
zrealizovaných antigénových testov zachytili 16 po‑
zitívnych prípadov, čo predstavuje 1,37 percenta.

Lesy v  okolí mesta v  čase lockdownu začalo 
navštevovať množstvo ľudí. Bežkármi obľúbe‑
né Sedlo Gajnár zaznamenalo vysokú návštev‑
nosť, čím trpí hlavne lesná zver. Podľa lesníka 
a poslanca MsZ v SNV Olivera Búzu má zver z toľ‑
kého množstva ľudí chaos. Zazreli dokonca zobu‑
deného medveďa. Zástupcovia Lesov mesta SNV 
preto vyzývajú k  väčšej ohľaduplnosti. Zvýšeným 
pohybom ľudí nie sú nadšení ani bežkári. Ľudia, 
ktorí sa prídu na Grajnár poprechádzať, chodia 
pešo aj po prácne pripravených bežeckých tratiach 
a nerešpektujú zákaz vstupu na ne a ničia ich tak. 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš preto vyzvala ľudí, aby nevstupovali do 
areálu bez lyží.

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik sa na 
konci decembra stretol s riaditeľkou Domu Chari‑
tas sv. Kataríny Labouré – DS a špecializovaného 
sociálneho poradenstva v Spišskej Novej Vsi Mar‑
tou Chabadovou a  vedúcou denného stacionára 
Vladislavou Polomovou. V  mene mesta im ve‑
noval poukaz na masážne kreslo pre klientov 
tohto denného stacionára na Slovenskej ulici. Spiš‑
skonovoveský stacionár na Slovenskej ulici fungu‑
je od októbra 2017 s  celkovou kapacitou 55 ľudí 
(40 seniorov a 15 ľudí so zdravotným postihnutím). 
Priemerne ho denne využíva štyridsať klientov, 
žiaľ, aj tu zasiahla prebiehajúca pandémia a klienti 
ho v súčasnosti nemôžu využívať.

V decembri Televízia Reduta zaviedla nový formát 
„S Farkym v Redute“. Jej cieľom je predstaviť raz 
za dva týždne zaujímavých ľudí zo spoločenského, 
kultúrneho či športového života nášho mesta. Pr‑
vou hosťkou Mateja Farkalína bola líderka tanečnej 
skupiny Denzz Industry Katarína „Kaci“ Halasová. 
V ďalšej časti ste sa mohli dozvedieť viac o živote 
mladého hudobníka a skladateľa Martina Pižema, 
ktorý je aktuálne členom hudobnej skupiny Smola 
a Hrušky a kapely FreeTimers.

Na záver roka dramaturgia Spišského divadla pri‑
pravila pod režisérskou taktovkou Anny Šoltýsovej 
bláznivú komédiu o nevere, strastiach a slastiach 
manželského života Raya Cooneyho: „Zdrhni pred 
svojou manželkou“. Žiaľ, jej pripravovanú premié‑
ru prekazila zhoršená pandemická situácia.

Milú vianočnú tradíciu zaviedla pred jedenástimi 
rokmi rodina Muchová, ktorá pred Vianocami kaž‑
dý rok na Kláštorisku ozdobí jeden zo smrekov 
rôznymi dobrotami pre divú zver (ovos, perníky, 
zemiaky, jabĺčka a podobne). Postupne sa k rodine 
pridávali priatelia, záchranári i poľovníci.

OCENILI MLADÝCH 
SPIŠSKONOVOVEŠŤANOV
Na základe nominácie Rady mládeže Košického kraja 
udelili predstavitelia rady cenu sTOPa v kategórii Top 
Subjekt ‑ neformálna skupina Občianskemu združe‑
niu Mladí ľudia a život. Ocenenie sTOPa sa udeľuje 
v  rámci týchto kategórií Aktívny mládežník, Aktívny 
občan, Top líder samosprávy, Obec/mesto s najpriateľ‑
skejším vzťahom k mládeži, Top projekt a Top subjekt, 
neformálna skupina.
„Tomuto oceneniu sme sa veľmi potešili a zároveň je 
to pre nás motivácia do našej práce. Po rokoch, kedy 
sme besedovali v mnohých mestách a obciach na Slo-
vensku, školili mladých ľudí a  organizovali vydarené 
podujatia, sme aj my museli spoma-
liť. Moderovali sme iba deväť besied, 
spravodlivo podelených medzi témy 
Šikana a násilie, Životný štýl a Závis-
losti a partnerské vzťahy. V deň, keď 
sme odštartovali nábor, sa na ško-
lách začalo dištančné vzdelávanie, 
a preto sme nemohli organizovať vý-
ber ani výcviky novej skupiny, a tiež 
sme sa osobne nestretli na žiadnych 
podujatiach. Avšak, rozhodli sme sa, 
že nepodľahneme negatívnym myš-
lienkam a  radšej prispejeme najpo-
zitívnejšie, ako sa dá. Stali sme sa 
súčasťou tímu skupiny KarAnténa, 
v  ktorej sme s  ostatnými organizá-
ciami zo Spišskej pripravovali online 
aktivity a naši dobrovoľníci pomáha-

li pri roznášaní rúšok Novovešťanom,“ uviedol za OZ 
Mladí ľudia a život Matej „Farky“ Farkalín.
Na sociálnych sieťach pripravovali tipy, zaujímavos‑
ti a  odborné informácie formou pravidelných sérií. 
Úspešná bola online kampaň pri príležitosti 1. ročníka 
Dňa duševnej lahody, počas ktorej sa snažili ľudí nala‑
diť na pozitívnejšie myslenie. „Aj tento rok sme spolu 
oslávili Deň študentstva a naši piati hostia motivovali 
svojím príbehom. Nás motivovala vaša priazeň a všet-
kým želáme, aby bol rok 2021 čo najlepšejší a nech sa 
čoskoro vidíme na dobrej akcii,“ dodal Farky.

Tomáš Repčiak

NEMOCNICA ZÍSKALA 3. MIESTO
Nemocnica Sveta zdravia Spišská Nová Ves sa dostala na bronzovú priečku v rámci 
6. ročníka hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti 
pacientov, hospodárenia a transparentnosti.
INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní a zaria‑
dení, ministerstva zdravotníctva, vyšších územných 
celkov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivos‑
ťou, Národného centra zdravotníckych informácií, od 
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 
a ďalších inštitúcií. Hodnotené nemocnice museli prejsť 
kvalifikačnými kritériami komplexnosti a  dostatočnej 
veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocene‑
né zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet 
bodov. Posudzované bolo obdobie uplynulých štyroch 
rokov. Index transparentnosti zostavila Transparency 
International Slovensko v spolupráci s INEKO.
Najlepšími nemocnicami v  roku 2020 sa stala v  ka‑
tegórii štátnych univerzitných a  fakultných nemocníc 
Fakultná nemocnica s  poliklinikou F. D. Roosevelta 
v Banskej Bystrici a v kategórii všeobecných nemoc‑
níc Nemocnica Košice‑Šaca, 1. súkromná nemocni‑
ca. Druhú pozíciu obhájila Ľubovnianska nemocnica. 
Medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice sa 
prvýkrát dostala Nemocnica s poliklinikou Spišská 
Nová Ves najmä vďaka postupnému kontinuálnemu 
zlepšovaniu sa. S  výnimkou parametra náročnosti 
diagnóz hospitalizovaných pacientov, kde nemocnica 
zaostáva,  je pri kvalite poskytovanej zdravotnej sta‑
rostlivosti, skúsenostiach zdravotníckych pracovníkov 
s vybranými operáciami, pri spokojnosti pacientov, pri 
hospodárení a transparentnosti nadpriemerná.

Medziročne si najviac bodovo pomohla pri ukazova‑
teľoch spokojnosti pacientov, vrátane nízkeho počtu 
sťažností a  pri transparentnosti. „Veľmi nás teší, že 
práve naša nemocnica dosiahla takéto krásne oce-
nenie. Postupne sme v  rebríčku hodnotenia INEKO 
stúpali a  podarilo sa nám dosiahnuť zatiaľ najlepší 
výsledok. Je to ocenenie pre všetkých našich za-
mestnancov, ktorí pracujú s láskou a snažia sa urobiť 
všetko, čo je v  ich silách pre zdravie pacienta. Majú 
to skutočne náročné a aj preto im patrí moja vďaka. 
Chcem sa zároveň poďakovať našim pacientom za ich 
dlhoročnú dôveru, s ktorou sa vkladajú do našich rúk. 
Aj toto ocenenie nás zaväzuje do ďalších rokov, aby 
sme sa snažili neustále zvyšovať kvalitu poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti i  spokojnosť pacientov. 
Veľmi oceňujeme INEKO za ich hodnotné výstupy, 
vďaka čomu dostáva pacient relevantné a  transpa-
rentné informácie o  kvalite nemocnice a  dokáže sa 
tak kvalifikovane rozhodnúť. Zároveň to motivuje nás, 
zdravotnícke zariadenia, sa neustále zlepšovať,“ po‑
vedala riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice Re‑
náta Šuláková.
Bližšie informácie o hodnotení nemocníc sú dostupné 
na webe kdesaliecit.sk, na ktorej analytici uvádzajú 
okrem tohtoročných výsledkov ratingu napríklad aj 
hodnotenia z minulých rokov.

Zdroj: TASR, www.procare.sk
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Ako každý rok skauti 75. zboru o. b. Jána Vojtaš‑
šáka priniesli betlehemské svetlo aj obyvateľom 
Spišskej Novej Vsi. Nevynechali ani návštevu primá‑
tora na radnici. Svetlo si mohli veriaci odpáliť na svä‑
tých omšiach. Skauti v roku 2020 pomáhali pri šití 
i distribúcii rúšok na celom Slovensku v rámci vznik‑
nutej celoslovenskej platformy Skautská služba.

Vianočné obdobie sa snaží spríjemniť vedenie 
mesta i bezdomovcom ‑ klientom Domu humanity 
Nádej vianočnou kapustnicou a malými darček‑
mi. Každoročne sa pridáva aj poslanec mestského 
zastupiteľstva Adnan Akram. V  našom meste je 
v súčasnosti 32 mužov bez domova.

Domov dôchodcov bol v  karanténe od 6. novem‑
bra, ktorá bola spôsobená vysokou nakazenosťou 
klientov a  personálu. Karanténa skončila tesne 
pred Vianocami 23. 12. Vianoce tak boli po ťažkých 
dvoch mesiacoch tento rok smutnejšie. O zdvihnu‑
tie nálady sa snažili mnohí darcovia, ktorí sa zapo‑
jili do zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok“, ktorú v  našom meste organizovali 
pracovníčky Spišskej knižnice.

Na základe výsledkov diagnostiky mostov mesto 
rozhodlo o dočasnom obmedzení zaťažiteľnos‑
ti nákladnej dopravy na mostných telesách na 
Ul. J. Fabiniho, Starosaskej ul. (stará časť). Osa‑
dené boli dopravné značenia dz240 ‑ maximálna 
hmotnosť 17 t, resp. 19 t doplnené dodatkovou 
tabuľou DT522 ‑ jediné vozidlo 48 t.

Na záver roka si primátor mesta Pavol Bečarik 
spolu so zástupcom Jozefom Gondom našli čas 
navštíviť a poďakovať za celoročnú činnosť všetkým 
silovým zložkám v našom meste. Obaja poďakovali 
a vyzdvihli hlavne ich prácu pri zabezpečovaní karan‑
ténnych opatrení v súvislosti s prebiehajúcou pandé‑
miou. V  posledný deň minulého roka tak navštívili 
službukonajúcich hasičov, mestských policajtov, ale 
i  najväčšie obvodné oddelenie spišskonovoveského 
okresného riaditeľstva PZ SR. Koronavírus neobišiel 
ani rady hasičov: „Z  hľadiska atmosféry som zažil 
najhorší rok. Ročne máme cca 1 000 udalostí. V de-
cembri takmer polovica pracovníkov bola pozitívna, 
preto bolo náročné vyskladať služby,“ uviedol Martin 
Vozár, riaditeľ HaZZ v Sp. Novej Vsi. I príslušníci štát‑
nej polície majú za sebou jeden z najťažších rokov: 
„Napriek tomu, že tento rok bol enormne ťažký a ro-
bili sme veci, na ktoré sme neboli pripravení, môžem 
skonštatovať, že tento rok dopadol nad očakávania. 
Som presvedčený, že policajti urobili všetko preto, aby 
sa občania nášho mesta mohli cítiť bezpečne,“ uvie‑
dol riaditeľ OR PZ SR Jaroslav Dulík.

Prvý Spišskonovovešťan t. r. sa narodil 2.  1. 
v  našej nemocnici, vážil 3 780 gramov a  meral 
52 cm. Je ním malý Marcel. V spišskonovoveskej 
pôrodnici sa minulý rok narodilo 1 604 detí, a  to 
847 chlapcov a 757 dievčat, dvojičiek bolo 14.
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YNEMOCNICA ZVÝŠILA KAPACITU 

COVIDOVÝCH LÔŽOK A ZAČALA 
S OČKOVANÍM
V  spišskonovoveskej nemocnici začali s  očkovaním 
zdravotníkov 7. 1. 2021. V nemocniciach Svet zdra‑
via plánovali v priebehu troch dní zaočkovať cca 3 000 
zdravotníkov. „V štrnástich nemocniciach siete to spolu 
predstavuje v prvej etape vyše 2 800 ľudí. Nemocnice 
v  Michalovciach, Humennom a  Rožňave sa súčasne 
technologicky pripravujú na budúcu funkciu distribuč-
ných vakcinačných centier. Do konca januára im majú 
byť z Dánska dodané špeciálne mraziace boxy, ktoré 
budú schopné skladovať vakcíny pri extrémnych mí-
nusových teplotách až -80 stupňov Celzia,“ uviedol To‑
máš Kráľ, hovorca nemocníc Svet zdravia. „Očkovanie 
prichádza práve v období, keď kritická akcieschopnosť 
nemocníc nie je podmienená počtom voľných lôžok, 
ale zdravým personálom,“ uviedol Vladimír Dvorový, 
generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.
Medzi prvými boli zaočkovaní zdravotníci na covid od‑
delení, ako aj tí, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnymi 
pacientmi. „Postupne máme ambíciu byť očkovacím 
miestom aj pre verejnosť,“ spresnila Renáta Šulá‑
ková, riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice, ktorá 
odporúča očkovanie: „Keď sa naše najväčšie odbor-
né kapacity dali zaočkovať, nevidím dôvod, aby sme 
o účinku vakcíny pochybovali. Sama sa dám zaočko-
vať ako väčšina našich zamestnancov, ktorí neochoreli 
na Covid-19.“
Na termín očkovania proti ochoreniu Covid‑19 v Ne‑
mocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa môžu ur‑
čené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom 
národného portálu www.korona.gov.sk. Prvé voľné 
termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle 
národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka 
25. januára.
Očkovanie v  spišskonovoveskej nemocnici prebieha 
vo vakcinačnom centre v  priestoroch chirurgických 
ambulancií. Pripravené sú dve ambulancie, v  rám‑
ci ktorých sa očkuje na dvoch miestach, s  celkovou 
týždennou kapacitou v  počiatočnej fáze približne 
780  ľudí. Vakcinačné centrum bude v  prevádzke od 
9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 
12.00 do 12.45 hod.
Aktuálne je na stránke www.korona.gov.sk otvo‑
rené prihlasovanie pre:
• zdravotníckych pracovníkov;
• študentov zdravotníckeho lekárskeho a nele‑

kárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú 
do kontaktu s pacientom;

• zamestnancov obslužnej 
organizácie, ktorí vykonávajú 
svoju činnosť v nemocnici; 

• zamestnancov zariadenia 
sociálnych služieb (napríklad 
domova sociálnych služieb);

• terénnych sociálnych pra‑
covníkov;

• zamestnancov nemocnice, 
ktorí prichádzajú do kontaktu 
s pacientom;

• zamestnancov záchrannej 
zdravotnej služby a do‑
pravnej zdravotnej služby, 
ktorí prichádzajú do kontaktu 
s pacientom;

• zamestnancov mobilného 

odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu 
s testovanou osobou;

• osoby nad 85 rokov;
• osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spo‑

ločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu 
poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ocho‑
rením Covid‑19 v nemocnici alebo pre prijímateľov 
sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb.

Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť 
preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí (napr. 
potvrdením o  zamestnaní či služobným preukazom). 
Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pri‑
delený automaticky.
Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na zá‑
klade dopytu objednáva daný počet vakcín.
Po príchode do vakcinačného centra, respektíve am‑
bulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posu‑
dzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých 
úkonov sa pristúpi k  samotnej vakcinácii. Po tomto 
kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie 
približne 15 minút v  čakárni. U  rizikových skupín je 
táto doba predĺžená na 30 minút.
V spišskonovoveskej nemocnici boli dosiaľ zaočkova‑
né približne tri stovky zamestnancov. Spolu so zdra‑
votníkmi z  regiónu nemocnica už zaočkovala vyše 
800  ľudí. Aktuálne očkuje policajtov a zamestnancov 
DSS a pokračuje v očkovaní zdravotníkov z regiónu.
Keďže pacientov s  Covid19 v  nemocniciach na vý‑
chode Slovenska neubúda, začiatkom januára kvôli 
narastajúcemu počtu pacientov s koronavírusom mu‑
sela nemocnica reprofilizovať ďalšie lôžka. K  dvom 
reprofilizovaným Covid oddeleniam pribudlo tretie 
s 20 kyslíkovými lôžkami. Podarilo sa tak kapacitu 
covidových lôžok zvýšiť zo 66 na 94, z toho sú štyri 
lôžka s  umelou pľúcnou ventiláciou a  58 s  priamym 
prívodom kyslíka. Pohyb pacientov na týchto oddele‑
niach je veľký. Denne prijímajú, ale aj prepúšťajú vy‑
liečených pacientov. V  pondelok 4. januára evidovali 
42 pacientov s ochorením Covid‑19 na nemocničných 
lôžkach, z toho štyria boli na červenom ARE. Asi pätina 
zamestnancov nemocnice už prekonala ochorenie Co‑
vid‑19. V nemocnici zaznamenali aj vyššiu úmrtnosť. 
Ešte pred sviatkami zriadili druhú miestnosť na ulo‑
ženie tiel.

Jana Fedáková 
Andrea Jančíková

12. 1. 2021 o 9.00 h bol na autoumývarke pri 

TESCU na Ul. Medza nájdený  mobilný telefón 

zn. OUKITEL. IC 18/2021

31. 12. 2020 Na Gorazdovej ul. bol v blízkosti 

vchodu č. 29 na chodníku nájdený zväzok kľú‑

čov v počte 8 ks z  toho 1 ks elektronický čip 

a čierna šnúrka. IC 1402/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Vyšetrovateľom PZ bolo 13. 12. 2020 začaté trest‑
né stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Nezná‑
my páchateľ zamiešal medzi čaje sušinu doposiaľ 
neznámej rastliny. K obyvateľom Novoveskej Huty 
po vypití zaliatej zmesi musela byť privolaná RZP. 
Po ich vyšetrení im bola zistená vysoko suspektná 
otrava kopolaminom, ktorý patrí do skupiny náme‑
ľové alkaloidy, halucinácie a  tachykardia. Došlo 
teda k bezprostrednému poškodeniu života a zdra‑
via, pričom čin bol spáchaný za krízovej situácie.

Povereným príslušníkom bolo 15. 12. 2020 začaté 
trestné stíhanie pre prečin nebezpečné vyhrážanie. 
Páchateľ sa pod vplyvom alkoholu 15.  12.  2020 
v  presne nezistenom čase v  dopoludňajších ho‑
dinách v  rodinnom dome v  SNV slovne vyhrážal 
obyvateľke domu. Taktiež ju fyzicky napadol a toto 
jeho konanie u napadnutej vzbudilo dôvodnú obavu 
o  jej život a  zdravie, pričom čin bol spáchaný za 
krízovej situácie. Podozrivý bol na mieste zadržaný 
a umiestnený v cele policajného zaistenia.

Povereným príslušníkom bolo 22.  12.  2020 za‑
čaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 
V areáli firmy so sídlom v SNV 22. 12. 2020 oko‑
lo 10.22  hod. z  doposiaľ nezistenej príčiny došlo 
k  úmrtiu osoby, ktorá mala vykonávať úkony sú‑
visiace s  vyprázdňovaním cisterny na prevoz ce‑
mentu. Osoba bola nájdená na zemi bez známok 
života vedľa tejto cisterny, na ktorej bol odtrhnutý 
poklop stredného plniaceho otvoru. Obhliadajúcim 
lekárom bola konštatovaná smrť a  vzhľadom na 
zistené poranenia a stopy násilia, krvácanie, pora‑
nenie hlavy a zlomeniny nariadil pitvu.

Vodička viedla 27.  12.  2020 o  8.15 hod. osob‑
né motorové vozidlo Škoda Fabia po Ul. F. Kráľa 
v  smere na Konrádovu ul. Ľavou prednou časťou 
narazila do ľavej zadnej strany tam zaparkovaného 
vozidla Suzuki Vitara, ktoré sa v  dôsledku nára‑
zu posunulo do pred ním zaparkovaného vozidla 
Kia Venga. Vodička na mieste dopravnej nehody 
nezotrvala a pokračovala v  jazde až na parkovis‑
ko pri predajni v SNV, kde vozidlo zaparkovala na 
parkovacie miesto. Tam ju 27.  12.  2020 o  8.20 
hod. kontrolovala hliadka polície, ktorá ju podro‑
bila dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu 
v dychu s  výsledkom 0,99 mg/l alkoholu v dychu 
(2,09  promile). Pri dopravnej nehode, ktorú spôso‑
bila, vznikla celková škoda približne 1 500 €.

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Na útvar MsP 13. 12. 2020 o 5.00 hod. telefonicky 
oznámil občan, že pri ceste do práce spozoroval 
jemu neznámu ženu, ktorá ležala na zastávke MHD 
na Štúrovom nábreží a nehýbala sa. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že osoba nejaví známky života. 
Privolaný lekár RZP na mieste konštatoval smrť. 
Vec bola odovzdaná privolanej hliadke PZ SR, ktorá 
ďalej vo veci koná.

Hliadka MsP riešila 13. 12. 2020 o 11.00 hod. na 
Hviezdoslavovej ul. zistený priestupok proti bez‑
pečnosti a  plynulosti cestnej premávky, ktorého 
sa dopustil H. M. Menovaný porušil všeobecne 
záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky nerešpektovaním zákazovej do‑
pravnej značky B2 ‑ zákaz vjazdu všetkých vozi‑
diel. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznamu hliadka MsP rie‑
šila 18. 12. 2020 o 18.35 hod. na Tr. 1. mája zistené 
priestupky, ktorých sa dopustili R. I. a H. M. Tí par‑
kovali vozidlami na zastávke autobusu. Priestupky 
boli vyriešené v kompetencii MsP.
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Súčasná situácia čoraz častejšie ťahá ľudí do prírody. 
V okolí mesta nie je núdza o krásne a zaujímavé mies‑
ta, v ktorých navyše v týchto dňoch poteší aj snehová 
nádielka vo vyšších nadmorských výškach. Nakoľko 
nám opatrenia v  čase uzávierky februárového Ička 
dovoľujú pobyt a pohyb v prírode len v rámci okresu, 
prinášame vám niekoľko tipov na prechádzky. V  zá‑
tvorke uvádzame približný čas cesty tam aj späť a far‑
bu značky, ktorá vám pomôže orientovať sa v teréne.
Pre nenáročných turistov (rodiny s deťmi):

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

• Šulerloch – jaskyňa Školská diera, kaplnka 
Panny Márie Karmelskej, slovenský dvojkríž 
(štart: SNV, BMZ, Sadová ul., 2,5 hod.)

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

• Náučný chodník Medvedia dolka,  
v teréne je navyše hra Doba kamenná  
(štart: Novoveská Huta, aut. zastávka oproti  
Sádrovke, modrá/zelená, 1,5 hod.)

• Náučný chodník Smižianska Maša  
(štart: Maša, 2 hod., modrá)

• Smižany – Kalvária  
(štart: Smižany, Smreková ul., 1,5 hod., modrá)

• Hnilčík – Kamenná osada: vyhliadka, mini ferrata 
(štart: Hnilčík, lyž. stredisko Mraznica,  
4 hod., zelená)

• Šikľavá skala  
(štart: Matejovce nad Hornádom,  
Útulok Šťastný psík, 1 hod.)

• Markušovský hríb  
(štart: Markušovce, kaštieľ, 2 hod., žltá)

• Poráčska dolina  
(štart: Poráč Park – smer Čierny 
Bocian, červená)

• Spišské Vlachy – Zahura
Pre zdatnejších turistov:

• Čingov – Sovia skala 
(štart: Čingov, Bufet Ihla,  
1 hod., zelená)

• Košiarny briežok – Bikšova 
lúka – Tesnina  
(štart: Košiarny briežok, Novákova 
chata, 3 hod., modrá)

• Košiarny briežok – Matka 
Božia alebo Medvedia hlava 
(štart: Košiarny briežok, Novákova 
chata, 3 hod., žltá)

• Novoveská Huta – Vojtechova samota  
(štart: Novoveská Huta, Hostinec Poľovník,  
3,5 hod., červená)

• Letanovský mlyn – Ihrik – Zelená hora  
(štart: Letanovce, Pri starej horárni, 3 hod., žltá)

• Poráč – Bukovec  
(štart: rázc. Pod Svinským hrbom, 4 hod., modrá)

• Poráč – Šarkanova diera  
(štart: Poráč – centrum, 2,5 hod., zelená)

• Pohorie Galmus – Červené skaly, Suchinec 
(štart: Porač Park, 3 hod., žltá)

Pre skúsených turistov:
• Rokliny Slovenského raja  

všetky sú dostupné okrem Kyseľa – ferraty HZS 
(nezabudnite na mačky a paličky, aktuálny stav 
zistíte na www.hzs.sk)

• Čingov – Dolina Bieleho potoka – Klauzy 
(štart: Čingov, 4 hod., zelená)

• Prielom Hornádu 
(štart: Čingov alebo Letanovský mlyn, modrá)

Kde sa dá sánkovať s deťmi:
• Grajnár (v smere od SNV vpravo)
• Hnilčík (Ski Mraznica)
• Poráč (napr. Ski Brodok, Poráčska dolina)
• Mlynky (napr. Ski Biele vody)
Trate pre bežkárov:

• Grajnár (v smere od SNV vľavo)
• Mlynky – Biele Vody
• Poráč – napr. rázcestie Pod Svinským hrbom  

– Závadka, Lipy

Ak chcete poradiť s  výberom vhodnej trasy, mô‑
žete kontaktovať Turistické informačné centrum:  
T.: 053/429 82 93, e‑mail: tic@mestosnv.sk, FB: tic.snv

Hnilčík ‑ Malá ferrata

Hnilčík ‑ Kamenná vyhliadka
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Hliadka MsP 2. 1. 2021 o 11.40 hod. na Radničnom 
nám. zistila priestupok, ktorého sa dopustila Ž. D. 
Menovaná sa počas vyhlásenia núdzového stavu 
na území Slovenskej republiky pohybovala na ve‑
rejnom priestranstve bez ochranného rúška. Voči 
nej boli použité donucovacie prostriedky – hmaty 
a chvaty sebaobrany, nakoľko pri predvádzaní na 
útvar MsP kládla aktívny odpor. Vec vyriešená 
v kompetencii MsP.
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NOVÝ KOMIKS POMÔŽE ŠKOLÁKOM 
I PREZENTÁCII MESTA
Spišská Nová Ves vydala upravenú a skompletizovanú 
verziu komiksu o histórii mesta, ktorého 12 častí bolo 
v roku 750. výročia prvej písomnej zmienky (2018) sú‑
časťou Kultúrno‑spoločenského mesačníka Informátor. 
Autorom textov je známy spisovateľ Peter Karpinský. 
Kresby vytvoril výtvarník Ľuboš Bukovinský. Komiks 
bude slúži na reprezentačné účely a zároveň pomôže 
pedagógom v  tunajších základných školách pri vyu‑
čovaní regionálnych dejín. „Na Slovensku je komiks 
netradičnou formou prezentácie lokálnych dejín. V Čes-
kej republike je to viac využívané, napríklad v Jihlave 
alebo Šternberku. My sme chceli ponúknuť najmä mla-
dým Spišskonovovešťanom 
spracovanie dejín zábavnou 
formou,“ uviedla vedúca 
kancelárie primátora Andrea 
Jančíková.
„Komiksom sme nadviazali 
na Míľniky histórie mesta 
Spišská Nová Ves, ktoré 
sme vydávali v  spolupráci 
s  PhDr.  Ruženou Kormošo-
vou najprv ako prílohu Ička 
pri príležitosti 740. výročia 
1. písomnej zmienky o mes-
te, neskôr sme ich vydali 
v  ucelenej forme. Podob-
ne sme postupovali aj pri 
komikse. Veríme, že bude 
prínosom pre našich peda-
gógov a oslovíme ním i tých, 
ktorí k histórii nášho mesta 
nemajú až tak blízko,“ do‑
dala A. Jančíková.
V 52‑stranovom komikse sa 

okrem iného dozviete o tom, ako sa naše mesto prvý 
raz zapísalo do kroník, o školstve, budovaní priemy‑
selných podnikov, baníctve, remeslách a tradícii zvo‑
nolejárstva, ale aj o pohromách, ktoré našich pred‑
kov veľakrát sužovali. „Veľké epidémie trápili našich 
obyvateľov aj v r. 1334, 1545 a 1622. Najtragickejšie 
následky moru mesto okúsilo v rokoch 1709 – 1712, 
kedy tu zahynulo 2 000 obyvateľov. I  vtedy platili 
v meste mnohé opatrenia, ako napr. zatváranie škôl, 
obchodov, hostincov i  bitúnkov. Zrušené boli trhy 
a  všetky bohoslužby. Bez povolenia úradov nesmel 
nik opustiť mesto. Na viacerých príkladoch tu jas-

ne vidíme, že história sa 
opakuje. A  človek si uve-
domí, že ľudia sa vo svojej 
podstate nemenia, bránili 
sa novotám a  škriepili sa 
medzi sebou rovnako ako 
dnes. Pri  tejto vynovenej 
podobe komiksu si môžeme 
uvedomiť, že je potrebné 
sa z minulosti poučiť a ne-
opakovať rovnaké chyby 
a, naopak, vážiť si hodnoty, 
na ktorých naši predchod-
covia stavali a  vybudovali 
naše mesto,“ dodáva A. 
Jančíková.
Záujemcovia si môžu komiks 
vyzdvihnúť po otvorení  TIC, 
Letná 49 alebo si ho môžu 
vytlačiť z webovej stránky 
mesta. Nájdete ho v  sekcii 
Edičná činnosť mesta.

Tomáš Repčiak

NÁPOR TURISTOV NA GRAJNÁRI, 
SITUÁCIA SA VŠAK ZLEPŠILA
V  podmienkach obmedzení súvisiacich s  pandémiou 
sa veľa obyvateľov mesta a okolia snažilo nájsť vhod‑
né miesto na prechádzky v prírode. Zasnežený Grajnár 
umožňoval skutočne vianočnú atmosféru a  zanedlho 
sa zaplnil turistami. Lesy mesta Spišská Nová Ves ako 
správca areálu zaregistrovali nevhodné správanie sa 
niektorých ľudí, ktorí ničili bežkárske trate, znečisťo‑
vali areál odpadkami a venčili na voľno svojich psov.
Lesný športový areál Grajnár sa nachádza 18 kilomet‑
rov od mesta Spišská Nová Ves. V  zime je vyhľadá‑
vaným miestom pre bežecké lyžovanie vďaka svojmu 
reliéfu a  nadmorskej výške 1 100  m  n.  m. zaručuje 
stálosť snehových podmienok. K dispozícii je šesť vy‑
značených tratí v dĺžke 3, 5, 6, 7, 10 a 13 kilometrov 
s prevýšením 80 až 360 metrov s východiskovým aj 
cieľovým bodom v Sedle Grajnár.
„V  danom úseku sa nachádzajú lyžiarske trate, kto-
ré v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR) spravujú Lesy 
mesta Spišská Nová Ves. V súčasnosti sú všetky trate 
otvorené. OOCR inštalovala na Grajnári a pri studničke 
Danka informačné tabule so zákazom vstupu peších 
turistov na bežkárske trate. Musím skonštatovať, že 
po informáciách, ktoré sme poskytli lokálnym aj celo-

slovenským médiám, sa situácia v pozitívnom zmysle 
slova zmenila. Neregistrujeme toľko nezodpovedných 
návštevníkov ako na začiatku januára. Je to aj preto, 
že nasnežilo v  iných lokalitách okolo Spišskej Novej 
Vsi, takže sa záujem ľudí nesústreďoval iba na Graj-
nár,“ uviedol poslanec MsZ a lesník Oliver Búza z Le‑
sov mesta Spišská Nová Ves.
V  januári tu mesto umiestnilo aj unimobunku slúžia‑
cu na prezlečenie pre bežkárov. Spišskonovovešťania 
majú okrem bežkárskych tratí a turistických trás k dis‑
pozícii aj kopec na sánkovanie, takže areál ponúka vý‑
nimočné možnosti na relax domácich i  návštevníkov 
z okolia.
Rampa pri studničke Danka sa, bohužiaľ, musela zam‑
knúť, dôvodom boli terénne autá, ktoré „rozbíjali“ 
upravené trate.
„Základom je ohľaduplnosť. Robíme všetko pre to, aby 
sa u nás, v našich aj vašich lesoch mesta cítili poho-
dlne všetci návštevníci. Lyžiari majú upravené trate, 
sánkari majú k dispozícii slušný kopček, turisti môžu 
využívať turistické trasy mimo lyžiarskych tratí. Ak bu-
deme slušní a rozumní, všetci sa na náš malebný Graj-
nár pomestíme. Ešte raz chceme poďakovať ľuďom za 
ohľaduplnosť,“ dodal O. Búza. Tomáš Repčiak

MOŽNOSŤ 
ODBERU 
BALENÝCH 
OBEDOV
Vedenie Domova dôchodcov, Brezová 32, 
oznamuje seniorom, ktorí poberali obedy do 
vlastných obedárov z ich zariadenia v minu‑
lom roku, že od 1. 2. 2021 bude možný znova 
odber obedov za nasledovných podmienok:
• Obedy budú vydávané len v jednorazových 

obaloch.
• Výdaj obedov bude prebiehať za prísnych 

bezpečnostných hygienických opatrení  
v čase od 12.00 do 13.00 hod.

• Cena obeda vrátane obalu je 2,70 €  
(obed 2,40 + 0,30 € balenie).

• Platba za obedy bude prebiehať výlučne 
bezhotovostne – prevodom na účet číslo  
SK54 5600 0000 0075 2479 7008,  
resp. poštovým poukazom na pošte.

Pri odbere obeda je nutné dodržiavať nasledovné 
bezpečnostné opatrenia:
• V areáli zariadenia je nutné dodržiavať odstup 

minimálne 2 m.
• Platí povinnosť prekrytia horných dýchacích 

ciest ochranným rúškom.
• Pred prebratím obeda je potrebné použiť 

dezinfekciu na ruky.

Ďalšie informácie podajú pracovníci stravovacej 
prevádzky p. Gondová a Mgr. Kraková na tel. č.: 
053/44 61 266, 41 77 221, 41 77 225.

OZNAM PRE 
SENIOROV
Milí seniori, v  čase pandémie ste rizikovou 
skupinou obyvateľov. Mestský úrad zamest‑
náva terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sú 
súčasťou krízovej infraštruktúry štátu.
V  prípade, ak máte problém s  vybavovaním 
úradných záležitostí, vyhľadávaním te‑
lefonických kontaktov alebo potrebujete 
poradiť ohľadom sociálnej starostlivosti, 
môžete kontaktovať terénnych sociálnych 
pracovníkov na tel. číslach 053/41 52 135 ale‑
bo 41 52 134 alebo 41 52 133.

Ing. Júlia Jančurová



10

SPRAVODAJSTVO

FEBRUÁR 2021

NÁKUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV
„Pri vašej práci vám pomôcť nevieme, ale nákup za vás zvládneme“.  
Pod týmto heslom sa nesie bezplatná pomoc pracovníkov a dobrovoľníkov Centra 
voľného času v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a COOP Tempo Supermarket.

Nákup potravín, hygienických potrieb, ovocia a ze‑
leniny je možné si objednať:
• cez eshop na www.ejednota.sk, kde sa zare‑

gistrujete, vyberiete si nákupné položky, zaplatíte 
cez internet banking a do POZNÁMKY napíšete 
ZDRAVOTNÍK a uvediete čas a adresu doručenia;

• telefonicky na t. č. 0905 581 113 v čase od 
8.00 do 18.00 h nadiktujete nákupné položky, 
my za vás nakúpime, prostredníctvom sms vám 
oznámime sumu za nákup, zaplatíte buď cez 
internet banking alebo hotovosťou pri preberaní 
nákupu;

• alebo e‑mailom na: 
cvcsnv.lubicasefcikova@gmail.com ‑ nonstop 

24 hodín denne. Napíšete nákupné položky, my 
za vás nakúpime, prostredníctvom mailu alebo 
sms vám oznámime sumu za nákup, zaplatíte 
buď cez internet banking, alebo hotovosťou pri 
preberaní nákupu.

Nákup zabezpečíme a  doručíme nasledujúci 
pracovný deň na dohodnuté miesto do nemocnice 
alebo domov. V čase od 10.00 do 12.00 h doruču‑
jeme na domácu adresu, o 15.00 h do objektu NsP, 
Jána Jánského 1, SNV (aj pre bývajúcich zdravotní‑
kov mimo SNV).

Aj my chceme pomáhať. Spolu to zvládneme!
Ľubica Šefčíková

ZBER TRIEDENÉHO 
KUCHYNSKÉHO ODPADU
V tomto roku čaká väčšinu slovenských miest a obcí 
nová povinnosť – zabezpečenie triedeného zberu bio‑
logicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domác‑
ností. Na jej zavedenie sa pripravuje aj mesto Spišská 
Nová Ves. „Mesto sa tejto problematike venuje už 
dlhšie obdobie. Zvažujeme rôzne alternatívy. Najprav-
depodobnejšia však zrejme bude tá, že domácnosti 
a  kontajnerové stojiská vybavíme novými zberovými 
nádobami na kuchynský odpad. Každá domácnosť 
teda bude kuchynský odpad zbierať do svojej nádo-
by a následne ju odnesie do novej nádoby, ktorá bude 
umiestnená na stojisku,“ vysvetlil Tomáš Hamráček, 
riaditeľ spol. Mepos.
Nové nádoby do každej domácnosti zabezpečí mesto 
pre všetkých obyvateľov bezplatne. Do zavedenia zbe‑
ru kuchynského odpadu je potrebné správne nastaviť 
celú logistiku. „V prvom rade potrebujeme vybaviť do-
mácnosti zberovými nádobami a zároveň stojiská. Ná-

sledne budeme musieť nastaviť intenzitu zberu, ktorá 
musí byť v letných mesiacoch častejšie. Musíme tiež 
zabezpečiť kompatibilnú zberovú techniku. Násled-
ne budeme musieť zvážiť možnosti, ako zhodnotíme 
tento odpad, či prostredníctvom externej spoločnosti 
alebo vybudujeme vlastné regionálne centrum,“ in‑
formoval nový vedúci oddelenia komunálneho servisu 
MsÚ Peter Hamrák.
V tejto súvislosti dalo mesto vypracovať štúdie, na zá‑
klade ktorých zvolí najvhodnejšiu alternatívu. Minister‑
stvo životného prostredia SR plánuje vytvoriť finančný 
mechanizmus, ktorý chce realizovať cez  Envirofond. 
„Mesto bude mať zvýšené náklady so zberom a zhod-
notením odpadu, keďže pribudne táto nová komodita. 
Vláda však sľúbila finančnú výpomoc z  Envirofondu. 
Budeme sa o to, samozrejme, zaujímať a žiadať o do-
tácie,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.

Edita Gondová

VÝZVA NA DORUČENIE ÚDAJOV 
K VÝPOČTU A URČENIU VÝŠKY POPLATKU 
ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA ZA KAŽDÝ 
PREVÁDZKOVÝ MALÝ ZDROJ ZA ROK 2020
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (rozumej právnické osoby a fy‑
zické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným 
príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona 
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017 zaslali, resp. osobne doručili na podateľ‑
ňu Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, SNV, v termíne najneskôr do 15. 2. 2021 (vrátane)  
Oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2020.

Oznámenie je potrebné podať na tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mestským zastupi‑
teľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené na webovej stránke mesta www.spisskano‑
vaves.eu / žltá sekcia Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. K oznámeniu je potrebné doložiť doklad 
o množstve odobraného paliva za rok 2020 od jeho dodávateľa.

Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za nedodr‑
žanie termínu predloženia uvedeného oznámenia, mesto Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.

NA ZIMNEJ 
ÚDRŽBE SA 
PODIEĽA 
VIACERO 
SPOLOČNOSTÍ
V  súvislosti so snehovou nádielkou, ktorá na‑
padla počas noci z 12. na 13. 1., bolo v teréne 
v rámci piatich stredísk Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja (KSK) 56 sypačov a cestá‑
ri spolu prepluhovali 1 900 kilometrov krajských 
ciest. „Najviac výjazdov bolo v okrese Michalov-
ce, Spišská Nová Ves a  Rožňava,“ informovala 
o  tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terez‑
ková a  dodala: „Snehové jazyky ani záveje sa 
nevytvárali a  situácia bola stabilizovaná aj na 
horských priechodoch. Všetky cesty boli zároveň 
posypané soľou, prípadne chemickým posy-
pom.“
V meste Spišská Nová Ves zimnú údržbu chod‑
níkov zabezpečuje spol. Mepos. Využíva na to 
4 vozidlá: malotraktor, nakladač, bugínu a novin‑
ku Multicar. Vozidlá sú vybavené radlicami, zme‑
tajúcimi kefami a aj posypovačom soli. Strojníci 
sú v pohotovosti 24 hodín denne. „Tam, kde sa 
stroj nedostane, dočisťujeme chodníky ručne aj 
s použitím motorových pluhov alebo zametajú-
cich kief. Prioritou pre ručné čistenie sú všetky 
priechody pre chodcov, autobusové zastávky, 
šikminy, schodiská, stojiská pre kontajnery a aj 
lávky,“ uviedol Tomáš Hamráček, riaditeľ Me‑
posu.
Strojné čistenie komunikácií zabezpečujú 
viaceré spoločnosti. Firma BrantnerNova v prí‑
pade potreby na to používa 4 nákladné vozidlá, 
3 traktory, 4 Multikary, 2 sypače a 6 naklada‑
čov. Ďalšie strojné zabezpečenie poskytuje spol. 
Milanko, a  to tri Bobcaty, jeden UNC  – Locust 
903, dva rýpadlo‑nakladače Caterpillar a  dva 
Man vyklápače. Mesto má k dispozícii i ďalšie 
mechanizmy vďaka firmám a podnikateľom: Riš 
a Riš, Gaman, M. Danišovského, B. Pivovarníka 
a M. Galla.
Títo disponujú spolu ďalšími 14 rôznymi mecha‑
nizmami typu traktor a Multicar s radlicami, Bob‑
cat, UNC 752, CAT 428, Renault Kerax, AN 410, 
TATRA 815 a LIAZ 150.

A. Jančíková
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ODBORNOSŤ A SKÚSENOSŤ 
DOPLNÍ MLADOSŤ A DRAVOSŤ
Ján Volný požiadal o uvoľnenie z funkcie 1. zástupcu primátora. Do pozície druhého viceprimátora Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik 
vymenoval Dávida Demečka.

Po dvoch rokoch pôsobenia vo funkcii 1. zástupcu 
primátora v  závere minulého roka Ján Volný požia‑
dal o uvoľnenie z tejto funkcie. Druhý zástupca Jozef 
Gonda sa tak presúva na pozíciu prvého. Viceprimá‑
torom sa stal v máji 2019. „Dostatočne ho táto doba 
preverila a ukázal, že verejná správa a jej procesy sú 
mu známe. Je nápomocný pri riešení zložitých roz-
vojových projektov, ale i pri investíciách, ktoré mesto 
rea lizuje mnoho,“ uviedol primátor Pavol Bečarik.
Do pozície druhého viceprimátora Pavol Bečarik 
15.  januára 2021 vymenoval Dávida Demečka, vy‑
sokoškolského pedagóga, poslanca mestského za‑
stupiteľstva, ktorý pôsobil aj ako prednosta okresného 
úradu. Je známy tiež ako manažér a športovec.

„Chcem poďakovať doterajšiemu viceprimátorovi Já-
novi Volnému za prácu, ktorú vykonal pre naše mesto. 
Vážim si ľudí, ktorých činy menia obraz Spišskej Novej 
Vsi k lepšiemu a medzi nich patrí aj Ján Volný. Primátor 
má právo si za svojho zástupcu vymenovať človeka, 
s ktorým sa mu dobre pracuje a vie sa na neho spoľah-
núť. Výsledkom politickej dohody po voľbách do samo-
správy bol aj kompromis, že jedným z viceprimátorov 
bude človek podporovaný Spoločným klubom, ktorým 
je Jozef Gonda, človek s veľkými skúsenosťami z verej-
nej správy. Dlhodobo však verejnosť apeluje na to, aby 
sa dala šanca mladým politikom, ktorí ponúknu mes-
tu svoju energiu a schopnosť pozrieť sa na veci inak. 
Preto som sa rozhodol vymenovať do funkcie druhého 
viceprimátora Dávida Demečka a som presvedčený, že 
nášmu mestu prinesie prospech. Verím, že skĺbi skú-
senosti s  odbornosťou a  dravosťou mladej vzdelanej 
generácie. Od začiatku pôsobenia vo svojej funkcii dá-
vam dôraz na získavanie financií pre Spišskú Novú Ves 
z externých zdrojov, profit z práce kvalitného manažéra 
je neporovnateľne väčší ako jeho príjem. Preto nepo-
važujem za vhodné používať populistické argumenty 
o  plate manažéra za objektívne. Hodnotiť prínos člo-
veka vo funkcii môžeme až po určitom čase. V zložitej 
dobe by sme sa mali spájať a využiť všetok personálny 
potenciál v prospech mesta, nie politizovať pred tele-
víznymi kamerami. Dávid Demečko je človek, ktorý sa 
v minulosti osvedčil ako dobrý manažér a nekonfliktný 
človek, preto má moju dôveru a želám mu v jeho novej 
pozícii veľa úspechov,“ uviedol primátor P. Bečarik.
Zároveň dodal, že priestor pre pracovnú náplň nového 
viceprimátora vidí aj v oblasti kultúry, športu a sociál‑
nej oblasti: „V meste pôsobí 320 občianskych združe-
ní rôzneho zamerania. Mladý viceprimátor by mal mať 
bližšie k témam mladých ľudí v meste, a preto môže 

byť garantom vzniku mládežníckeho parlamentu, ini-
ciovať vznik detašovaných pracovísk vysokých škôl, 
ktoré v meste ubudli a ako bývalý prednosta okres-
ného úradu výrazne pomôže pri spolupráci s okoli-
tými obcami s našimi mestskými podnikmi. Primátor 
nemôže stíhať celú agendu mesta, preto má svojich 
zástupcov a tí sú jeho skutočnou pravou rukou.“
Dvoch viceprimátorov majú aj iné mestá na Slo‑
vensku, napr. Považská Bystrica, Liptovský Miku‑
láš, Poprad, Michalovce. Ich pôsobenie je spojené 
s konkrétnou agendou, medzi ktorú patrí i čerpanie  
eurofondov a stávajú sa tak plnohodnotnou súčasťou 
samosprávy.

Tomáš Repčiak

JÁN VOLNÝ POŽIADAL O UVOĽNENIE 
Z FUNKCIE 1. VICEPRIMÁTORA
„Prajem si, aby naši nástupcovia boli úspešnejší.“

Pán exprimátor, po troch desaťročiach v samospráve ste na prelome rokov 
ukončili pôsobenie v druhej najvyššej pozícii v našom meste. S akým pocitom 
končíte túto etapu vášho života?
Na začiatku môjho vstupu do politiky som netušil, aká 
dlhá púť to bude. Dnes ma úprimne teší, že som si tak 
dlho zachoval priazeň Spišskonovovešťanov, za čo im 
úprimne ďakujem.

Začínali ste ako mestský poslanec po prvých demo‑
kratických voľbách v roku 1990, po pár mesiacoch ste 
sa stali vedúcim oddelenia kultúry, mládeže, vzdelá‑
vania a športu MsÚ. Neskôr ste boli opäť zvolený za 
poslanca MsZ, trikrát ste dostali dôveru ako primátor 
mesta a na záver ako 1. viceprimátor. Sedemkrát ste 
uspeli v komunálnych voľbách. Jedno volebné obdo‑
bie ste pôsobili v NR SR a trikrát vás občania zvolili do 
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. To je 
bilancia, ktorá sa bude ťažko prekonávať…
Táto dôvera Novovešťanov mi bola po celé obdobie sa‑

tisfakciou za tienistejšie stránky, ktoré politika prináša. Strata súkromia, voľného 
času, nevraživosť oponentov, závisť… Kto to neskúsil, neuverí.

Pod vaším vedením prešlo mesto veľkou zmenou.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám boli nápomocní, hlavne 
poslancom MsZ a zamestnancom mesta. Takmer všetky projekty boli 
realizované vďaka spolupráci s bývalými vládami, vrátane vlády Ive‑
ty Radičovej. Aj projekty rekonštrukcie športovej infraštruktúry, ktoré 
ešte prebiehajú, sú realizované vďaka podpore predchádzajúcej vlá‑
dy. Verím, že aj tá súčasná po vyriešení terajších vážnych problémov 
bude podporovať komunálny rozvoj, všetky podmienky zo strany EÚ 
na to sú vytvorené. Podľa prísľubov naši nasledovníci budú mať prí‑
ležitosť urobiť pre mesto viac, ako naša generácia. To želám všetkým 
Spišskovovešťanom, ktorým ešte raz ďakujem za dlhoročnú dôveru 
a podporu.
Napriek funkciám som sa snažil nezmeniť a zostať takým istým člo‑
vekom, akého ma väčšina z  vás osobne pozná. Teším sa na naše 
ďalšie stretnutia v našom krásnom meste.
Ďakujeme za rozhovor. Edita Gondová

Jozef Gonda, prvý viceprimátor Druhý viceprimátor Dávid Demečko
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SADZBY DANÍ A POPLATKOV NEZMENENÉ
NAPRIEK TOMU, ŽE PATRIA K NAJNIŽŠÍM NA SLOVENSKU
Sadzby daní, ako aj úľavy sú nastavené rovnako ako tie, ktoré sme platili minulý rok.

Spišská Nová Ves patrí k tým samosprávam, ktoré sú k svojim obyvateľom ústreto‑
vé, keďže nemení sadzby daní a poplatkov, napriek tomu, že patria k najnižším 
na Slovensku. „Na konci roka 2019 mesto nastavilo nové sadzby daní a poplatkov 
platné od roku 2020. Tie sú nastavené najmenej na tri roky,“ uviedol Pavol Bečarik, 
primátor mesta.

Spišskonovovešťan napr. zaplatí daň za dom so 100 m2 ‑ 24,20 €. Za rovnaký dom 
zaplatí obyvateľ Zvolena 38,80 €. Za byt s cca 80 m2 zaplatí náš obyvateľ 19,36 €, 
ak by býval vo Zvolene, zaplatil by 36,32 €.
Pri poslednej úprave VZN č. 2/2016 vedenie mesta spolu s poslaneckým zborom 
myslelo na dôchodcov a stanovilo výrazne nižší vek fyzických osôb pre uplat‑
nenie zníženia niektorých daní o  50  %. Polovičnú daň zo stavieb na býva‑
nie a bytov, garáží a daň za psa majú od roku 2020 fyzické osoby staršie ako  
64 rokov. V minulosti bola táto veková hranica stanovená na úrovni 70 rokov. Tak‑
tiež polovičnú daň uhrádzajú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby.
Od minulého roka mesto zaviedlo zníženie dane za psa za prvý kalendárny rok 
pre tých, ktorí získali psíka z našej Stanice pre odchyt túlavých zvierat.
Nemení sa ani výška poplatku za komunálne odpady, aj v tomto roku je ročný 

Mesto Ročná sadzba DANE v €/m² Počet obyvateľov 
(údaj z roku 2017)

STAVBY NA BÝVANIE - RODINNÝ DOM
Humenné 0,200 33 441
Nové Zámky 0,235 38 172
Spišská Nová Ves 0,242 37 326
Liptovský Mikuláš 0,249 31 345
Považská Bystrica 0,260 39 837
Lučenec 0,286 27 991
Prievidza 0,295 46 408
Komárno 0,300 34 160
Michalovce 0,300 39 151
Poprad 0,350 51 486
Zvolen 0,388 42 476
Bardejov 0,400 32 587
Levice 0,450 33 332

BYT
Nové Zámky 0,170 38 172
Humenné 0,200 33 441
Spišská Nová Ves 0,242 37 326
Liptovský Mikuláš 0,248 31 345
Považská Bystrica 0,260 39 837
Prievidza 0,295 46 408
Komárno 0,300 34 160
Michalovce 0,300 39 151
Lučenec 0,325 27 991
Poprad 0,350 51 486
Bardejov 0,400 32 587
Levice 0,450 33 332
Zvolen 0,454 42 476

Mesto Ročná sadzba DANE v €/m² Počet obyvateľov 
(údaj z roku 2017)

CHATY
Humenné 0,300 33 441
Lučenec 0,455 27 991
Nové Zámky 0,500 38 172
Spišská Nová Ves 0,644 37 326
Komárno 0,650 34 160
Michalovce 0,700 39 151
Zvolen 0,728 42 476
Liptovský Mikuláš 0,767 31 345
Považská Bystrica 0,780 39 837
Prievidza 0,800 46 408
Levice 0,820 33 332
Bardejov 1,000 32 587
Poprad 1,300 51 486

SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ
Nové Zámky 0,700 38 172
Komárno 0,900 34 160
Michalovce 0,900 39 151
Lučenec 0,910 27 991
Liptovský Mikuláš 0,953 31 345
Humenné 1,000 33 441
Spišská Nová Ves 1,000 37 326
Prievidza 1,000 46 408
Bardejov 1,000 32 587
Levice 1,000 33 332
Považská Bystrica 1,010 39 837
Zvolen 1,035 42 476
Poprad 1,300 51 486

NEBYTOVÝ PRIESTOR
Lučenec 0,910 27 991
Nové Zámky 0,950 38 172
Humenné 1,000 33 441
Prievidza 1,000 46 408
Bardejov 1,000 32 587
Považská Bystrica 1,010 39 837
Liptovský Mikuláš 1,071 31 345
Spišská Nová Ves 1,093 37 326
Poprad 1,300 51 486
Levice 1,388 33 332
Zvolen 1,500 42 476
Michalovce 1,700 39 151
Komárno 2,800 34 160

Napriek rozsiahlej propagácii separovania odpadu v zmesových kontajneroch 
nakoniec skončí množstvo krabíc, tetrapakov a plastových fliaš.  
Aj to prispieva k vyšším výdavkom mesta za nakladanie s odpadom.
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Ďalšie psíky na str. 17
www.mestskyutuloksnv.sk

TOBY
Nar.: 13/2019
Veľmi priateľský 
a kontaktný. Potrebuje 
spoločnosť človeka, ktorý 
mu bude môcť zabezpe‑
čiť dostatok spoločných 
aktivít, pohyb a pokojné, 
bezpečné miestečko.

ANKA
Nar.: 8/2019
Milé štvornohé stvorenie, 
ktoré netúži po ničom 
inom, ako po láske 
od človeka. Je veľmi 
prispôsobivá a nená‑
ročná. Vhodná k rodinke 
s veľkým srdiečkom.

OTO
Nar.: 6/2017
Kastrácia: áno
Rozvážny mladý pes, kto‑
rý vie, čo chce a patrične 
to dá na javo. Miluje 
voľné priestranstvo a voľ‑
nosť pohybu. Má rád 
pokoj a spoločnosť ľudí.

MÁŠA
Nar.: 5/2018
Má veľmi rada spo‑
ločnosť ľudí a aktívny 
pohyb. Kontakt s inými 
psami nie je vhodný.
Vylučuje sa adopcia 
s účelom stráženia 
objektu alebo držania psa 
na reťazi.

MEDAS
Nar.: 5/2017
Dospelý majestátny psík, 
ktorý sa po utvorení 
vzťahu s človekom  
stane verným  
a oddaným  
spoločníkom.

RIKI
Nar.: 9/2019
Zvedavý mladý psík so 
šibalským pohľadom. 
Má rád nové situácie 
a aktívny pohyb. Vhodný 
je k rodinke do rodinného 
domu so záhradou.

YOLO
Nar.: 9/2019
Miluje prechádzky a spo‑
ločnosť ľudí. Je hravý 
a zvedavý. Nič neujde 
jeho pozornosti a rád sa 
učí novým veciam.

poplatok na osobu stanovený na 23,91 €. Pri jeho stanovení mesto vychádza zo súčtu priemerných nákladov 
na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi. Výška nákladov súvisiaca so zberom a ďalším 
nakladaním so zmesovým objemovým a drobným stavebným odpadom bola 1 158 144 €, pričom príjem mesta 
z poplatkov za komunálny odpad bol 1 060 101 €. Mesto okrem toho prevádzkuje Regionálne centrum zhodnoco‑
vania rozložiteľných odpadov s ročným nákladom cca 220 000 €.
Aj v  tomto prípade mesto myslelo na seniorov, znížilo sadzbu poplatku o 50 % fyzickej osobe staršej ako 
62 rokov.
„Mesto sa snaží udržať výšku tohto poplatku realizáciou opatrení a v spolupráci so spol. Brantner zabezpečujeme 
rozšírenie existujúcej skládky zákonným spôsobom,“ uviedol Jozef Gonda, zástupca primátora mesta.
V súvislosti so zberom komunálneho odpadu primátor Pavol Bečarik dodal: „V budúcnosti sa nevyhneme tomu, 
aby sme šli progresívnou cestou, a to energetickým zhodnocovaním odpadov.“
Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou mestské zastupiteľstvo v minulom roku prijatím 
dodatku k  VZN č.  2/2016 oslobodilo podnikateľské subjekty od dane za užívanie verejného priestran‑
stva využívaného na letné terasy. Podnikateľským subjektom taktiež odpustilo 50 % nájmu za prenajaté 
priestory v mestských nehnuteľnostiach.

A. Jančíková, M. Bartošová

Mesto Sadzba poplatku za KOMUNÁLNY ODPAD 
v € za 1 liter

Počet obyvateľov 
(údaj z roku 2017)

PRÁVNICKÁ OSOBA A PODNIKATEĽ
Levice 0,0165 33 332

Michalovce 0,0170 39 151

Humenné 0,0183 33 441

Bardejov 0,0185 32 587

Poprad 0,0200 51 486

Komárno 0,0210 34 160

Spišská Nová Ves 0,0233 37 326
Nové Zámky 0,0240 38 172

Zvolen 0,0257 42 476

Lučenec 0,0462 27 991

Liptovský Mikuláš 0,0531 31 345

Považská Bystrica 0,0531 39 837

Prievidza 0,1500 46 408

FYZICKÁ OSOBA
v € za osobu/deň v € za osobu/rok

Humenné 0,05340 19,49 33 441

Spišská Nová Ves 0,06550 23,91 37 326
Liptovský Mikuláš 0,07400 27,01 31 345

Nové Zámky 0,07670 28,00 38 172

Považská Bystrica 0,07670 28,00 39 837

Zvolen 0,07700 28,11 42 476

Lučenec 0,07970 29,09 27 991

Poprad 0,08100 29,57 51 486

Bardejov 0,08220 30,00 32 587

Komárno 0,08767 32,00 34 160

Prievidza 0,09570 34,93 46 408

Michalovce 0,09900 36,14 39 151

Levice 0,10950 39,97 33 332

Mesto Sadzba poplatku za DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
v € za 1 kg

Počet obyvateľov 
(údaj z roku 2017)

Spišská Nová Ves 0,0150 37 326
Liptovský Mikuláš 0,0200 31 345
Bardejov 0,0200 32 587
Komárno 0,0250 34 160
Prievidza 0,0300 46 408
Zvolen 0,0300 42 476
Michalovce 0,0330 39 151
Levice 0,0400 33 332
Poprad 0,0400 51 486
Humenné 0,0480 33 441
Nové Zámky 0,0500 38 172
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Od 1. februára 2021 môžu žiaci prvého ročníka 
odborov: Ekonomické lýceum a Obchodná akadé‑
mia na Strednej odbornej škole ekonomickej 
študovať v  systéme duálneho vzdelávania. 
Praktickú prípravu na budúce povolanie im po‑
núkajú títo zamestnávatelia: K_CORP,  s.  r.  o.,  
247.sk, s. r. o., IMBIZ, s. r. o. Učebné zmluvy za‑
ručia žiakom prepojenie teoretických vedomostí 
s praktickou prípravou u  zamestnávateľa počas 
celého štúdia.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských 
práv, ktorý si pripomíname každý rok 10. decem‑
bra, usporiadali v ZŠ na Lipovej ulici projekto‑
vý deň venovaný práve tejto téme. Žiaci prvého 
stupňa si v  jednotlivých triedach najskôr pozreli 
prezentáciu o  ľudských právach a  slobodách, 
následne o nich živo diskutovali so spolužiakmi 
a pani učiteľkou. Na vlastnej koži si zažili právo 
na hru. Objavili tiež, akú radosť prináša obdaro‑
vanie niekoho iného. Pomocou triedenia obráz‑
kov zistili, aký rozdiel je medzi tým, čo chcem 
a  čo naozaj potrebujem. Žiaci hrou na lietajúci 
balón priradili právam hodnotu a  vyhodnotili, 
ktoré právo je pre ne najdôležitejšie. V  závere 
si spoločne vytvorili veľký piktogram jedného 
z  ľudských práv. Niektorí zo žiakov boli prekva‑
pení, čo všetko medzi ľudské práva patrí, keďže 
to, našťastie, považujú za samozrejmosť. No na 
strane druhej zistili, že vo svete sa stretávame aj 
s porušovaním ľudských práv a slobôd. Aj preto 
je dôležité venovať ľudským právam čoraz väčšiu 
pozornosť.

Z
O

 Ž
IV

O
TA

 N
A

Š
IC

H
 Š

K
Ô

L

Ponúka

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
v škol. roku 2021/2022

2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE
Štvorročný študijný odbor vhodný pre chlapcov aj 
dievčatá, ktorí sa  chcú profesionálne venovať 
niektorému z povolaní, ktoré je spojené so športom, 
zdravým životným štýlom a zdravou výživou.

Uplatnenie absolventov na trhu práce:
• poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
• poradca v oblasti zdravého životného štýlu,
• pracovník vo fitnescentrách,
• pracovník v kúpeľných a relaxačných 

zariadeniach,
• manažér v športových kluboch a centrách,
• profesionálny športovec,
• profesionálny fitnespracovník.

Ďalšie možnosti štúdia v šk. roku 2021/2022:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA

• 5‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou 
a výučným listom,

• absolvent pripravený na samostatný výkon 
odborných hotelierskych a reštauračných 
činností a je schopný samostatne podnikať.

6324 M MANAŽMENT regionálneho cest. ruchu
• 4‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou,
• ponúka nadobudnutie znalostí z dvoch cudzích 

jazykov, osvojenie si princípov a metód práce 
s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti 
cestovného ruchu, ich administratívne, finančné 
a organizačné zabezpečenie,

• absolvent je pripravený na prácu v atraktívnej 
a z pohľadu významu pre Slovensko veľmi 
perspektívnej oblasti.

UČEBNÉ ODBORY
6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

• 3‑ročné štúdium ukončené výučným listom,
• absolvent samostatne obsluhuje zákazníkov vo 

všetkých zariadeniach spoločného stravovania, 
vie prestierať a upravovať stoly na bežné 
a slávnostné stolovanie.

6445 H KUCHÁR
• 3‑ročné štúdium ukončené výučným listom,
• absolvent je kvalifikovaný a schopný 

samostatne pracovať v oblasti spoločného 
stravovania, dokáže zostavovať receptúry, 
ovláda technologické postupy jedál teplej 
a studenej kuchyne.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM – DIAĽKOVÁ FORMA:
ŠTUDIJNÝ ODBOR

6403 L podnikanie v remeslách a službách
• 2‑ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

UČEBNÝ ODBOR
6444 H čašník, servírka

• 2‑ročné štúdium ukončené výučným listom

6445 H kuchár
• 2‑ročné štúdium ukončené výučným listom

Viac informácií o možnostiach štúdia 
a novom študijnom odbore nájdete na:

www.hotelovkasnv.edupage.org

Ponuka celoročných kurzov
4 HODINY TÝŽDENNE POPOLUDNÍ

pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
• anglický • nemecký • taliansky • 

španielsky • francúzsky • japonský jazyk
od začiatočníkov až po pokročilých

U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV
NA II. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021:

január, február

Pobočky: ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí

Kontakt: www.jssnv.sk * e‑mail: js@jssnv.sk 
tel.: 0905 727 558, 0917 801 457

POPLATKY:
II. polrok pre deti a študentov – 65 €, 

pre dospelých – 95 €
celoročný kurz pre deti a študentov – 120 €, 

pre dospelých – 180 €

Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste:

www.jssnv.sk

Spišská katolícka charita
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Gaštanová 11, SNV
ponúka

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
pre deti s rôznymi druhmi zdravotného 

znevýhodnenia v špeciálnej materskej škole
ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE

pre žiakov s mentálnym a viacnásobným 
postihnutím v špeciálnej základnej škole

ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE
pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia 
v základnej škole pre žiakov s autizmom

STREDNÉ VZDELÁVANIE
pre žiakov s mentálnym postihnutím  

v praktickej škole.

Už v materskej škole sa deti učia „umeniu milovať 
všetkých“ a následne v základnej a praktickej 

škole rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti podľa 
vzdelávacieho programu školy 

„škola charitas – škola činnej lásky“.

Prednosťou našej školy je rodinné, individuálne 
a zážitkové vzdelávanie detí a žiakov 

s prihliadnutím na ich osobitosti, 
ktoré vnímame ako dar.

Cirkevná škola je prístupná 
pre všetky ináč obdarované deti,  

rôzneho vierovyznania, rasy a svetonázoru.

V prípade záujmu bližšie informácie na:

www.szstolsnv.edupage.org
T.: 053/441 43 01 * 0904 930 644
E‑mail: maria.petrikova@caritas.sk

ÚSPEŠNÝ 
PROJEKT 
V PROSPECH 
BUDÚCNOSTI 
DETÍ
Základná škola, Ing. O. Kožucha, citlivo vníma 
nedostatočne rozvinutú schopnosť žiakov celé‑
ho Slovenska vnímať písaný text a  orientovať 
sa v  ňom. Slovenskí žiaci dlhodobo zaostáva‑
jú za žiakmi iných krajín EÚ. Dnešný úspešný 
svet je však aj o znovuobjavení tejto schopnosti 
u našich školákov, preto sa ZŠ Ing. O. Kožucha 
podujala na realizáciu rozsiahleho projek‑
tu prípravy svojich žiakov v  oblasti čítania 
s  dôsledným porozumením obsahu textu. 
Predpokladom jeho realizácie bolo získanie 
grantu z  Ministerstva školstva, vďaka ktorému 
škola získala knihy v  hodnote 800 €. Tieto 
knihy budú následne použité vo všetkých roč‑
níkoch tak, aby žiak 9. ročníka bol všestranne 
a kvalitne pripravený zvládnuť akýkoľvek text vo 
svojom ďalšom štúdiu i  v  bežnom  pracovnom 
živote. O podrobnostiach projektu vás budeme 
v budúcnosti radi informovať.
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Stredná priemyselná škola technická 
Hviezdoslavova 6, SNV

OTVÁRA od 1. 9. 2021

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
2675 M ELEKTROTECHNIKA – INTELIGENTNÉ 

TECHNOLÓGIE
Zavedenie tohto atraktívneho študijného odboru 
súvisí s mohutným rozvojom digitálnych a smart 
technológií a využitím inteligentných technológií 
v každej oblasti života.
Absolventi získajú vedomosti a zručnosti  
nielen z elektrotechniky a elektroniky,  
ale aj informačných technológií, programovania 
mobilných aplikácií a mikropočítačov, 
počítačových sietí, smart technológií,  
internetu vecí, robotiky, 3D technológií 
a počítačovej grafiky.
Získaním osvedčenia elektrotechnickej 
spôsobilosti, certifikátu CISCO sieťovej akadémie 
a ďalších v oblasti IT môžu  
aj samostatne podnikať alebo sa rozhodnúť  
pre ďalšie vysokoškolské štúdium.

ĎALŠIE PONÚKANÉ ODBORY
pre šk. rok 2021/2022

2387 M MECHATRONIKA – PROGRAMOVANIE 
ROBOTOV A CNC STROJOV

• programovanie logických automatov, 
mikroprocesorov, malých a priemyselných 
robotov aj výrobných systémov

2381 M STROJÁRSTVO – GRAFICKÉ SYSTÉMY 
A PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

• moderné strojárstvo s maximálnym využitím 
výpočtovej techniky nielen pri projektovaní,  
ale aj v samotnej výrobe

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – 
PROGRAMOVANIE

• cielená príprava na vysokoškolské 
štúdium technického zamerania rozšírená 
o programovanie a informačné technológie

3968 M LOGISTIKA
• vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, 

účtovníctva a informatiky, ako aj manažovania 
logistických procesov vo firmách a prepravných 
spoločnostiach

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ 
TECHNOLÓGIE

• informatika v plnom rozsahu – informačné, 
databázové a operačné systémy, 
programovanie, sieťové, serverové a webové 
technológie, spracovanie grafiky na PC

www.spst.sk / ponuka štúdia
skola@spst.sk, www.spst.sk

Stredná odborná škola 
Markušovská cesta 4, SNV

ponuka štúdia v šk. roku 2021/2022 pre žiakov 
základných škôl v nasledovných odboroch:

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ
(maturitné vysvedčenie + výučný list)

2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

6446 K KOZMETIK

UČEBNÉ ODBORY: 3-ROČNÉ
(výučný list)

3661 H MURÁR

3678 H INŠTALATÉR

2683 H 11 ELEKTROMECHANIK – 
SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

2683 H 15 ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ 
TECHNIKA

2487 H 01 AUTOOPRAVÁR – MECHANIK

6456 H KADERNÍK

3152 H 02 KRAJČÍR – DÁMSKE ODEVY

6424 H MANIKÉR – PEDIKÉR

S možnosťou pokračovať 2 roky  
v nadstavbovom štúdiu dennou  

alebo externou ‑ dištančnou formou.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
ŠTUDIJNÉ ODBORY: 2-ROČNÉ

2493 L PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

2675 L 02 ELEKTROTECHNIKA – VÝROBA 
A PREVÁDZKA STROJOV A ZARIADENÍ

3659 L STAVEBNÍCTVO

6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

3125 L ODEVNÍCTVO

6423 L STAROSTLIVOSŤ O RUKY A NOHY

UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú 

dochádzku v 7. alebo 8. ročníku ZŠ

2478 F STROJÁRSKA VÝROBA

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA

3178 F VÝROBA KONFEKCIE

3383 F SPRACÚVANIE DREVA

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ POČAS ŠTÚDIA:
Motivačné štipendiá sú poskytované tým žiakom, 

ktorí sa pripravujú na povolanie v študijnom 
alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu 

s nedostatočným počtom absolventov 
pre potreby trhu práce.

Viac informácií o možnosti štúdia:

www.soussnv.edupage.org
skola@soussnv.sk 

V školskom roku 2020/2021 ponúka

pre záujemcov možnosť

4-ROČNÉHO ŠTÚDIA V ODBORE

7902 J GYMNÁZIUM

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, 

preto je vhodným typom školy pre žiakov: 

• ktorí sa po ukončení strednej školy budú 

uchádzať o konkrétne vysokoškolské štúdium 

a práve gymnázium je najlepšou prípravou 

pre úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov, 

nárokov danej vysokej školy, príp. iných foriem 

pomaturitného štúdia;

• ktorí ešte nemajú vyhranené záujmy a neve‑

dia, aké povolanie by chceli v živote vykonávať 

a štvorročným štúdiom u nás získajú čas 

pre lepšie sebapoznanie a rozvoj svojich 

schopností.

DOD 2021
sa uskutoční vo februári 2021.

O jeho forme a spôsobe podľa aktuálnej  

epidemiologickej situácie budeme informovať  

na webovej a facebookovej stránke, kde si už 

teraz môžete pozrieť promo video:

https://cgymmisikasnv.edupage.org/

https://www.facebook.com/GymMisika

ponúka

8‑ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
GYMNÁZIUM

určený pre žiakov, ktorí úspešne 

ukončia 5. ročník ZŠ.

Prijímacie skúšky sú 

zo slovenského jazyka a matematiky.

5‑ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.

Toto štúdium je určené pre žiakov, 

ktorí úspešne ukončia 8. alebo 9. ročník ZŠ.

Prijímacie skúšky sú 

z anglického jazyka a talentového testu 

(zisťovanie jazykového a študijného predpokladu 

pre štúdium v cudzom jazyku).

www.gjavsnv.edu.sk
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OZNAMY

Stredná odborná  
škola drevárska,  
Filinského 7, SNV

OTVÁRA OD 1. 9. 2021 
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
• možnosť duálneho vzdelávania, 
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: spracovanie grafických 
návrhov, znalosť postupov grafického spracovania 
a grafiky digitálnych médií, typografických 
pravidiel, technologickej dokumentácie 
textových, obrazových a zvukových podkladov, 
videosekvencií a animácií, ovládanie typografie.

Ďalej ponúkame možnosti štúdia v školskom 
roku 2020/2021 v týchto študijných / učebných 
odboroch:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

• talentová skúška
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov 
bytového, verejného a mestského interiéru, 
počítačová 2D a 3D vizualizácia,  
dizajn produktovej fotografie.

2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: stavba, diagnostika 
a konfigurácia PC sietí, programovanie, 
tvorba www stránok.

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – 
NÁBYTKÁRSTVO

(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ‑ 
zameranie na futbal, hokej a iné športy)
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: technik v nábytkárskej 
výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba 
nábytku.

3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – 
MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: marketing a manažment 
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných 
činností, ekonomika a riadenie obchodu.

3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC 
ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia 
vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení.

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie, výučný list
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie 
a výroba moderných nízkoenergetických 
drevostavieb.

UČEBNÉ ODBORY
3355 H STOLÁR ‑ 3‑ročné štúdium

• možnosť duálneho vzdelávania, výučný list

3370 H ČALÚNNIK – 3‑ročné štúdium
• možnosť duálneho vzdelávania, výučný list

sosdsnv.edupage.org | 053/442 42 46

Stredná odborná 
škola ekonomická, 
Stojan 1, SNV

Ponúka v školskom roku 2021/2022 pre 
záujemcov možnosť štúdia v nasledujúcich

4-ROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: samostatný výkon 
činnosti odborného ekonomického pracovníka 
v rôznych formách podnikateľských subjektov

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA
so zameraním na ekonomiku verejnej správy
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon ekonomických 
činností na úsekoch štátnej správy a územnej 
samosprávy, v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obcí a VÚC

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM
podnikové informačné systémy s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka
• možnosť duálneho vzdelávania,
• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon činností 
v podnikoch využívajúcich a poskytujúcich IT 
služby ako používateľ informačných systémov 
v oblasti vedenia účtovníctva, finančnej analýzy, 
správy kontaktov a zmluvných vzťahov

4210 M AGROPODNIKANIE ZAMERANIE 4210 
M 11 AGROTURISTIKA

• maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon odborných 
technických, technologických a riadiacich funkcií 
najmä v odvetví poľnohospodárskej výroby 
s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby

sosesnv.edupage.org | 053/442 17 57

Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej 
práce 
sv. Alžbety, 
Bratislava
Palackého č. 1
811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety:

• vysoká škola v SR s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov 

Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena 

Európskej asociácie univerzít (EUA)

Možnosť študovať na detašovanom 
pracovisku v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  
‑ študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Poplatok za prijímacie konanie (prihláška) ‑ 50 €. 
Pri podaní prihlášky do 28. 2. 2021 zľava 

z poplatku za zimný semester vo výške 10 %!
Prihlášky odoslať na adresu:

VŠZaSP sv. Alžbety, 
P. O. Box 104, 810 00 Bratislava

Informujte sa aj na tel.: 0911 104 940, 
resp. Zimná 48, SNV.

Ďalšie informácie nájdete na

www.vssvalzbety.sk

Gymnázium, Školská 7, SNV
V školskom roku 2020/2021 ponúka

4-ROČNÉ ŠTÚDIUM
V ODBORE 7902 J GYMNÁZIUM

• 4‑ročné štúdium
• všeobecnovzdelávacie triedy so zameraním na 

telesnú výchovu, cudzie jazyky, informatiku

Naše gymnázium ako jediné v regióne umožňuje 
individuálny výber voliteľných predmetov 
a vyučujúcich v 3. a 4. ročníku (z 25 voliteľných 
predmetov – aj netradičných – napríklad 
latinčina, ekonomika, dejiny umenia), vyučovanie 
v zrekonštruovaných priestoroch a moderných 
učebniach s interaktívnymi tabuľami a bohaté 
športové a kultúrne vyžitie. Študenti participujú 
na mnohých medzinárodných projektoch 
a výmenných pobytoch a sú schopní plynulo 
komunikovať v cudzom jazyku.

V rámci školského vzdelávacieho programu je 
posilnená výučba prírodovedných predmetov 
(biológia, chémia, fyzika, matematika 
a informatika).

Kontaktné údaje: 
Tel.: 053/442 22 59, e‑mail: skola@gymsnv.sk, 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy

www.gymsnv.sk

Stredná odborná 
škola ekonomická 
Stojan 1, SNV

pozýva žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a rodičov na

VIRTUÁLNY DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ
Základné informácie, ktoré vám pomôžu vybrať 

si správny študijný odbor v školskom roku 
2021/2022, sú zverejnené na webstránke školy.

Súčasťou virtuálneho DOD bude aj online 
stretnutie, ktoré sa uskutoční

3. 2. 2021 od 16.00 do 17.00 h
Linka na pripojenie bude zverejnená 
na webstránke školy v deň stretnutia.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

sosesnv.edupage.org
facebook.com/SOSESNV
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SPRAVODAJSTVO

2/2021

GORO
Pohlavie: pes
Nar.: 3/2019
Je to kontaktný  
mladý psík, má rád 
pohyb a prieskum  
nových vecí.

DASTY
Nar.: 7/2019
Miluje voľnosť, prechádz‑
ky, hladkanie a kontakt 
s ľuďmi. V koterci trpí. 
Hľadáme mu preto 
rodinu, ktorá mu ukáže, 
že aj koterec s búdou sú 
jeho domovom, kde sa 
bude rád vracať unavený 
a šťastný po dni plnom 
zážitkov. 

RUDY
Nar.: 1/2018
Rozvážny psík s nekon‑
fliktnou povahou. Má 
rád pokoj a rád relaxuje 
na slniečku. Má rád hru 
so svojimi štvornohými 
kamarátmi a miluje 
pohladenie.

KELLY
Nar.: 9/2019
Sterilizácia: áno
Temperamentná, domi‑
nantná fenka, ktorá musí 
mať situáciu pod kontro‑
lou. Má rada spoločnosť 
ľudí, dlhé prechádzky.
V koterci je nešťastná.

DIXI
7‑mesačná fenka, ktorá 
pobehovala pri Ferčekov‑
ciach. Miluje ľudskú 
spoločnosť, mačky a za‑
jace si nevšíma, malé 
deti jej nevadia. Rada sa 
necháva hladkať.

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE 
OBYVATEĽOV SA USKUTOČNÍ OD 
15. 2. 2021 DO 31. 3. 2021, POSÚVA 
SA LEN ASISTOVANÉ SČÍTANIE!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 
do 31.  3.  2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a  pohodlné. Obyvatelia 
sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na  
www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o  to požiadajú. V  zmysle 
novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia do‑
mova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, 
notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať 
k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

POSUN TERMÍNU ASISTOVANÉHO SČÍTANIA
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované 
sčítanie. Obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže 
telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. „Vzhľadom na pandemickú si-
tuáciu sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované 
sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021,“ uviedla Ľudmila 
Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie.

ZDROJE INFORMÁCIÍ
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili 
stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom 
SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

VÝPLATA DÔCHODKU Z ČESKEJ 
REPUBLIKY V DOBE MIMORIADNEJ 
PANDEMICKEJ SITUÁCIE (COVID-19)
Dôchodcom žijúcim v Slovenskej republike, ktorým je dôchodok z českého 
dôchodkového poistenia poukazovaný na bankový účet, bude i naďalej vyplácaný 
na základe predloženého potvrdenia o žití.
Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) bude akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradne overeného 
vlastnoručného podpisu dôchodcu. Formulár Potvrdenie o žití príjemca dôchodku teda iba vyplní, vlastno‑
ručne podpíše a zašle ČSSZ. V Potvrdení o žití je nutné uviesť konkrétny dôvod, prečo nebol podpis úrad‑
ne overený, napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike, odporúčanie vlády k obmedzeniu 
sociálnych kontaktov, ktoré nie sú nevyhnutné, izolácia rizikových skupín obyvateľov ‑ hlavne seniorov a pod.
Vlastnoručne podpísané Potvrdenie o žití je možné zasielať poštou na adresu: Česká správa sociálního 
zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5. 
Dôchodcovia môžu taktiež vyplnené a vlastnoručne podpísané Potvrdenie o žití naskenovať alebo odfo‑
tografovať a zaslať ho ČSSZ elektronicky, t. j. e‑mailom na adresu posta@cssz.cz.
Podotýkame, že na e‑mail zaslaný na adresu posta@cssz.cz, ktorý nie je opatrený zaručeným elektronickým 
podpisom, je ako odpoveď vždy automaticky generovaná správa s poučením: „…pokud není datová zpráva 
podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných 
přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabý-
vat…“. Na túto automaticky generovanú správu nie je nutné brať zreteľ, ČSSZ Váš e‑mail spracuje bežným 
spôsobom a výplatu dôchodku štandardne zariadi a poukáže.

Bližšie info 
(aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk

E‑mail: utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok 

a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka ďalších psíkov 

https://www.facebook.com 
/snvutulok
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F E B R U Á R

AJ TEHO ROKU BUDÚ FAŠENGY
Tradičné fašiangy, ale predsa len trocha inak. 

13. 2. 2020 od 14.00 h 

v uliciach obce

„PRÍĎ A ODFOŤ SMIŽANY“
Výstava súťažných fotografií na plote pri kaštieli.

Info: 0918 590 123
www.okcsmizany.sk

www.facebook.com 

/okc.smizany

 JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIAVSTUPNÉ:
dospelí: 2 4   € / ,50 €;
deti, študenti, dôchodcovia: 1 3 € /  €;
deti do 6 rokov, ZŤP, držitelia preukazov ICOM, novinári, 
pracovníci galérií a múzeí, držitelia Jánskeho plakety 
(diamantová, zlatá): ;zdarma
rodinná vstupenka: 2 dospelí + max. 2 deti: 3 6   € /  €

 OTVÁRACIE HODINY
GALÉRIA V ČASE KORONY bude pre verejnosť 
otvorená podľa vopred avizovaných otváracích hodín.
Utorok – piatok, 10.00 – 17.00 
Nedeľa, 11.00 – 16.00

 KONTAKT / INFORMÁCIE
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie 
Košického samosprávneho kraja 
Kontakt: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves 
tel. 053 4174 621, sekretariat@gus.sk 

STÁLE EXPOZÍCIE ZO ZBIERKY GALÉRIE

TERRA GOTHICA 
Gotická cesta v soche i obrazoch. 
Novinka! Uvádzame interaktívny panel o výstave 
a zbierke. 
—
JOZEF HANULA  
O živote a diele spišského maliara. 

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

19. 2. 2021 / 16.00 – 19.00 
ŽENY ON LINE 9: CIGÁNSKE TKANICE
Vstupné: 4 € / osoba. Farebné tkanice jednoduchým 
tkaním. Lektorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

28. 2. 2021 / 13.00 – 15.30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: 
NEZBEDNÍ ŠKRIATKOVIA  
Vstupné: 3 € / osoba. Rozprávkové postavičky 
technikou dokresľovanej koláže. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.

TVORIVKY / PROGRAMY PRE ŠKOLY

1. 2. – 28. 2. 2021 / 9.00 – 15.00
Vstupné: 2 € / žiak; info na webe:
GALERIJNÍ SKAUTI
NEGATÍV VS. POZITÍV
SÁM NA STANICI
TAJUPLNÝ VESMÍR

Galéria umelcov Spiša | www.gus.sk

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Sprístupnené od 16. 2. 2021 

JOZEF SEDLÁK: 
FOTOGRAFICKÁ ESCHATOLÓGIA
Fotografická výpoveď predstaviteľa 
konceptuálnej fotografie zameraná 
na reflexie bytia. Cyklus Profily.
Kurátorka: Lucia Benická – GUS. 
—
U-POINTS / TRANZIT: 
MAREK JAROTTA 
Originálne maľby s nosnou témou 
o verejných priestoroch v kontexte 
urbanizmu a architektúry. 
Cyklus Profily. Kurátorka: 

 Katarína Balúnová – GUS. 
—
TELESKOP
Mikro a makrokozmos optikou 
30-tich umelcov zo zbierky v dialógu 

štyrmiso  zahraničnými autormi. 
Cyklus Zbierka v dialógu. Kurátorka: 
Katarína Balúnová – GUS. 
—
VYTVORENÉ NA SLOVENSKU
_SUVENIR SPIŠ 2020
Unikátny moderný suvenír inšpirovaný 
Spišom v dielach šiestich slovenských 
umelcov a dizajnérov: E. Čarnoká, 
S. Čarnok , L. Tallová, T. Abaffy, ý
J. Liška, M. Šumicharst, N. A. Šošková.

: Nina A  Šošková.Autorka projektu .

FEBRUÁR 2021
V GALÉRII UMELCOV SPIŠA

TRANZIT
Marek Jarotta

Galéria
OnLine

DIELNE ZBIERKAVÝSTAVY

ponúka výstavy, inštruktážne videá k dielňam, 
informácie o dielach v zbierke a aktuality

KNIŽNÉ
NOVINKY

Spišské kultúrne 
centrum a knižnica

www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETI

Anna Benzing: Záhada okolo Serafíny
Na Bažantiu farmu prichádza pretekársky kôň 
výnimočných kvalít. Pri kvalifikácii sa však zrazu 
vyskytnú problémy. Kobyla je slabá a unavená…
Pavla Hanáčková: Vezmi ma domov – do 
akého lesa patrím?
Zoznámte sa s rôznymi typmi lesov, ale aj rastlín 
a zvierat, ktoré ich obývajú.
Karsten Brensing: Ako zvieratá myslia a čo 
cítia
Ohromujúce príbehy zo zvieracieho sveta. Au-
tor knihy pomocou mnohých príkladov dokladá, 
že zvieratá myslia a cítia podobne ako my ľudia.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Donna Tartt: Stehlík
Putovanie hlavného hrdinu vrstvami americkej 
spoločnosti je modernou odyseou o  dozrievaní, 
prvých láskach a lúčení sa s nevinnosťou.
Charles Martin: Dlhá cesta domov
Príbeh o  návrate márnotratného syna a  hľadaní 
odpovedí na dávne otázky o rodine a viere.
Alex Dahl: Dievča s cudzím srdcom
Silný, emotívny príbeh. Dve matky, dve dcéry, jed-
no srdce.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Carl Zimmer: Planéta vírusov
Boli tu pred nami, sú tu s nami a budú tu, aj keď 
my nebudeme… vírusy.
Marek Jurkovič: Prečo ľudia veria 
nezmyslom
Viera v  nezmysly sa prelína celými dejinami 
ľudstva. Ale až dnes má tak veľa nových podôb 
a názvov. Dezinformácie, propaganda, fakenews, 
konšpiračné teórie, hoaxy, trollovia, postfaktuálna 
doba, pseudoveda, šarlatáni.
Jennifer L. Scott: Doma s madam Chic
Kniha prináša návod, ako viesť doma šťastný, mo-
derný a zmysluplný život bez ohľadu na náročnosť 
vášho denného programu či rozpočet.

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

PRE DETI

101 Mega vedeckých experimentov
Nazrite do sveta bláznivej vedy a  experimentov. 
Ako vytvoriť diamanty z cukríkov, ako vypestovať 
stalaktit, alebo môže vajce skákať?
Kerstin Gier: Červená ako rubín
V prvej časti trilógie Drahokam obľúbená autorka 
ponúka príbeh Gideona a Gwen, ktorí svojou lás-
kou prekračujú hranice času.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Melanie Dobson: Ukryté vo hviezdach
Je rok 1938 a  Hitlerove vojská obsadili Viedeň. 
Rakúšan Max Dornbach sľúbil, že pomôže židov-
ským priateľom. O 80 rokov neskôr príbeh pokra-
čuje.
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https://snv.stercentury.sk/

Aktuálny 
program Kina MIER

nájdete na stránke www.mkc.snv.sk,
facebook.com/Kino.Mier.SNV

Aktuálne informácie:
Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves 

a na oficiálnom webe mesta

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

Aktuálne informácie: 0907 908 986

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE 
DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Aktuálny program po uvoľnení opatrení 
nájdete na mkc.snv.sk

Informácie a predpredaj vstupeniek:

MKC – Reduta, 053/442 32 49, 
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66,

TIC – Letná 49, 053/442 82 92, 
Ticketportal

12. 2. (piatok) o 18.00 h online, 70 min.

J. B. P. MOLIÈRE: LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI
Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.

28. 2. (nedeľa) o 16.00 h online, 70 min.

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

Zmena programu vyhradená! Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne 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

ONLINE 
ZÁZNAMY 

PREDSTAVENÍ
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SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ Sp. Nová Ves

Z dôvodu nákazy COVID‑19 a prijatých platných opatrení
sú KRYTÁ PLAVÁREŇ a SAUNA zatvorené až do odvolania. 

Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

MASÁŽE klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

utorok ‑ piatok 14.00 ‑ 19.00
sobota ‑ nedeľa 9.00 ‑ 19.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok ‑ piatok
7.00 ‑ 14.00 15 €/hod.

14.00 ‑ 22.00 30 €/hod.
sobota ‑ nedeľa 8.00 ‑ 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

6. 2. sobota 18.00 BK04 ‑ Handlová, basketbal extraliga muži
20. 2. sobota 18.00 ŠKBD ‑ ŠKP Banská Bystrica, basketbal extraliga ženy
27. 2. sobota 18.00 BK04 ‑ Svit, basketbal extraliga muži

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Z dôvodu nákazy COVID‑19 a prijatých platných opatrení
je KOLKÁREŇ zatvorená až do odvolania. 

Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

Cenník prenájmu: 18 €/hod./4 dráhy
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie

Z dôvodu nákazy COVID‑19 a prijatých platných opatrení
je TENISOVÝ AREÁL zatvorený až do odvolania. 

Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

Otváracie hod.: pondelok ‑ nedeľa 10.00 ‑ 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

10.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu.

Z dôvodu nákazy COVID‑19 a prijatých platných opatrení
je FUTBALOVÝ ŠTADIÓN zatvorený až do odvolania. 

Aktuálne info nájdete na www.stez.sk.

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).

3. 2. streda 18.00 HK SNV ‑ Trnava, SHL
8. 2. pondelok 16.00 HK SNV ‑ Humenné, SHL

12. 2. piatok 18.00 HK SNV ‑ Levice, SHL
19. 2. piatok 18.00 HK SNV ‑ Humenné, SHL
24. 2. streda 18.00 HK SNV ‑ Topolčany, SHL

HOTEL PREVEZA**
T.: 053/416 63 01 * 0911 669 863

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.
Objednávka: 7.00 ‑ 9.00 h * na tel. č.: 0911 669 863
Pondelok ‑ piatok: 11.30 – 13.00 h
Vyzdvihnutie vo vlastnej nádobe alebo v menu boxe  . . . .4,20 €/porcia
Dovoz jedla domov alebo na pracovisko v menu boxe  . . .4,70 €/porcia
Ponúkame stravu pre dôchodcov . . . . . . . . . . . . . . . . od 2,90 €/porcia

www.hotel ‑preveza.sk * recepcia@hotel ‑preveza.sk
Facebook: Hotel Preveza ‑ Spišská Nová Ves

www.stez.sk

ZBERNÝ DVOR 
NA SADOVEJ 
ULICI ODOBERÁ 
CHLADNIČKY

Chladnička musí byť vcelku, 
teda aj s motorom.

Termín odovzdania  
si treba dohodnúť  
s vedúcim Zberného dvora  
na t. č. 0903 439 589.

Treba však brať ohľad,  
že je zákaz vychádzania 
a návšteva Zberného 
dvora nepatrí medzi 
výnimky.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ 
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ

BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845

Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com

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

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA

KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO

BYTOVÉ DRUŽSTVO

dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881
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BASKETBALISTI PRVÍ A S NOVÝM REKORDOM
Záver kalendárneho roka nevyšiel basketbalovým 
Spišským rytierom podľa ich predstáv. Prehrali v Han‑
dlovej a aj doma s Levicami. V novom roku ich na do‑
mácej palubovke čakali dva zápasy, najprv derby so 
Svitom a  potom nevyspytateľný Lučenec. Po zodpo‑
vednom a poctivom výkone zdolali v susedskom derby 
Svit 86 : 74 a v náročnom súboji si poradili s Lučen‑
com 91 : 87.
O nevídaný rekord v extralige sa postarali v Prievidzi. 
V  prvej štvrtine nastrieľali neuveriteľných 41 bodov 
a  ešte zaujímavejšie bolo skóre po prvom polčase 
55 : 55.
„Ako tréner si nepamätám, aby moje mužstvo nieke-
dy zaznamenalo až 41 bodov v prvej desaťminútovke. 
V  tomto zápase si obidve mužstvá zaslúžili vyhrať. 
V extralige už je každý zápas náročný, o to viac si ce-
ním víťazstvo z vonku,“ povedal tréner Spišskej Novej 
Vsi Teo Hojč. Po dramatickom závere Novovešťania 
bodovali naplno aj v Prievidzi a po výsledku 86 : 84 sú 
na čele extraligy.
Do skončenia základnej časti je ešte poriadne ďaleko, 
bez dohrávok pätnásť kôl. Do nového roka však Spiš‑
ská Nová Ves vstúpila veľmi dobre,  nech táto forma 
vydrží zverencom trénera Hojča čo najdlhšie.

Jozef Petruška

HOKEJISTI S NOVÝM TRÉNEROM
Hokejový život v  A‑mužstve v  Spišskej Novej Vsi po 
novom roku nabral na obrátkach. Hoci je hľadisko na 
domácich majstrákoch prázdne, fanúšikovia sledujú 
dianie cez internetové online prenosy ešte pozornejšie. 
A tak sa v druhom januárovom týždni v „áčku“ Spiš‑
skej Novej Vsi diali veľké veci. Najprv to bol nevydare‑
ný zápas a prehra doma so Žilinou. Nasledovala ďalšia 
prehra 1 : 3 v Leviciach, a tak nasledovali nepopulárne 
kroky zo strany vedenia klubu. Spišská Nová Ves má 
nového trénera. Stal sa ním Miroslav Mosnár, ktorý 
tak už viedol mužstvo v súboji s Považskou Bystricou. 
Veľa času na aklimatizáciu nemal, a  tak mu naďalej 
ostáva asistentom Róbert Spišák. Podľa mnohých 
fanúšikov a  hokejových odborníkov bol tento postup 
nevyhnutný, ale ani nový kormidelník nedokáže urobiť 
zázraky na počkanie.

„V mužstve je kvalita, a to treba do ďalších zápasov vy-
užiť. V prvom zápase ešte nebola nervozita, predsa len 
takéto zmeny sa odzrkadlia aj na hráčoch. Pribúdali góly 
a zápas s Považskou Bystricou slušne zvládli,“ povedal 
po prvom víťazstve 4 : 1 nový tréner Miroslav Mosnár.
Spišská Nová Ves tak v náročnom týždňovom rytme na 
jeho konci dosiahla veľmi dôležité víťazstvo, ktoré isto 
bude stimulom do nasledujúcich hokejových dní nielen 
pre hráčov, ale aj nového trénera.
„S každým hráčom absolvovali osobný pohovor a ne-
vylučujú sa ani zmeny v kádri na základe rozhodnutia 
nového lodivoda. S prístupom a nasedením v niekto-
rých dueloch je nespokojnosť a hráči by si mali uvedo-
miť za koho a čo hrajú,“ uviedol predseda výkonného 
výboru HK Spišská Nová Ves Peter Gurčík.

Jozef Petruška

PRESTUP 
NÁŠHO ATLÉTA
Slovenský prekážkar Matej Baluch bude v  roku 
2021 pôsobiť v  klube Dukla Banská Bystrica, 
do ktorého prestúpil z  AŠK Spišská Nová Ves. 
Informoval o  tom oficiálny web Slovenského at‑
letického zväzu (SAZ) atletika.sk. Dukla zaplatila 
za bronzového medailistu na 400 m prekážok 
z juniorských ME 2019 výchovné 500 €. Matej zá‑
roveň rozšíril svoj realizačný tím. K trénerovi Edu‑
ardovi Kováčovi pribudol aj jeho brat Igor Kováč, 
bronzový medailista v behu na 110 m prekážok na 
MS 1997 v Aténach.
V  ankete Atlét roka 2020 sa Matej Baluch 
umiestnil na 10. mieste so ziskom bodov 124. 
Ocitol sa tak v  spoločnosti významných športov‑
cov Slovenska, ako napr. Matej Tóth či Ján Volko. 
Blahoželáme.

A. Jančíková
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RELAX, OZNAM

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na adresu redak‑
cie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… ŠŤASTIE, LÁSKU, 
POKOJ RODINÁM...

KRÍŽOVKA

FORIŠOVINY

Ak máte podozrenie, že dieťa vo vašom 
okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo 
ste sami obeťou, volajte políciu 158. 
Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete 
nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.

Ak máte podozrenie, že žena vo vašom 
okolí je týraná alebo inak zneužívaná, alebo 
ste sami obeťou, volajte políciu 158
alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce 
násilie 0800 212 212.

Ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia - dieťa 
alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte, 
nakoľko sú informácie, ktoré uvádza podľa vás 
pravdivé a násilie závažné. 
Požiadať o pomoc je ťažký a dôležitý krok.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIA

Kto zomrel milovaný, zostáva žiť v spomienkach.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a  známym, ktorí sa 
7.  12.  2020 prišli rozlúčiť s  mojím manželom, otcom, dedkom, 
pradedkom, bratom, švagrom Františkom KLEINOM, ktorý nás 
opustil vo veku 83 rokov.
Vyjadrujeme poďakovanie Rím.‑kat. farskému úradu v  SNV  
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Mama, to slovo je najcennejšie na svete. Keď Ťa už niet, rúti sa 
nám svet.“
Etela GERČÁKOVÁ ‑ 9. 12. 2020 odišla rýchlo, bez rozlúčky, nečakane. 
Je nám ťažko a veľmi smutno. Chýba nám jej hlas, pokoj, pohladenie 
a rady, ktoré nám dávala, jej šikovné ruky, ktoré vedeli vyrobiť krásne 
a užitočné veci pre život. Zostane hlboko a navždy v našich srdciach 
a prajeme jej, aby v nebi, spolu s blízkymi, bola spokojná a šťastná.
Úprimne ďakujeme, i  v  tejto náročnej dobe, za všetky prejavy  
sústrasti príbuzným, priateľom a známym.
Venujme jej tichú spomienku.
S  láskou a  úctou dcéry Marta a  Zuzana s  rodinami a  ostatná  
smútiaca rodina.

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal! Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení – a ja vás posilním!“ Žalm Mt. 11,28.
S  bolesťou v  srdci 9.  12.  2020 navždy odišiel do večnosti môj 
jediný, milovaný syn a otec 49‑ročný Peter VIETORIS.
Vďaka vdp. PhDr.  ThDr.  Š. Boržíkovi, PhD. a  Pohrebnej službe 
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku v úzkom rodinnom kruhu podľa 
obradov rím.‑kat. cirkvi 23. 12. 2020 na novom cintoríne v SNV.
smútiaca mama, dcéry Julka a Andrea so snúbencom Štefanom

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol žiť. 
Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať…
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 11. 12. 2020 
prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, bratom, švag‑
rom a strýkom Milanom LIŠKOM, ktorý nás opustil 7. 12. 2020 
vo veku 68 rokov.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v  SNV a  Pohrebnej službe  
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Odišli, ale všetko krásne, čo nám dali, ostáva 
v nás.
13.  12.  2020 uplynulo 35 rokov a  2.  3.  2021 
si pripomenieme 20 rokov, odkedy nás navždy 
opustili naši drahí rodičia, starí a prastarí rodi‑
čia Mária MARKOVÁ, rod. Tkáčová a  Florián 
MARKO.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.
S  láskou a úctou dcéry Darina a Janka s  rodi‑
nami.

Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spo-
mienkami.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že 13. 12. 2020 nás vo 
veku 90 rokov opustila naša mamka, babka, prababka Anna 
HARMATOVÁ.
Ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v  SNV a  Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou syn Jozef, dcéra Dana s rodinami.

Lúčim sa s vami, moji milí, stisk ruky a objatie vám už nemôžem 
dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Z  úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 12. 2020 s mojím drahým 
manželom, otcom, dedkom, svokrom, bratom, švagrom, ujom 
a príbuzným Vladimírom PISARČIKOM.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Rím.‑kat. farské‑
mu úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Odišiel som… Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk dnes vám už 
nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, ústa umĺkli, sily opustili… Lúčim 
sa so všetkými, mal som vás rád.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetino‑
vé dary všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa pri‑
šli 16.  12.  2020 rozlúčiť s  mojím manželom, otcom a  dedkom  
Vladimírom SERTLOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 73 rokov.
Ďakujeme za opateru lekárom a sestričkám ODCH NsP v SNV.
S  úctou a  vďakou manželka Hanka, dcéra Lívia a  Vladimíra  
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

FEBRUÁROVÍ JUBILANTI

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 7 účast‑
níkov vrátane sobášiaceho, matrikára, ženícha, nevesty a svedkov, na pohreboch v obradnej sieni domu smútku max. 9 účastníkov vrátane rečníka alebo kňaza a kan‑
tora. Snúbencom odporúčame preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie. V prípade záujmu o individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, 
nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej na t. č. 0908 343 208, ktorá bude po uplynutí zákazu vykonávať občianske obrady záujemcov kontaktovať 
a dohodne termín prijatia.

Anna Friňáková
Mária Gavulová
Anna Kubičárová
Anna Wagnerová
Magdaléna Koňaková
Valentín Peták
Mária Guothová
Alica Habová
Valent Pavol
Barbora Vytykáčová
PaedDr. Oľga Humajová
Alžbeta Majerčáková
Márie Bartoňková
Blažena Počubayová
Emil Samoľ
Ružena Bočkaiová

Helena Harabinová
Justina Hornová
Ján Pavúk
Alica Radvancová
Oľga Šišková
Alžbeta Timková
Otto Holzer
Jozef Lapšanský
Anna Nováčeková
Dorota Okresová
Anna Záhorská
Juliana Baculáková
Apolónia Fortunová
Ing. František Hos
Ján Jurik
Mária Krupinská

Magdaléna Makarová
Mária Pacanovská
Andrej Petrisko
Margita Pribylincová
Ružena Rotáková
Jozef Baláž
Ing. Viktória Čarnogurská
Gejza Filip
Ing. Tibor Gabonai
Helena Gyomraiová
Emil Hric
Melánia Jeseničová
Eva Kurtová
Ing. Milan Majerčák
Ján Mrosko
Eliška Poláčková

Jozef Servatka
Vladimír Sigety
Ing. Július Smolár
Mikuláš Turčaník
Viera Uhrinová
JUDr. Jitka Vartovníková
Mária Veselényiová
Petr Zouhar
JUDr. Monika Balážová
Viera Bandžuchová
Ivan Dúbravský
Ľudmila Dudová
Antónia Dzurňáková
Ing. Ján Filičko
Ladislav Gardošík
Darina Hanigovská

Ivan Horbaľ
Pavol Horváth
František Hricko
Ing. Jaroslav Ivanič
Jaroslav Jorík
Ján Koťuha
Igor Lysý
Jozef Maričák
Elena Novysedláková
Jolana Pitková
Ľubica Plutová
Milota Poklembová
Milan Smižanský
Magda Smoradová
Mária Sokolská
Katarína Somentálová

Jozef Šoltés
Ing. Ján Uhliar
MUDr. Marián Vančo
Mgr. Viera Vančová
Margita Varšová
Jozef Vaverčák
Marta Vošková
Jozef Zahorčák
Mária Zajacová
František Zeman
Ing. Rudolf Zrost

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obradnej 
miestnosti Radnice. V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie si prosím nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/4176 625, resp.  
0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Odišla si tíško zanechávajúc všetkých, ktorých si mala rada.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a  kolegom, 
ktorí sa 18.  12.  2020 prišli rozlúčiť s  našou mamkou, svokrou, 
babkou, sestrou  Ing.  Oľgou FRLIČKOVOU, ktorá nás opustila  
vo veku 83 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Viem, príde raz tá chvíľa, keď zastaví sa čas. Pán Boh ma povolal 
k sebe, musím ísť…“
Bolesťou unavená nás 28.  12.  2020 vo veku 86 rokov opustila 
naša milovaná mamka, svokra, babka, prababka, príbuzná a zná‑
ma Mária HRICOVÁ.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa s ňou prišli 
rozlúčiť 4. 1. 2021. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme kňazovi cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi  
a. v. Mgr. J. Matysovi a p. kantorke B. Kleinovej za dôstojnú rozlúč‑
ku, ako aj Pohrebnej službe R. Findura.
S  úctou a  láskou spomínajú deti Ján, Viera, Ladislav a  Jozef  
s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh 
večnej milosti.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí prišli 29.  12.  2020 odprevadiť  na poslednej 
ceste moju milovanú manželku, našu mamku, babku a príbuznú  
Darinku VALIGUROVÚ, ktorá nás opustila vo veku 64 rokov.
Ďakujeme lekárom a sestričkám interného odd. NsP v SNV, ktorí 
s ňou boli do posledných chvíľ a Pohrebnej službe S. Badziková  
za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manžel, synovia Marek, Ondrej a Matúš s rodina‑
mi a ostatná smútiaca rodina.

Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spo-
mienkami.
29. 12. 2020 nás opustila vo veku 80 rokov naša mamka, svokra, 
babka, prababka, sestra, teta a príbuzná Agnesa DLUGOŠOVÁ.
Ďakujeme tým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na poslednej ceste,  
za kvetinové dary a prejav sústrasti.
syn Vladimír, dcéry Alena, Jana a  Mária s  rodinami a  ostatná  
smútiaca rodina

Pane, nepýtame sa, prečo si nám ju vzal, ale ďakujeme Ti za to, 
že si nám ju dal.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa 29.  12.  2020 prišli rozlúčiť s  mojou man‑
želkou, našou mamkou, babkou, prababkou, sestrou, švagrinou  
a príbuznou Lýdiou HUSÁROVOU.
Ďakujeme za opateru lekárom a zdravotným sestrám OMIS NsP 
v SNV, Rím.‑kat. farskému úradu Ferčekovce a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
31. 12. 2020 rozlúčiť s naším milovaným a starostlivým manže‑
lom, ockom, dedkom, pradedkom, bratom Štefanom ŠESTÁKOM, 
ktorý nás opustil vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Pohrebnej službe S. Badziková za profesionálny prístup.
Vyjadrujeme poďakovanie za starostlivosť sestričkám v Domove 
dôchodcov v SNV.
S úctou a vďakou manželka Agnesa, dcéry Alena, Martina a syn 
Radoslav s  rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a  ostatná smútiaca  
rodina.

„Pán Boh ma povolal k sebe, musím ísť…“
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, susedom, ktorí sa v tejto 
ťažkej dobe prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, starost‑
livým otcom, dedkom, svokrom, bratom, švagrom a  príbuzným 
Jozefom ENDERLE, ktorý nás opustil 7. 1. 2021 vo veku 77 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nemohli prísť a uctili si Dodka 
modlitbou alebo peknou spomienkou na diaľku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši…
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť. Aj tým, ktorí sa zúčastniť nemohli s našou 
milovanou manželkou, starostlivou mamkou, babkou, švagrinou 
a kolegyňou Magdalénou KRAVECOVOU, ktorá nás navždy opus‑
tila 9. 1. 2021 vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za starostlivosť personálu Opatrovateľskej služby Arella.
S  láskou a  úctou spomínajú manžel Dušan, synovia Dušan,  
Jozef, Rastislav, vnúčatá Michaela, Dominika, Martin, Jakub,  
Jerguš, Lukáš a Drahomíra, Zuzana, Andrea…

„Pán Boh ma povolal k sebe, musím ísť.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 13. 1. 2021 s mojím milovaným 
manželom, starostlivým otcom, svokrom, dedkom a  pradedkom 
Ondrejom ROVDEROM.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku vdp. A. Imrichovi a Poh‑
rebnej službe S. Badziková.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

14. 1. 2021 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Albín KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu s  nami tichú  
spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

„Drahý Tomáš, bol si mladý, plný plánov, snov a želaní. Ale zákerná 
choroba všetko zničila.“
23. 1. 2021 uplynulo 10 smutných rokov, čo Tvoja sviečka života 
vo veku 17 rokov dohorela. Nám zostalo len nesplnené želanie, že 
sa otvoria dvere a budeme počuť Tvoj hlas so slovami: „Ahojte, už 
som doma.“
Všetci, čo ste ho poznali a  bol blízky vášmu srdcu, venujte  
Tomášovi MACKOVI spolu s nami modlitbu a zapálením sviečky 
spomienku.
rodičia, brat Dominik, sestra Frederika a ostatná rodina

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy  
nezabudneme.
20. 1. 2021 uplynulo 4. výročie, keď nás opustila manželka, mam‑
ka a babka Dana RUSNÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Sú ľudia, ktorí sa našich životov dotknú len zľahka… zatiaľ, čo iní 
vyryjú hlbokú brázdu a nikdy na nich nezabudneme.
30. 1. 2021 je tomu už 15 rokov, odkedy nie je medzi nami môj 
manžel a ocko Gustáv VÉGH.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú a nezabudli.
S láskou manželka a dcéra.

Už je to rok, čo si nás navždy opustila… Je nám bez Teba smutno 
a ťažko.
S  láskou dcéry Maja a Anika s  rodinami, synovia Dušan, Jendo 
a Peter s rodinami.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako je 
nám smutno bez Teba. Keby sa dal vrátiť čas, po-
hladiť, počuť Tvoj hlas. Deň za dňom sa míňajú, 
spomienky na Teba v nás ale zostávajú.
1. februára 2021 si pripomenieme 1. výročie 
smrti našej milovanej mamičky, manželky, 
babky, sestry, príbuznej a  známej Ivety 
PAMPURIKOVEJ.
Zároveň 23. januára 2021 uplynulo 25 rokov 
od smrti mojej mamky, starej mamy Kataríny 
DOPIRÁKOVEJ.
Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im s  nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
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SPOMIENKY

Čas plynie a nevráti, čo vzal, len spomienky, láska a úcta v našich 
srdciach zostávajú navždy nám.
5. 2. 2021 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko, pradedko Emil KRAJŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou manželka Irena, syn Ivan a  dcéra Daniela  
s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým. Už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Čas nelieči bolesť, ani rany, iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.
6.  2.  2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamka a babka Mária JASEČKOVÁ.
S láskou spomína dcéra Adriana a vnuk Erik s rodinou.

Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Odiš-
lo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname.
7. 2. 2021 uplynie 11 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky 
a babičky Jolany BALUCHOVEJ.
Ti, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  vďakou v  srdci spomínajú dcéry a  synovia  
s rodinami.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy bu-
deš s nami.
7. 2. 2021 si pripomenieme 16 rokov, odkedy nás náhle opustila 
naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a  Dana  
s rodinami.

V  poslednom prístave Tvoja loďka zakotvila, bolesť Ťa opustila 
a  láska obklopila. Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, 
ruka Tvoja už nepohladí. Tvoje srdce však ostalo v nás, bude nás 
tešiť, bude nás hriať, bude nám úsmevy rozdávať, i keď Ty budeš 
v kľude spať.
8. 2. 2021 si pripomenieme 14. výročie od odchodu našej mamky 
a babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej do večnosti.
S  láskou a úctou na Teba spomínajú deti Magdaléna, Peter, Filip 
s manželkou Máriou a vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, 
Adamko, Tomáško a najmenší Nikolasko.

Vraj čas rany zahojí, no bolí to stále viac…
9.  2.  2021 to bude šesť dlhých, smutných rokov, čo nám veľ‑
mi chýbaš, moja milovaná manželka, naša mamka a  babka  
Eva ČAMBALOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Augustín, syn Ján s rodinou 
a dcéry Zdenka a Andrea s rodinami.

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli spomína, veď bola 
to láska najdrahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.
10.  2.  2021 uplynie 50 rokov od úmrtia našej drahej mamky 
a babky Šarloty RAVASZOVEJ, rod. Baluchovej.
S úctou a láskou na ňu spomínajú dcéry Mária a Viera s rodinami, 
sestra Magda s rod.

11. 2. 2021 uplynie 20 rokov, odkedy navždy dotĺklo srdce milova‑
ného manžela, otca a brata Jozefa HOJNOŠA.
S láskou a úctou stále spomína manželka s deťmi, ostatná rodi‑
na a priatelia.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami…
So smútkom v srdci si 11. 2. 2021 pripomenieme 2. smutné vý‑
ročie, kedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko Metod 
BLAŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Emília, syn Tomáš, dcéry 
Erika a Silvia s rodinami.

Navždy zostaneš v našich srdciach.
16.  2.  2021 uplynú 4  roky, odkedy nás navždy opustila moja  
manželka, mama a babička Valéria SMORADOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry a vnúčatá.

Hviezdy pre vás prestali svietiť a slnko hriať, ale 
tí, čo vás milovali, neprestali na vás spomínať.
So žiaľom v  srdci si 1.  2.  2021 pripomenie‑
me 12.  výročie od úmrtia našej drahej mamky 
a babky Magdalény KAČÍROVEJ a 16. 3. 2021 
zároveň 2. výročie od úmrtia nášho drahého otca 
a dedka Jána KAČÍRA.
Odišli ste nám veľmi skoro.
S láskou a úctou na vás stále spomíname.
Za tichú spomienku ďakujú deti, vnúčatá a os‑
tatná rodina všetkým, ktorí na nich nezabudli.

Skromný si bol vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
18. 2. 2021 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel, otec, svokor a dedko Milan KOTRADY.
S úctou a láskou spomínajú manželka Helena, synovia Milan a Ma‑
rián s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu s  nami tichú  
spomienku.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
18. 2. 2021 uplynie neuveriteľných 30 rokov, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, brat, zať a strýko Jozef VAGNER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka.

Tvoja duša je v nebi, Tvoj úsmev v našom srdci, už Ťa viac nestret-
neme, no predsa si stále s nami. Tak veľmi nám chýbaš…
20. 2. 2021 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milo‑
vaný manžel, najlepší ocko, dedko a pradedko Ivan KLINGA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka Božka, deti Ján, Marcela 
a Patrik s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostávajú.
S tichou spomienkou v srdci si 24. 2. 2021 pripomenieme 5 ro‑
kov, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn, brat 
Jozef GRANEC.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať…
26. 2. 2021 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel a tata Vladimír MIŠKOVSKÝ.
Zároveň sme si 31. 1. 2021 pripomenuli jeho nedožité 70. narodeniny.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.
S láskou a úctou manželka Ľudmila, dcéry Ivanka a Lucka s Vladkom.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob z lásky dať a pri 
plamienku sviečky s úctou spomínať.
28. 2. 2021 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil náš manžel, otec, 
dedko, pradedko, svokor a brat Eduard MARKOVIČ. 
Jeho nedožitých 85 rokov si pripomenieme 19. 7. 2021.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
5. 1. 2021 sme sa navždy rozlúčili s našou milovanou mamkou Hedvigou BALÁŽOVOU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali.
Týmto vyjadrujeme poďakovanie personálu Domova dôchodcov, ktorý svojim klien‑
tom v  týchto ťažkých chvíľach nahradil pomocnú ruku a  milé slovo najbližších.  
Menovite sa chceme poďakovať pánovi riaditeľovi Š. Šiškovi za ľudský prístup a pani 
M. Jasečkovej za nesmiernu obetavosť a empatiu, s akou vykonáva svoje povolanie.
smútiaca rodina
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PREDÁM / PRENAJMEM

 � Dám do dlhodobého podnájmu 1‑izb. byt na sídl. 
Tarča. Informácie na tel. č.: 0905 708 619.

 � Predám v Záhradkárskej osade Spiš za sídl. Tarča 
nedokončený záhradný dom poschodový ‑ 80 m2 + 
inžinierske siete. Cena dohodou. T.: 0940 367 617.

 � Predám garáž pri Priemyselnom parku (bývalý 
Nový domov). Volať po 17.00 h. T.: 0904 459 109.

 � Ponúkam do prenájmu garáž pri židovskom cin‑
toríne. Cena nájmu 50 €/mesiac. T.: 0948 011 853.

KÚPIM

 � Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, 
resp. Dubovej ulice. T.: 0910 488 878.

RÔZNE

 � NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTERNET 
a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionál‑
ny servis notebookov, PC a kancelárskej techni‑
ky u vás doma 24h/7 dní v týždni za nízke ceny. 
OBNOVA  STRATENÝCH DÁT!  Tvorba WWW strá‑
nok! Nastavenie WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA 
ZDARMA! Technik VŽDY S NEGATÍVNYM TESTOM 
COVID 19. Poradíme bezplatne! NONSTOP. Doktor 
PC. T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

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

 � 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.

 � OPRAVA  – PREDAJ  – SERVIS  – POŽIČOVŇA 
ELEKTR. NÁRADIA zn.  BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT 
‑ MAKITA, a  i. / PREDAJŇA ‑ NÁRADIE EXTRA,  
Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici ‑ budova 
RESA) * široká ponuka elektr. náradia – E‑SHOP:  
naradieextra.sk. T.: 0914 333 344.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIO‑
NÁLNYM STROJOM (3 x procesy čistenia) hĺb‑
kovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, 
matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DO‑
MÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 � Ponúkame STAVEBNÉ PRÁCE * prerábky by‑
tových jadier * vodo a elektroinštalačné práce * 
obklady a  dlažby * stavby na kľúč * sadrokar‑
tón * montáž okien a  dverí. T.:  0950 202 655 * 
bucko.montaz@gmail.com

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: 
FB.Rekonstrukcie eu, sro * www.rekonstrukcie.eu 
* T.: 0907 361 171.

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

 � RENOVUJEM * KÚPEĽNE * BYTOVÉ JADRÁ  * 
A  RODINNÉ DOMY profesionálne * a  na kľúč 
s  dlhoročnými skúsenosťami. Od výmeny vaní 
a sprchových kútov cez obklady až po dopravu. 
Nacenenie zdarma. www.murardanielsnv.wbl.sk 
* T.: 0904 185 527.

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD 
Družba, Tarča) ponúka komplexné vizážistické 
a kozmetické služby. Novinky ‑ Kurz samolíčenia 
* Svadobné balíčky make‑up & účes. Viac info 
na: kozmetikasnv.sk, FB, @makeupby_bibiana 
a T.: 0905 388 917.

 � Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV * NOTEBOOKOV 
* a  VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a  hard‑
vérové opravy * výmena LCD * čistenie note‑
bookov * inštalácie Windows za rozumnú cenu. 
NOVINKA ‑ obnovenie dát. T.:  0949 547 412  * 
info@kubsoft.sk, www.kubsoft.sk

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné zalo‑
ženie  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. Kvôli 
súčasnej situácii všetko vybavíme a zapíšeme aj 
bez nutnosti osobného stretnutia. TIMID s. r. o., 
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prí‑
zemie za Tatra bankou), SNV. T.:  0948 249 495,  
www.spolocnostisro.sk

 � FELICITÁ  – pánske a  detské HOLIČSTVO * 
OPRAVA DÁŽDNIKOV * ŽALÚZIÍ (horizontálnych aj 
vertikálnych) * a ZIPSOV. Zimná 65, SNV. Otvore‑
né ut – pi * 8.00 – 13.30 h. T. 0911 981 549.

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

 � PREROBÍME A  UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. 
Rekonštruujeme domy, byty a  ostatné interiéry 
a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier 
* voda a kúrenie * pokládka podlahy * sieťkova‑
nie * omietky * maľby. T.: 0907 421 043 * e‑mail: 
martinschlesinger2@gmail.com

 � PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murár‑
ske práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy, 
atď. T.: 0904 443 543.

 � ROK VÝPREDAJOV v Očnej optike BLIR – OPTIK 
na vybrané typy rámov a  slnečných okulia‑
rov. JANUÁR  – MAREC * dámske a  slnečné / 
APRÍL  – JÚN * pánske a  detské. Tešíme sa na 
vás. Objednávame na skúšanie a  vyšetrenia. 
T.: 0911 397 086.

 � ČISTENIE kobercov, sedačiek, postelí, 
stoličiek. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ  
SERVIS. T.:  0903 100 508, 0903 661 891 *  
www.upratovaniesnv.sk

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa 
vypínač, kvapká z  batérie? Neviete koho za‑
volať? Som tu pre vás. Seriózne a  pohotovo. 
Montáž a  servis domácich vodární a  čerpadiel. 
T.: 0951 211 430 * elektro.vodar@gmail.com

 � KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky 
a kuny * LIAHNE na vajíčka, odchovne pre kuriat‑
ka* KRMÍTKA a NAPÁJAČKY * VÝSTAVNÉ KLIET‑
KY pre chovateľov * VÝBEHY pre psíkov a hydinu 
* ŠKLBAČKY * DOJENIE pre kravy, ovce a kozy. 
Rozvoz po celej SR. Viac na www.123nakup.eu * 
T.: 0907 181 800.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

Lesný klub KORIENOK
* otvára svoje brány pre nových členov, v nových 

priestoroch
* pondelok až piatok v čase od 7.00 do 15.00 h
* rozvoj po duševnej aj fyzickej stránke, čas strávený 

v prírode, v súlade s rytmom roka a našimi tradí-
ciami

* pre deti od 3 do 6 rokov, možná adaptácia s rodičom

Viac info: fb: Lesný klub Korienok  
alebo tel.: 0905 377 180 * 0907 474 652
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VEDELI STE, ŽE:

!
solidcorp.sk

pomáhať si pri vykurovaní klimatizáciou
sa môže javiť ako luxus, v skutočnosti je to skôr 
naopak? Ceny tzv. multisplitových jednotiek, pri 

ktorých sa k jednej vonkajšej klimatizačnej 
jednotke umiestnenej v exteriéri pripojí niekoľko 

vnútorných jednotiek, v poslednom čase klesli 
natoľko, že nie je problém osadiť ich vo všetkých 

kľúčových miestnostiach v dome.
Komfortnejší variant s funkciou chladenia

aj kúrenia je v priemere o 15 % drahší
oproti štandardným modelom, ale dokáže

toho viac. Môžete si vďaka nim vychutnať 
dokonale konštantnú teplotu počas

 celého roka, bez ohľadu na vonkajšie
podmienky. Ani samotná prevádzka

klímy nie je v porovnaní s inými
zdrojmi tepla energeticky náročná.

Vtip je v tom,
že klimatizácia v režime

kúrenia pracuje na princípe
tepelného čerpadla.



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 ŠKODA KAMIQ, KAROQ a KODIAQ: 5,0 – 9,4 l/100 km, 116 – 213 g/km. Informácie a fotografi e majú len 
informatívno-ilustračný charakter. Akčná ponuka JOY sa nevzťahuje na model ENYAQ iV. Kompletné podrobnosti o ponuke a konečných cenách 

poskytne autorizovaný predajca. Ponuku fi nancovania zabezpečuje VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Urobte si radosť akčnými modelmi ŠKODA z edície JOY!  Teraz aj so širokým výberom 
fi nancovania, s bohatou výbavou navyše, 5-ročnou zárukou a s výhodným cenovým 
bonusom. Tak sa ozvite  najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA ešte dnes.

MALÁ RADOSŤ POTEŠÍ... VEĽKÚ UROBIA 
AKČNÉ MODELY ŠKODA V EDÍCII

ÁNO,
RADOSTI
KONEČNE TROCHA

ŠKODA KAMIQ ŠKODA KAROQ ŠKODA KODIAQ
S BONUSOM AŽ DO

1 200 € 
S BONUSOM AŽ DO

1 700 € 
S BONUSOM AŽ DO

2 600 € 

BOHATÁ 
VÝBAVA JOY

NAVYŠE

www.skoda-auto.sk
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NUSOM AŽ DOS BONUSOM Ž

1 200 €
NUSOM AŽ DOS BONUSOM Ž

1 700 € 
NUSOM AŽ DOS BONUSOM AŽ

2 600 € 

BOHATÁ 
VÝBAVA JOY

NAVYŠE

wwww.skodo a-auto.ssskk

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


