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SPIŠSKÍ RYTIERI SA STALI VÍŤAZOM IMPULS-LEASING  
SLOVENSKÉHO POHÁRA MUŽOV 2021. NA FOTOGRAFII  
S POHÁROM TRÉNER TEO HOJČ (VĽAVO) A JEHO ASISTENT ERICH KORFANTA.
Viac informácií nájdete na str. 23. 
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OXYGENÁTORY A OXYMETRE  
PRE PACIENTOV S COVIDOM-19
Kancelária prezidenta SR zabezpečila pre vybrané 
samosprávne kraje pulzné oxymetre. Vďaka týmto 
prístrojom vie pacient pri domácej liečbe ochorenia Co‑
vid‑19 zistiť, akú má saturáciu kyslíka a kedy je potreb‑
né volať záchranku. Do Košického samosprávneho kraja 
bolo doručených 675 oxymetrov, ktoré kraj následne 
distribuoval do 181 ambulancií všeobecných lekárov 
pre dospelých v okrese Sp. Nová Ves a ďal‑
ších 6‑tich okresoch. Putovali tak do všetkých 
regiónov v  kraji s  výnimkou okresu Košice, 
keďže tam je ich dostupnosť riešená z úrovne 
tamojšieho okresného úradu. Pacienti pozitív‑
ne testovaní na Covid‑19 tak môžu, v prípade 
záujmu, kontaktovať svojho všeobecného le‑
kára. Ten mu oxymeter zapožičia zdarma, a to 
na čas, ktorý bude nevyhnutný, kým sa z ocho‑
renia nevylieči.
Ďalších 10 oxymetrov venoval primátor 
mesta Pavol Bečarik Agentúre domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti Charitas 
(ADOS Charitas) v  Sp. Novej Vsi. Dar doplnil 
o  tri oxygenátory. Tieto prístroje umožňujú 
domácu oxygenoterapiu na zlepšenie kvality 

dýchania a  života v  domácej starostlivosti. Kyslík sa 
aplikuje z  prístroja v  domácom prostredí. Kyslíkový 
koncentrátor má tú výhodu, že je čiastočne či plne mo‑
bilný. V domácom prostredí ho je možné premiestniť na 
akékoľvek miesto vďaka optimálnej váhe.
ADOS poskytuje komplexné zdravotnícke služby v do‑
mácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú 

prepustení z  nemocničnej zdravotnej starostlivosti, 
hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostredníc‑
tvom odborne pripravených zdravotných sestier, na 
základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom 
a lekárom špecialistom. Nové zariadenia pomôžu pa‑
cientom postihnutým COVID‑19 a  budú zachraňovať 
životy ľudí nielen v meste, ale aj v okolí.

Oxygenátory ‑ prístroje vyrábajúce vzduch 
obohatený koncentrovaným kyslíkom. Využi‑
tie nachádzajú v  kyslíkovej inhalačnej terapii 
(oxygenoterapii), ktorá je využívaná pri nedo‑
statku kyslíka v krvi, zapríčineným stavom dy‑
chovej nedostatočnosti. Vplyvom kyslíkovej te‑
rapie dochádza k zlepšeniu obranyschopnosti 
voči infekciám alebo nádorovým ochoreniam. 
Využitie je možné ako v  domácom prostredí, 
tak v domovoch pre seniorov alebo napríklad 
v geriatrických oddeleniach.
Pulzný oxymeter predstavuje zariadenie na 
neinvazívne meranie saturácie kyslíkom, te‑
povej frekvencie a  indexu perfúzie. Pulzné 
oxymetre nájdu svoje uplatnenie v  nemocni‑
ciach aj domácnostiach. Tomáš Repčiak

IVERMEKTÍN BEZ DOPLATKU
Nedostatkový liek Ivermektín dostanú Spišskonovoveš‑
ťania v dvoch tunajších lekárňach bez doplatku. Z vlast‑
ných zdrojov ho preplatí primátor mesta Pavol Bečarik. 
Po intenzívnej komunikácii s Ministerstvom zdravotníc‑
tva Slovenskej republiky k tomuto rozhodnutiu dospela 
hlava Spišskej Novej Vsi v reakcii na nedostatok liekov 
pre ambulantnú liečbu chorých na COVID‑19 v regióne.
„Po mojej verejnej výzve na zabezpečenie lekární 
liekmi pomáhajúcimi pri liečbe choroby sme inten-

zívne komunikovali s ministerstvom a treba povedať, 
že išlo o  konštruktívnu komunikáciu. Po následnej 
spoločnej komunikácii s  dvomi lekárňami v  meste 
som dospel k  rozhodnutiu, že pacientom s  trvalým 
pobytom v meste a receptom na Ivermektín preplatím 
sumu, ktorú požadujú ako doplatok,“ uviedol primátor 
Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. V metropole stred‑
ného Spiša ide o  ďalší krok k  zabezpečeniu zdravia 
obyvateľstva (rúška zadarmo, zabezpečenie nákupu 

potravín a liekov, respirátory zadarmo, 
vitamínové balíčky pre dôchodcov za‑
darmo…).
Ivermektín s  bonusom primátora mesta dostanú pa‑
cienti s  vydaným lekárskym predpisom s  trvalým 
bydliskom v  Spišskej Novej Vsi v  týchto lekárňach: 
Lekáreň na Letnej (Letná 27) a Lekáreň pri stanici 
(Odborárov 47) v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti za‑
bezpečil lieky pre 450 pacientov, v prípade potreby je 

MESTO ZVAŽUJE MOŽNOSŤ VEĽKEJ KRUHOVEJ 
KRIŽOVATKY PRI MADARASE
Mesto Spišská Nová Ves uvažuje o realizácii kruhovej križovatky v dlhodobo problémovej oblasti pri priemyselnom parku a príjazdu 
k OC Madaras. Iniciovalo vznik štúdie realizovateľnosti a skúma možnosti výstavby kruhovej križovatky v danej lokalite.

Mesto vyhodnotilo situáciu v okolí križovatky ako na‑
liehavú prioritu so snahou vyriešiť dlhodobý problém 
rekonštrukciou celého priestoru križovatky k  spokoj‑
nosti obyvateľov. Nakoľko ide o  riešenie  problému 
z  hľadiska dopravy s  predpokladaným zásahom do 
existujúcich majetkovoprávnych stavov, bolo 
zadané spracovanie štúdie realizovateľnosti, 
ktorým sa pred finálnym spracovaním pro‑
jektovej dokumentácie a následným zadaním 
zákazky na realizáciu projektu stavby s  vyš‑
ším investičným nákladom najskôr preverí, či 
je takáto stavba v území realizovateľná, a za 
akých podmienok.
V  štúdii realizovateľnosti sa konštatuje, že 
priestorovo rozsiahla plocha križovatky, resp. 
plocha niekoľkých križovatiek v tesnej blízkos‑
ti, sa v  priebehu rokov postupne menila ne‑

koncepčnými, účelovými riešeniami na neusporiadanú 
spevnenú plochu s  usmernením dopravy pomocou 
vodorovného a  zvislého dopravného značenia. Väčší 
počet dopravných značiek v tesnej blízkosti, ako aj zní‑
žená viditeľnosť vodorovného dopravného značenia pri 

nadmernom opotrebovaní a  počas zimného obdobia, 
sťažujú orientáciu vodičov, čím sa vytvárajú kolízne si‑
tuácie. V priestore križovatky sa nachádza aj nefunkč‑
ná spevnená plocha pôvodnej asfaltovej komunikácie, 
oddelená od križovatky fyzickou zábranou, ktorá taktiež 

neprispieva k bezpečnosti premávky (vodiči na 
tejto ploche bežne odstavujú vozidlá).
Primátor mesta Pavol Bečarik rokuje o mož‑
nostiach rekonštrukcie s dotknutými subjekt‑
mi, a keďže ide o finančne nákladnú stavbu, je 
potrebné predovšetkým zabezpečiť jej finanč‑
né krytie. „Uvedomujeme si potrebu riešenia 
dopravnej situácie v danej lokalite, preto hľa-
dáme všetky možnosti na realizáciu kruhovej 
križovatky, o všetkých novinkách budeme ve-
rejnosť informovať,“ dodal P. Bečarik.

Tomáš Repčiak

Vedúca Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Silvia 
Kostelníková preberá oxygenátory od primátora mesta Pavla Bečarika.
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samosprávneho kraja funguje od 27. 2. V priebe‑
hu 3 týždňov tu bolo zaočkovaných viac ako 30‑tis. 
ľudí, čo je najviac spomedzi všetkých veľkokapa‑
citných očkovacích centier, ktoré fungujú v  réžii 
vyšších územných celkov. Kraj navýšil kapacity na 
2 000 očkovaní denne, pričom za hodinu tu vedia 
zaočkovať 250 ľudí. Od apríla sa tu začalo očkovať 
aj vakcínou od spoločnosti Moderna.

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa 
začala streamovať večerné chvály z  kaplnky 
Provinciálneho domu sestier Božského Vykupiteľa 
v Sp. Novej Vsi. Pripojiť sa k nim dá každú nedeľu 
o 17.30 hod. na ich FB stránke. Sestry do svojich 
modlitieb môžu zahrnúť aj vaše úmysly, stačí vypl‑
niť formulár na web stránke www.sdr.sk. Zároveň 
je možné nájsť aj texty na danú nedeľu pod názvom 
Vešpery na webovej stránke lh.kbs.sk.

V rómskej lokalite Vilčurňa bola začiatkom mar‑
ca zaznamenaná pozitivita na ochorenie Covid‑19 
vo výške 7 %. Mesto Sp. Nová Ves tu preto každý 
týždeň zabezpečuje testovanie tamojších obyva‑
teľov. To prebiehalo 18. 3., kedy bol zaznamenaný 
výskyt 3 % pozitívnych prípadov (6 zo 190 testova‑
ných). Na dodržiavanie karantény a kontrolu pohy‑
bu dohliada mestská a štátna polícia a občianska 
stráž. Ďalšieho testovania 30.  3. sa zúčastnilo 
101 miestnych, pričom 4 mali pozitívny výsledok 
(3,96 %).

Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
začala 23.  3. s  opravami výtlkov na cestách 
II. a  III. triedy. Do opráv sú zahrnuté úseky, ktoré 
sú po zimnej údržbe najviac poškodené. Na Spiši 
plánujú cestári opraviť výtlky medzi Jaklovcami 
a  Mníškom nad Hnilcom či v  okolí Sp. Novej Vsi. 
Nahlasovať poškodené úseky môže aj verej‑
nosť na e‑mailovej adrese dispecing@scksk.sk. 
Po prehliadke nahlásených úsekov ich bude možné 
následne zaradiť do zásobníka opráv.

Združenie lokálnych a regionálnych televízií Sloven‑
ska LOTOS, ktorého členom je aj naša TV Reduta, 
sa zapojilo do projektu Občianska zodpovednosť. 
V  rámci neho bolo spolu s  ďalšími subjektmi po‑
čas uplynulých troch rokov objektom Národného 
projektu Výskum, ktorého výsledkom je analýza 
občianskej spoločnosti. Získané informácie budú 
slúžiť hlavne pre kvalitnejšiu tvorbu verejnej poli‑
tiky. Členské televízie spomínaného združenia tak 
už čoskoro prinesú prvé obsiahlejšie informácie 
z výskumu stavu a trendov občianskej spoločnosti.

Primátor Sp. Novej Vsi Pavol Bečarik a obaja vice‑
primátori Jozef Gonda a  Dávid Demečko položili 
24. 3. veniec pri príležitosti 82. výročia Malej voj‑
ny k pamätníku v parku na námestí.

Pracovisko Štátneho archívu v Sp. Novej Vsi sa 
presťahovalo z Letnej ul. do budovy bývalého 
geologického prieskumu na Markušovskej ces‑
te. Sťahovanie si vyžiadali nevyhovujúce priestory 
a  tiež množstvo pribúdajúcich dokumentov. Spiš‑
skonovoveskí archivári denne poskytujú služby 
občanom, napr. pri vyhľadaní matričných údajov. 
Na tunajšom pracovisku sa nachádzajú údaje 
matriky z okresov Sp. Nová Ves a Gelnica z rokov 
1895  – 1906. Počas lockdownu boli tieto služby 
zabezpečované príjmom telefonických požiadaviek 
alebo písomnou formou (poštou alebo e‑mailom). 
Uchované sú tu aj vzácne dokumenty z  histórie 
nášho mesta. Medzi nimi v  rámci reštaurovaných 
dokumentov aj nový prírastok – najstaršia mestská 
kniha z  r. 1383, ktorá obsahuje asi tretí najstarší 
zápis na Slovensku.

REKONŠTRUKCIE  
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využili pandemickú situáciu, kedy sa 
väčšina žiakov učilo doma, na opravy a údržbu svojich priestorov. Ministerstvo školstva 
školám poskytlo finančné prostriedky na nákup digitálnych technológií pre skvalitnenie 
dištančného vzdelávania.

Tunajšia ZŠ Z. Nejedlého získala 6‑tis. € a s cieľom 
zlepšiť výchovno‑vzdelávací proces zakúpila nové 
zariadenia výpočtovej techniky. Ďalšie finančné 
prostriedky využili aj na údržbu priestorov. Vymenené 
tu boli šatníkové skrine na 1. stupni, svietidlá na 
prízemí a na 1. poschodí. Škola zároveň zrenovovala 
vstupný prístrešok a  vybudovala novú asfaltovú 
plochu. Ďalšie získané finančné prostriedky využila na 
modernizáciu a vybavenie školskej jedálne a kuchyne. 
V týchto priestoroch a zároveň aj v každej triede 1. stup‑
ňa pribudli nové germicídne žiariče. Vynovená bola 
tiež zborovňa.
Finančné prostriedky od ministerstva školstva na 
skvalitnenie dištančného vzdelávania využila aj 
ZŠ Komenského ul., a  to na obnovu učiteľských 
notebookov, servera a na nákup softvéru a vizua‑
lizéru. K zlepšeniu výučby pomáha tiež nová interak‑
tívna tabuľa. Prázdnu školu využili aj na zveľadenie 
jej priestorov. V  telocvični vymenili staré svietidlá 
za nové LED‑kové. Výmena svietidiel prebehla rov‑
nako na chodbách. Na druhom nadzemnom podlaží 
bola opravená podlaha. Škola tiež zakúpila viacero 
mikroskopov, množstvo pomôcok pre učiteľov na 
1. stupni a 5 germicídnych žiaričov. Čiastočnou mo‑
dernizáciou prešla aj školská kuchyňa. Prostredníctvom 
projektu na podporu čítania získala škola financie vo 
výške 800 € na obnovu knižničného fondu v školskej 
knižnici.
Do údržby a opráv sa počas dištančného vzdelávania 
žiakov pustila aj ZŠ Nad Medzou. V  škole zrekon‑
štruovali strechu a  s  pomocou mesta teplovody. 
V  areáli zriadili prístrešky pre bicykle, upravili ná‑
dvorie, vymenili bránu a inštalovali rampu. Príspevok 
z ministerstva školstva využili na doplnenie prístrojov 
v  kuchyni. Zároveň v  exteriéri vybudovali nové do‑
skočisko. Škola zareagovala aj na výzvu projektu 
Pomáhajúce profesie. V  rámci neho získala finančné 
prostriedky na špeciálnych pedagógov a asistentov 
učiteľa pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť.
Údržbe sa venovali aj v ZŠ Lipová ul. a zároveň sa 
pustili do príprav zásadných opráv, na ktoré v spo‑
lupráci s vedením mesta požiadali ministerstvo školstva 
o dotáciu. Tú by chceli využiť na rozsiahlejšiu rekon‑
štrukciu tried na 1. stupni. Ďalej škola vďaka dotácii 
ministerstva školstva zakúpila notebooky pre učiteľov. 

Zároveň plánuje zmodernizovať IT vybavenie v učeb‑
niach vďaka projektu, s ktorým sa jej podarilo uspieť 
v Nadácii SPP. Škola tiež požiadala ministerstvo o do‑
táciu na modernizáciu kuchyne a jedálne a pripra‑
vuje projekt multifunkčného ihriska. To bude počas 
prázdnin z  iniciatívy primátora mesta Pavla Bečarika 
prístupné aj verejnosti. V spolupráci s mestom sa tiež 
zapojila do výzvy Environmentálneho fondu s projektom 
na zateplenie objektu.
Údržba a opravy boli potrebné aj v našej najmladšej ZŠ 
Hutnícka ul. V minulom roku na online webinári ško‑
la vyhrala 17 IKT staníc, vďaka čomu tu mohli zriadiť 
novú učebňu informatiky. Tá vznikla v bývalej učebni 
anglického jazyka a  hudobnej výchovy, kde vymenili 
podlahy, staré osvetlenie za LED svietidlá a vyma‑
ľovali steny. V  učebni ďalej pribudli nové rozvody, 
sanita, rolety, nábytok a  okrem spomínanej výhry 
škola zakúpila ďalšie 4 IKT stanice. Ďalej v bloku C 
pri školskej knižnici bola vymenená podlaha a učeb‑
ňu chémie dovybavili interaktívnou tabuľou. Záro‑
veň v škole pokračovali s výmenou starých lavíc za 
výškovo nastaviteľný nábytok v  ďalších 3 triedach. 
V  rámci projektu Čítame radi bola rozšírená ponuka 
titulov v  školskej knižnici. Škola sa zapojila aj do 
výzvy ministerstva školstva na modernizáciu jedální 
a z vlastných prostriedkov zakúpila varný kotol. Vďaka 
prostriedkom z ministerstva na zlepšenie dištančného 
vzdelávania škola tiež obstarala notebooky, ktoré 
v prípade záujmu zapožičiavajú žiakom.
Neprítomnosť žiakov na prezenčnom vyučovaní počas 
pandémie využila na údržbu aj ZŠ Levočská ul. Z pro‑
striedkov ministerstva školstva, rodičovského združenia 
a  vlastných zdrojov vytvorili dve učebne Sino Zero 
Client, ktoré pomáhajú žiakom 2. stupňa pri prezenč‑
nom vzdelávaní. Ďalej 3 triedy dovybavili novými data 
projektormi a do jednej zakúpili interaktívnu tabuľu. 
Triedy a chodby boli vymaľované a v areáli školy pri‑
budla nová letná trieda. Škola sa zapojila aj do projek‑
tu ministerstva školstva, v rámci ktorého získala finan‑
cie na zakúpenie novej veľkokapacitnej umývačky 
riadu do školskej kuchyne. Investovala však aj vlastné 
prostriedky, z  ktorých zakúpila inventár do školskej 
jedálne. Okrem toho tu pribudla aj nová dielňa a prí‑
jazdová komunikácia. V  rámci projektu Pomáhajúce 
profesie tu prijali 3 asistentky učiteľa a jednu špe‑

ciálnu pedagogičku.
ZŠ Ing. O. Kožucha využila 
obdobie, kedy žiaci ne‑
mohli navštevovať školu, 
na rekonštrukčné práce. 
Kvôli bezpečnosti boli vy‑
menené okenné predely 
medzi triedami a chodbou. 
Ďalej sa zrekonštruovali 
šatne a sprchy. Vynove‑
ná bola aj jazyková učeb‑
ňa, ktorú vybavili digitál‑
nou technikou s cieľom 
zlepšiť podmienky výučby.

Edita Gondová
Nová učebňa informatiky v ZŠ na Hutníckej ulici
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Horskí záchranári zo Slovenského raja našli 
27. 3. v oblasti medzi Prielomom Hornádu a Kláš‑
toriskom mužské telesné pozostatky. Ako in‑
formovali na svojej stránke, pravdepodobne išlo 
o  telo 73‑ročného Františka, ktorý bol nezvestný 
od 30. 8. 2020. Ďalším vyšetrovaním príčiny smrti, 
ako aj potvrdením totožnosti nájdených pozostat‑
kov sa zaoberá polícia.

V  predveľkonočnom období pripravila Galéria 
umelcov Spiša niekoľko online podujatí. Pre jed‑
notlivcov aj rodiny s deťmi 28. 3. prebiehal Nedeľný 
kreatívny ateliér. Nasledovali profilové videá z archí‑
vov umelcov v zbierkach galérie. Zároveň galéria po‑
stupne sprístupňuje verejnosti katalógy a publikácie 
a dopĺňa videá z existujúcich výstav s fotoreportá‑
žami. Novinkou sú 3D prehliadky všetkých expozícií.

Obyvatelia mesta si mohli 2. 4. priamo na oblohe 
prečítať veľkonočný pozdrav od mesta. S  ná‑
pisom krúžil ponad hlavy Spišskonovovešťanov 
pilot Peter Slivovský. Príprava na netradičné pria‑
nie obsahovala veľa detailov, na ktoré sa nesme‑
lo zabudnúť. Napríklad samotný nápis musel byť 
dostatočne veľký, aby bol čitateľný z tristometrovej 
výšky a zároveň ľahký a odolný. Písmenká boli pre‑
to vyrobené z padákoviny a uchytené na sieť, ktorá 
bola zošitá z pevných padákových popruhov.

V termíne od 7. do 18. 4. sa uskutočnila 43. kam‑
paň orálnej vakcinácie proti besnote líšok, kto‑
rú pripravilo ministerstvo pôdohospodárstva a roz‑
voja vidieka. V rámci nej bolo po celom Slovensku 
letecky rozmiestnených takmer 364‑tis. návnad. 
Vakcinácia sa vykonala vzhľadom na nákazovú si‑
tuáciu v susedných krajinách Poľsko a Ukrajina. Na 
Slovensku sa orálna vakcinácia líšok proti besnote 
realizuje od roku 1994 a od roku 2018 má Sloven‑
sko oficiálne štatút krajiny bez výskytu besnoty.

Košický samosprávny kraj plánuje ku koncu aprí‑
la ukončiť stavebné práce na rekonštrukcii 
letohrádku Dardanely v  Markušovciach, ktorý 
spravuje Múzeum Spiša. V rámci nich došlo k od‑
vlhčeniu suterénu, ako aj vonkajších obvodových 
múrov centrálnej časti historického objektu. S  re‑
konštrukciou začal kraj v lete minulého roka, kedy 
bola opravená strecha na strednej časti letohrádku, 
strešné vikiere a  žalúzie, vymenené hromozvody 
a  odkvapové systémy. Stavebno‑technické práce 
plánuje dokončiť v tomto roku a súbežne pripraviť 
objekt na znovuotvorenie pre návštevníkov. Samot‑
ná rekonštrukcia strechy stála približne 106‑tis. €, 
obnova suterénu a prízemia takmer 170‑tis. €. Prá‑
ce financoval kraj zo svojho rozpočtu. Ešte v tomto 
roku sa návštevníci môžu tešiť na zavedenie inova‑
tívnych služieb technológií v rámci projektu SMART. 
Múzeum Spiša tiež podalo projekt na Fond na pod‑
poru umenia, ktorý by mal finančne pokryť druhú 
etapu novej expozície klávesových hudobných ná‑
strojov. Z projektu Obnovme si svoj dom z Minister‑
stva kultúry SR žiadalo financie aj na reštaurátorský 
výskum koncertnej sály a jej freskovej výzdoby.

Na jar sa jelene zvyknú zbavovať svojho parožia. 
Pre poľovníkov je jeho nájdenie veľkou vzácnosťou 
a zároveň podľa neho vedia vyhodnotiť kvalitu po‑
pulácie. Získanie tejto vzácnej trofeje však láka do 
hôr nejedného záujemcu. Lesníci preto upozorňujú, 
že nájdené parožie nie je legálne vziať domov. 
Pokiaľ ho niekto nájde, je lepšie nechať ho na 
mieste a následne kontaktovať najbližšieho poľov‑
níka alebo správcu daného revíru.

Spišskonovoveský závod Embraco po minuloroč‑
nom hromadnom prepúšťaní na jar a v lete prijal od 
septembra približne 400 zamestnancov. Medzi 
nimi je aj 90 z pôvodne prepustených 250 pracovní‑
kov. Aktuálne má vo svojich radoch okolo 2 150 za‑
mestnancov. V rámci opatrení ich na ochorenie CO‑
VID‑19 testujú od januára každý týždeň.
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STREDNÝCH ŠKÔL
V uplynulých mesiacoch boli v dvoch našich gymnáziách vymenené okná v celkovej 
hodnote 90‑tis. €. Uvedenú čiastku poskytol Košický samosprávny kraj ako ich zriaďovateľ.

Výmena okien prebiehala počas mesiaca marec 
v Gymnáziu na Javorovej ul. „Okná boli vymenené 
v odborných učebniach, v učebniach, kabinetoch, časti 
kuchynských priestorov, v jedálni a v niektorých čas-
tiach chodieb. V súčasnosti sú tak okná vymenené vo 
všetkých učebniach a v jedálni školy,“ uviedla riaditeľ‑
ka školy Ingeborg Skalská.
Náklady na spomínanú rekonštrukciu boli vyčíslené na 
70‑tis. €. Čiastku hradil Košický sa‑
mosprávny kraj zo svojho rozpočtu.
Prerušené vyučovanie využilo na vý‑
menu posledných okien aj Gymná‑
zium na Školskej ul. „Touto etapou 
ukončujeme celkovú výmenu okien 
na našej škole. Od roku 2009 do 
súčasnej doby sa nám podarilo vy-
meniť všetky okná tak, ako boli po-
žadované od pamiatkarov, keďže sa 
jedná o  budovu, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou,“ priblížil riadi‑
teľ gymnázia Jozef Kačenga.
Spolu bolo na budove vymenených 
okolo 300 okien za nové drevené 
euro okná. Náklady spojené s  po‑
slednou etapou ich výmeny boli vy‑
číslené na 20‑tis. €. Uvedené finanč‑

né prostriedky poskytol tiež Košický samosprávny kraj. 
„Od roku 2008 sa nám podarilo veľa na tejto škole 
zrekonštruovať. Ešte by sme potrebovali opraviť stre-
chu, vymeniť strešnú krytinu a v niektorých triedach 
podlahy. Potom by sme mohli hrdo povedať, že sa nám 
podarilo opraviť celú školu,“ uzavrel J. Kačenga.

Edita Gondová 
Foto: archív Gymnázia Javorová ul.

VYNOVENÁ KONCERTNÁ SIEŇ 
REDUTY
Najprv bol opravený zá‑
vesný systém, na ktorý 
sú pripevnené dva mo‑
hutné kryštálové lustre. 
Ako ďalšia prišla na 
rad podlaha, ktorá bola  
naposledy zrenovovaná 
ešte v roku 2014. V rám‑
ci jednotlivých prác sa 
najprv zatmelili škáry 
a následne bola podlaha 
prebrúsená a  nalakova‑
ná. Kvôli zatečeniu stre‑
chy sa muselo pristúpiť 
aj k  oprave štukovej 
výzdoby nad pódiom 
a  medzi druhým balkó‑
nom (foto). Pracovníčky 
MKC poumývali kryštálo‑
vé lustre. Potrebné bude 
tiež odstrániť nánosy od 
holubov v podkroví a od‑
kvapových rúrach okolo 
celej budovy, čo si však 
vyžaduje nemalé finanč‑
né prostriedky. V  tejto 
súvislosti preto MKC po‑
žiadalo o pomoc vedenie 
mesta.

Edita Gondová
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rody. Niektorí však namiesto zdravej prechádzky 
prídu autom až k  lesu, čím vznikajú škody na 
trávnatom poraste. Lúky totiž ničia aj v chráne‑
ných územiach. Okrem áut vodičov ich poškodzujú 
aj jazdci na štvorkolkách. Hrozí im pritom pokuta 
až do výšky 150 € či obvinenie z trestného činu.

Hoci koronakríza negatívne ovplyvňuje cestovný 
ruch, Košický samosprávny kraj výrazne pod‑
porí rôzne turistické atrakcie. Na aktivity, pro‑
jekty a podujatia v regióne vo svojom rozpočte cel‑
kovo vyčlenil viac ako 832‑tis. €. V Sp. Novej Vsi 
podporí tradičné podujatie Festival Živých sôch. 
V  rámci nášho okresu získa dotáciu 172 750 € 
projekt návštevy nefunkčnej bane v Poráčskej 
doline. Do podzemia národnej pamiatky a  tech‑
nického unikátu sa návštevníci dostanú v  auten‑
tickej baníckej klietke. Uvažuje sa tiež o  zostupe 
z ťažobnej veže až do hĺbky 280 metrov a ďalej asi  
o  800 metrov dlhej prechádzke v  štôlni Rochus. 
V Poráčskej doline sú aj štôlne Peter a Pavol.

Cestný most cez rieku Hornád na ceste III. triedy 
za obcou Hrabušice vedúci do známeho rekreačné‑
ho strediska Podlesok v Slovenskom raji je v dezo‑
látnom stave. Vážne sú poškodené okrajové časti 
jeho železobetónovej konštrukcie, ktoré odkrývajú 
výstuž. Košický samosprávny kraj ako jeho vlastník 
preto na budúci rok plánuje jeho komplexnú rekon‑
štrukciu, pričom aktuálne pripravuje obstaranie 
projektovej dokumentácie. Dovtedy sa pravidelne 
raz za mesiac monitoruje jeho stav. Kraj v tomto 
roku na cestnú infraštruktúru vyčlenil historic‑
ky najvyššiu sumu až 40 mil. €.

Kvôli zatvoreniu kostolov sa musela zbierka pre 
Spišskú katolícku charitu presunúť do online 
priestoru. Aj vďaka vyzbieraným finančným pro‑
striedkom môžu ďalej pomáhať ľuďom v  núdzi. 
Našli sa však podvodníci, ktorí pod jej hlavič‑
kou zbierali peniaze na cudzí účet. Charita 
preto prosí všetkých, ktorí chcú prispieť, aby tak 
urobili na účet zverejnený na jej webovej stránke  
www.caritas.sk, formou darcovskej SMS, šek‑
mi alebo aj osobne. Zároveň spolu s políciou žia‑
da, aby ľudia v prípade podozrenia, že ide o fiktívnu 
zbierku, nahlásili túto skutočnosť na najbližšie od‑
delenie policajného zboru alebo na čísle 158.

Mesto Sp. Nová Ves sa ešte v minulom roku zapo‑
jilo do výzvy na podporu regionálneho rozvoja 
so zameraním na zmiernenie dopadov korona‑
krízy. V rámci nej sa mu podarilo získať sumu 10‑tis. 
€, ktorú použilo na zakúpenie prostriedkov na ochra‑
nu zdravia pracovníkov mestského úradu, mestskej 
polície, Domu humanity Nádej, komunitných pracov‑
níkov alebo Správy cintorínov. Z  prostriedkov boli 
zakúpené germicídne žiariče, elektrostatické roz‑
prašovače či bezdotykové ručné dezinfekcie. Časť 
bola použitá aj na prípravu celoplošného testovania.

Prvou rastlinou, ktorá rozkvitne v  Slovenskom 
raji, je poniklec slovenský. Práve tu sa nachádza 
aj jedna z jeho najvýznamnejších populácií v rámci 
Slovenska. Jedná sa o  druh, ktorý chráni Európ‑
ska únia v rámci sústavy chránených území Natura 
2000. Správa národného parku ho má od r. 1964 
vyobrazený aj vo svojom logu. Ochranári ho prená‑
šať zanieteným záhradkárom neodporúčajú. Keďže 
sa jedná o chránené územie, previnilcom v prípade 
prichytenia hrozí pokuta až do výšky 300 €.

S príchodom jari sa začalo aj obdobie jarného upra‑
tovania. Mestské výbory na sídl. Západ a na Telepe 
zorganizovali 10. 4. akciu pod názvom Smeťozber, 
na ktorej sa stretli dobrovoľníci, aby spolu poupra‑
tovali svoje okolie. Mestský podnik MEPOS im 
poskytol pracovné pomôcky a zároveň zabezpečil 
odvoz odpadu. Ďalšiu akciu zameranú na čistenie 
zorganizovalo 22. 4. pri príležitosti Dňa Zeme na 
jednotlivých sídliskách mesto Sp. Nová Ves.

VÝTLKY OPRAVUJÚ DVE FIRMY, 
OPRAVU CHODNÍKOV SCHVÁLI 
ZASTUPITEĽSTVO
Zima sa každoročne odrazí na stave komunikácií vo všetkých mestách, nielen na Slovensku. 
Aj v Spišskej Novej Vsi musíme opravovať výtlky na cestách a mrazom zničené chodníky.

„Mesto Spišská Nová Ves aj v roku 2021 začalo v me-
siaci marec s opravou výtlkov po zimnom období. Na 
základe pozitívnych skúseností s  realizáciou opráv 
dvoma spoločnosťami, sme pristúpili k  tomuto kroku 
aj tento rok. Takto zabezpečíme, aby boli výtlky opra-
vené v  krátkom časovom období v  celom meste. Ku 
koncu apríla by mali byť opravené výtlky v  centre, 
širšom centre mesta a súčasne boli začaté opravy aj 
na sídliskách. Napriek výpadku podielových 
daní aj tento rok bolo vyčlenených dostatok 
finančných prostriedkov pre tieto vysprávky 
po zime. Potešujúci je fakt, že hlavný okruh 
a frekventované komunikácie boli opravené 
ešte pred uzávierkou Duklianskej ulice, pre-
tože vodiči budú využívať o čosi viac tieto 
komunikácie,“ uviedol Milan Mucha z od‑
delenia výstavby a dopravy MsÚ.
Spišskonovovešťania sú, samozrejme, zve‑
daví na to, ktoré chodníky opraví mesto 
v tomto roku. Plán opráv musí prejsť pro‑
cesom schvaľovania, ktorý bude známy 
v máji a budeme o ňom informovať. „Po 
schválení prvej zmeny rozpočtu na májo-
vom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
pristúpime k oprave ďalších chodníkov, za-
stávok a schodísk v závislosti od požiada-
viek mestských výborov,“ dodal M. Mucha. 
Do 1. zmeny rozpočtu bol predložený návrh 
na vyčlenenie financií na opravu chodníkov, 
vybudovanie parkovísk (Ul. Z. Nejedlého 

a Javorová ul. a pri železničnej stanici) a zastávky na 
Ferčekovciach, opravu komunikácie na Strážanskej 
ulici, opravu schodov k Pamätníku 700‑ročnici a vy‑
budovanie dvoch lávok pre peších cez Hornád. Viac 
informácií zverejníme v júnovom vydaní Ička, prípadne 
ich nájdete v predloženom návrhu 1. zmeny rozpočtu 
na webe mesta.

Tomáš Repčiak

OČKOVANIE V SP. NOVEJ VSI
V spišskonovoveskej nemocnici Svet zdravia spustili od 13. apríla výjazdovú očkovaciu 
službu, ktorá očkuje seniorov, imobilných a chorých v domovoch sociálnych služieb. 
Kraj pripravuje otvorenie vakcinačného centra v telocvični Hotelovej akadémie v SNV.
Sieť nemocníc Svet zdravia zriadila výjazdovú očko‑
vaciu službu v rámci spišskonovoveskej a michalov‑
skej nemocnice. V našom bola od 13. apríla spustená 
absolvovaním prvého výjazdu. „Pripravený máme oč-
kovací harmonogram prakticky na celý mesiac. Očko-
vať budeme klientov a zamestnancov v zariadeniach 
sociálnych služieb. Nemocnica na úvod začína s dvo-
ma tímami, ktoré sú tvorené dvoma lekármi a dvoma 
sestrami,“ priblížila komunikačná špecialistka siete 
nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fe‑
dáková.
O výjazdovú očkovaciu službu môžu požiadať jednot‑
livé zariadenia sociálnych služieb. „V prípade záujmu 
o  očkovanie je potrebné, aby svoju požiadavku pro-
stredníctvom výjazdovej očkovacej služby smerovali 
na ministerstvo práce,“ vysvetlila ďalej J. Fedáková.
Od 7. januára zároveň v nemocnici Svet zdravia fun‑
guje očkovacie centrum, kde do 9. apríla dostalo vak‑
cínu od konzorcia Pfizer/BioNtech celkovo 9 604 ľudí. 
Z  uvedeného počtu 6 358 ľudí dostalo prvú dávku 
a 3 246 bolo zaočkovaných aj druhou dávkou.
Košický samosprávny kraj zároveň v  Spišskej Novej 
Vsi pripravuje otvorenie očkovacieho centra. „Zatiaľ na 

jeho otvorenie nemáme povolenie, preto v tejto chvíli 
nevieme odpovedať, kedy by mala byť spustená pre-
vádzka, či koľko ľudí denne tu zaočkujeme. Ak bude 
očkovacie centrum pripravené a bude spustená čaká-
reň na prihlasovanie, budeme vás informovať,“ uvied‑
la v tejto súvislosti vedúca komunikačného oddelenia 
Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.
Situácia ohľadom koronavírusu sa v Sp. Novej Vsi po‑
maly zlepšuje. „V apríli bolo priemerne na COVID lôž-
kach hospitalizovaných 31 pacientov denne, v marci 
48 pacientov denne, vo februári 56,“ informovala 
J. Fedáková.
Košický samosprávny kraj pripravuje zriadenie vak‑
cinačného centra v  telocvični pri Hotelovej akadémii 
oproti bývalému Geologickému prieskumu. Očko‑
vať sa bude pravdepodobne vakcínou Astra Zeneca. 
„Čakáme kedy Národné centrum zdravotníckych 
informácií zaradí novovytvorené centrum do čakár-
ne a,  samozrejme, dôležitý bude počet záujemcov,“ 
uviedol Peter Dringuš z  odboru zdravotníctva KSK, 
ktorý organizačne zabezpečuje výstavbu už tretieho 
vakcinačného centra v kraji.

Edita Gondová
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detské ihrisko. Vybudované bolo spoločnosťou, 
ktorá realizovala výstavbu Neo Zóny. Ihrisko nikdy 
nebolo odovzdané mestu a postupne bolo zničené. 
Čoraz častejšie sa tu hlavne vo večerných hodi‑
nách stretávala mládež, ktorá za sebou necháva‑
la neporiadok a  zriedkavý nebol ani vandalizmus 
na herných prvkoch. „Po obhliadke bol zistený zlý 
technický stav jeho jednotlivých prvkov a  rovnako 
aj poškodenie nosných konštrukcií a  funkčných 
prvkov. Keďže sa ku ihrisku nik nehlásil, oddele-
nie komunálneho servisu mestského úradu preto 
okamžite toto ihrisko uzavrelo a začalo prostredníc-
tvom firmy MEPOS s jeho demontážou. V tomto roku 
zmapujeme všetky detské ihriská v meste a postup-
ne podľa finančných možností opravíme staré prvky 
alebo doplníme nové,“ uviedol nový vedúci oddele‑
nia komunálneho servisu MsÚ Peter Hamrák.

Košický samosprávny kraj začal 12. 4. s plánova‑
nou rekonštrukciou komunikácie na Duklian‑
skej ul. Investícia vo výške 310‑tis. € si vyžiada 
viaceré dopravné obmedzenia. Tie sa dotknú aj 
cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopra‑
vy. Vydané boli preto mimoriadne cestovné poriad‑
ky liniek č. 1, 4, 10, 14 a 15, ktoré sú zverejnené 
aj na internetovej stránke mesta. Jednotlivé práce 
sú rozdelené do troch etáp a trvať by mali pri‑
bližne tri mesiace, teda do konca júna. KSK ako 
správca komunikácie bude stavbu koordinovať aj 
so zámerom mesta rozšíriť v  tejto časti cyklistic‑
kú infraštruktúru. Mesto má vypracovaný projekt, 
na ktorý získalo z eurofondov nenávratný finančný 
príspevok vo výške 203 503 €. V rámci neho bude 
upravovať a rekonštruovať komunikácie pre cyklis‑
tov, doplní zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Do základných škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta nastúpili 12. 4. všetci žiaci prvého stup‑
ňa. Testovaním na Covid‑19 museli prejsť všetci 
zamestnanci škôl a  žiaci prechádzali ranným fil‑
trom. Zároveň sa musel otestovať aj minimálne je‑
den zákonný zástupca. Od 19. 4. sa mohli otvoriť aj 
triedy ôsmych a deviatych ročníkov. Do školských 
lavíc sa zároveň od 13.  4. vrátili aj žiaci maturit‑
ných ročníkov. Všetky školy nabehli od 26.  4. na 
regionálny Covid automat. Rôzne ročníky sa teda 
v jednotlivých okresoch otvárajú podľa ich aktuál‑
nej epidemiologickej situácie.

Polícia vykonávala 12.  4. kontrolu dodržiavania 
opatrení v  rámci pobytu v  prírode. Kontrolova‑
ných bolo 48 osôb v  Slovenskom raji. Porušenie 
protipandemických opatrení zistené nebolo. Všetci 
turisti, ktorí navštívili národný park, boli zo spišsko‑
novoveského okresu. Polícia v  Košickom kraji od 
začiatku roku 2021 do uvedeného dňa odhalila viac 
ako 6 100 prípadov, kedy občania nerešpektovali 
nariadenie o zákaze vychádzania. V tejto súvislosti 
bolo uložených viac ako 4 200 blokových pokút.

Pandémia nového koronavírusu priniesla so sebou 
aj zvýšený záujem o  adopcie psov. Keďže sa 
mnohí ocitli v izolácii, alebo ich opustil niekto blízky 
z  rodiny, zaobstarali si domov zvieracieho spoloč‑
níka. Kým v minulosti si ľudia z útulkov brali 40 % 
opustených zvierat, dnes je to až 70 %. Tunajšiemu 
útulku pomáha aj rozbehnutá spolupráca s českou 
organizáciou, ktorá umožnila prevoz psov do ich 
záchranného centra alebo priamo adopciu v Českej 
republike.

Spišské divadlo uviedlo 16.  4. slovenskú pre‑
miéru tragikomédie od autora Györgya Spiróa pod 
názvom Búračka v preklade režiséra Karola Rédli‑
ho. Hra získala ocenenie Najlepšia nová maďarská 
dráma roku 2004. V situácii hromadnej autonehody 
je skupina ľudí nútená na chvíľu sa zastaviť. Všetci 
sú v živote hnaní k čo najvyššej produktivite, čo sa 
nevytráca ani v takejto situácii a spôsobuje to sériu 
vtipných mikrotransakcií.
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE

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

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ

BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845

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

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

Pri príležitosti 76. výročia ukončenia  

2. svetovej vojny bude pre verejnosť  

Pamätník oslobodenia sprístupnený  

7. 5. 2021 v čase od 14.00 do 18.00 h 
Hromadná spomienková slávnosť sa z dôvodu 

prijatých opatrení ÚVZ pravdepodobne neuskutoční.

Vážení spoluobčania,

chcem vám poďakovať za zodpovednosť, s ktorou pristu‑
pujete ku všetkým opatreniam v boji s pandémiou, ktoré 
nám pomáhajú chrániť zdravie a životy ľudí v našom mes‑
te. Som si vedomý, koľko trpezlivosti, energie a duševných 
síl spoločne vynakladáme v  boji s  COVID‑19. Zároveň 
chcem vyjadriť podporu podnikateľom v náročnom období, 
kedy musia chrániť živobytie svojich rodín a rodín svojich 
zamestnancov, ale držím palce aj tým, ktorí hľadajú nové 
zamestnanie a nové šance na úspech. Všetci niekedy začí‑
name odznova, to je údel života, v ktorom majú pracovné 
istoty svoje miesto.

Každoročne si 1. mája pripomíname Sviatok práce, deň, za 
ktorým v skutočnosti stoja milióny ľudských životov, sku‑
točné, nie filmové, hrdinstvo našich otcov a mamičiek. Ten‑
to deň patrí predovšetkým seniorom, ktorí môžu hrdo pre‑
chádzať mestom, pretože zanechali za sebou kus poctivej 
roboty, zveľaďovali Spišskú Novú Ves, východ Slovenska, 

i celú Československú republiku či Slovensko. Napriek tomu, že sa tento rok opäť nemôžeme stretnúť 
v Madaras parku na tradičných oslavách Sviatku práce, chcem vám všetkým poďakovať za úsilie, ktoré 
ste vynaložili pre nás, pre ďalšie generácie, ktoré dnes žijú v Spišskej Novej Vsi.

V máji je však ešte jedno výročie, na ktoré by sme v týchto dňoch nemali zabúdať. Celý svet si pripo‑
menie Deň víťazstva nad fašizmom, nad najhoršou ideológiou, ktorú tento svet poznal. Staršie narodení 
oslavovali 9. mája, dnes si ho pripomíname o deň skôr. V boji za našu slobodu padli na Slovensku tisíce 
vojakov – umierali zástupcovia národov Sovietskeho zväzu, Rumuni aj Česi a Slováci. Boli to ľudia, ktorí 
nechceli nič viac, iba mier pre nás všetkých. Mier dnes nie je sprofanovaným heslom z  minulosti, je 
skutočný a  ohrozený. Musíme sa o  neho snažiť zo všetkých síl, rovnako ako chránime svoje zdravie 
v boji s pandémiou. Všetkým obyvateľom nášho krásneho mesta želám slnečný máj, ktorý nám všetkým 
prinesie chuť do života, lásku a úsmev pre svojich blízkych.

primátor mesta Pavol Bečarik
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Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Vyšetrovateľom bolo 4. 3. 2021 začaté trestné stí‑
hanie vo veci zločinu lúpeže. Nezistení páchatelia 
3. 3. 2021 v čase okolo 4.30 hod. na Gorkého ul. 
na chodníku za mostom smerom na Tarču napad‑
li poškodeného a vzali mu mobilný telefón, peňa‑
ženku s obsahom, hrubšiu retiazku z bieleho kovu 
s príveskom v tvare krížika, tenkú retiazku z biele‑
ho kovu bez prívesku, prstene z chirurgickej ocele 
a  oceľový náramok. Poškodený utrpel zranenia 
hlavy a lakťa, s ktorými však nebol na lekárskom 
ošetrení. Na odcudzených veciach mu bola spôso‑
bená škoda vo výške 475 €.

Povereným príslušníkom Obvodného odd. Policaj‑
ného zboru SNV bolo 6.  3.  2021 začaté trestné 
stíhanie vo veci prečinu nedovolená výroba omam‑
ných a psychotropných látok, jedov alebo prekur‑
zorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Páchateľ 
v SNV a  inde v osobnom motorovom vozidle pre‑
chovával nezistené množstvo viacerých druhov 
drog od presne nezistenej doby až do 6. 3. 2021 
do 4.20 hod., keď bol kontrolovaný na Rázusovej 
ul., pretože ako vodič javil známky požitia omam‑
ných látok. Na výzvu vydal kovovú nádobu s obsa‑
hom svetlohnedej neznámej kryštalickej látky. Pri 
prehliadke motorového vozidla boli nájdené rôzne 
predmety, v ktorých sa nachádzala kryštalická lát‑
ka nezistenej hmotnosti vykazujúca znaky drogy 
Metamfetamín (pervitín), sušina zelenej neznámej 
rastliny a  nezistenej hmotnosti vykazujúca znaky 
rastliny rodu Canabis (konope) a  papieriky ozna‑
čené LSD na výrobu presne nezisteného množstva 
jednorazových dávok drogy.

Ďalšie trestné stíhanie pre podobný prečin ‑  v sú‑
behu s prečinom ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky bolo začaté voči páchateľovi, ktorý prechová‑
val pre vlastnú potrebu nezistené množstvo drogy 
od presne nezistenej doby až do 26.  3.  2021 do 
2.14 hod., kedy bol ako vodič vozidla jazdiaceho 
zo strany na stranu zastavené na Nám. SNP. Vo‑
dič javil známky požitia omamných látok, pričom 
vo vozidle sa nachádzala svetlohnedá kryštalická 
látka nezisteného pôvodu a hmotnosti vykazujúca 
znaky drogy Metamfetamín (pervitín).

Vyšetrovateľom bolo 15.  3.  2021 začaté trestné 
stíhanie pre prečin porušovanie domovej slobody 
v súbehu s prečinom krádeže. Nezistený páchateľ 
v presne nezistenom čase od 14. 3. 2021 od 22.00 
hod. do 15. 3. 2021 do 7.00 hod. neoprávnene bez 
súhlasu a vedomia majiteľa vnikol do priestoru dvo‑
ra domu na Letnej ul., odkiaľ odcudzil v úplne no‑
vom originálnom balení voľne položenú chladničku, 
umývačku riadu a  mrazničku. Pre poškodeného 
majiteľa domu spôsobil na odcudzených veciach 
škodu spolu vo výške 905 € a poškodením oplote‑
nia domu škodu vo výške cca 100 €.

Vyšetrovateľom bolo 17. 3. 2021 začaté trestné stí‑
hanie pre prečin porušovanie domovej slobody. Ne‑
známy páchateľ v období od 16. 3. 2021 od 20.00 
hod. do 17. 3. 2021 do 6.10 hod. neoprávnene bez 
súhlasu oprávnenej osoby vstúpil na pozemok 
obývaného dvojposchodového rodinného domu na 
Leteckej ul. Krádežou spôsobil poškodenému ško‑
du vo výške 50 € a poškodením vchodových dverí 
škodu vo výške do 100 €.

Povereným príslušníkom tunajšieho okresného 
dopravného inšpektorátu bolo 22.  3.  2021 zača‑
té trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie 
pre prečin marenie výkonu úradného rozhodnutia. 
Stotožnený vodič 22. 3. 2021 v čase okolo 15.30 
hod. viedol osobné motorové vozidlo po Mlynskej 
ul. v smere od Sadovej a Brezovej ul., a to v čase 
právoplatného zákazu činnosti viesť všetky druhy 
motorových vozidiel do 30. 5. 2021.
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O SPOČÍTAVALI SME SA 
AJ PRED STÁROČIAMI
Desiatky pivovarov v meste. Spišiaci na vrchole Provincie XVI spišských miest. 
Spočítavali motocykle i rádiá.

Sčítanie obyvateľstva dáva obraz o našom živote pre 
budúce generácie, umožňuje predpokladať tendencie 
vývoja mesta a realizovať opatrenia na zlepšenie živo‑
ta v našom meste.
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov 
má za sebou ďalšiu fázu. Do 31. 3. sa celkovo sčí‑
talo 4 844 007 občanov Slovenska, čo predstavuje 
86  %. V  Košickom kraji medzi mestami s  počtom 
nad 10 000 obyvateľov suverénne vedie Sp. Nová Ves 
s 85 %‑ným sčítaním. Štatistický úrad v ďalšej fáze 
v  spolupráci so samosprávami pripraví asistované 
sčítanie, aby tak pomohol aj digitálne vylúčeným oby‑
vateľom sčítať sa. Asistované sčítanie obyvateľov 
začne 3. 5. a bude trvať do 13. 6. 2021. Záujemco‑
via o asistované sčítanie môžu kontaktovať MsÚ 
na t. č. 053/41 52 152 alebo na e‑mailovej adrese:  
scitanie@mestosnv.sk.
Pri tejto príležitosti sme nazreli do monografie Deji‑
ny mesta Spišská Nová Ves a všimli si niektoré za‑
ujímavé údaje, ktoré hovoria o počtoch ľudí, majetku 
i zvierat, ktoré prispievajú k obrazu doby, v ktorej žili 
naši predkovia.
O  vývoji počtu obyvateľstva nemáme z  každého ob‑
dobia presné správy, tie zaznamenávame až v druhej 
polovici 18. storočia. Inventúra z  roku 1773 hovorí  
o 568 domoch a 4 706 obyvateľoch. Spomedzi nich 
bolo 26 šľachticov (napr. rodiny Dirner, Jóhny, Sontag, 
Marschalko alebo Benigni). Väčšina obyvateľov mesta 
boli Nemci, služobníctvo a baníci boli prevažne Slováci.
Daňové zoznamy z roku 1752 prezrádzajú, že Spišská 
Nová Ves mala spolu s osadami 487 domov, z ktorých 
bolo iba 80 murovaných a iba 20 domov malo viac ako 
dve izby. Na konci 18. storočia žilo v meste 6 470 
obyvateľov a počtom obyvateľstva sme patrili medzi 
väčšie spišské mestá. V  roku 1842 bol vyhotovený 
súpis obyvateľstva neurodzeného pôvodu (ignobilis), 
do ktorého bolo zahrnuté obyvateľstvo mesta a  jeho 
blízkeho okolia. Tabuľka prezrádza napríklad to, že 
v meste žilo 596 žien a v okolí (aj v lesoch) 1 344 žien. 
Baníkov napočítali štyri stovky. Záznamy uvádzajú 917 
katolíkov a 131 evanjelikov. Priemer počtu obyvateľov 
Provincie XVI spišských miest bol 2 203 obyvateľov, 
my sme ho v meste vysoko prevyšovali. Žili tu zámož‑
ní mešťania, obchodníci, remeselníci, služobníctvo 
i mestská chudoba.
Ako sme vstupovali do novších dejín, o  tom svedčia 
záznamy z  roku 1848, v  meste uvádzajú 98 domov 
I.  triedy (meštianske), pivovarov bolo až 80 (domy 
s povolením variť pivo), dvadsať majerov, sedem gar‑
biarskych domčekov, sedem poľných stodôl, tri že‑
lezné a dva medené hámre. Žilo tu viac ako tristo re‑
meselníkov, 67 obchodníkov a 11 kupcov. Robotníkov 

bolo 589 a  povoz prevádzkovali traja. Súpis spočítal 
219 volov, 171 koní a 39 svíň. Maďarský autor Elek 
Fényes hovorí o 5 571 obyvateľoch mesta aj o pok‑
ladoch, ktoré sa tu ukrývali v zemi – meď, malachit, 
kamenné uhlie, sadra, občas aj zlato.
Už v  roku 1880 zaznamenávame nielen počet oby‑
vateľov, ale aj ich národnostné zloženie. V  1 850‑ich 
domácnostiach žilo 7 834 ľudí, z  ktorých bolo 2 740 
negramotných. V tom čase tu žilo aj 258 samostatných 
podnikateľov, 24 vedúcich obchodov, ale aj dvaja žobrá‑
ci, 244 nádenníkov, 185 chlapcov nad 14 rokov chodilo 
do školy a naopak, do školy nechodilo 635 detí mladších 
ako 14 rokov. V tom čase tu žilo dvakrát viac Slovákov 
ako Nemcov (2 249), Maďarov spočítali len 7 percent 
zo všetkého obyvateľstva. Postupná maďarizácia však 
zmenila obraz mesta a klesali počty ľudí hlásiacich sa 
k slovenskej i nemeckej národnosti. V roku 1910 bolo 
Slovákov o 700 menej ako pred desiatimi rokmi.
Od vzniku prvej Československej republiky sme sa 
orientovali podľa pravidelného sčítania ľudu. V  roku 
1931 sa u nás narodilo 236 detí a mali sme tu 73 so‑
bášov. V  roku 1940 to bolo 280 detí a  114 párov 
uzavrelo manželstvo. Mimoriadne sčítanie obyvateľov 
sa konalo k  31. decembru 1938, kedy malo mesto 
14 501 obyvateľov. Vtedy žilo v mestských osadách 
viac ako 22 percent obyvateľstva mesta, napríklad 
v Hnilčíku bolo 490 obyvateľov, z  toho 489 sa hlási‑
lo k  slovenskej národnosti. V  roku 1938 evidujeme 
658  ľudí židovského vierovyznania, 11 755 rímskych 
katolíkov a 1 446 evanjelikov.
Po druhej svetovej vojne už máme oveľa podrobnejšie 
štatistiky a prehľad o živote v Spišskej Novej Vsi. Pre 
zaujímavosť, v  meste bolo v  roku 1945 asi 90 mo‑
tocyklov, v  roku 1953 už 220. Rádioprijímačov bolo 
v  roku 1948 rovná tisícka (oproti 700 v  roku 1945). 
V  roku 1953 sa 240 detí zúčastnilo rekreačného po‑
bytu a  zomrelo 14 dojčiat do jedného roka. Dejiny 
mesta Spišská Nová Ves uvádzajú zaujímavé čísla 
nárastu obyvateľov v  20. storočí, kým v  roku 1961 
mala Spišská Nová Ves 16 878 obyvateľov, ich počet 
narástol do roku 1970 na 22 345 a do roku 1980 na 
31 917  obyvateľov. Naše matriky však uvádzali iné 
údaje, často presnejšie, podľa nich žilo v  roku 1991 
v našom meste 39 383 ľudí, o desať rokov neskôr 
39 193.
Sčítanie obyvateľstva nie je samoúčelnou záležitosťou, 
o tom vedia najlepšie sociológovia, ale pre nás ostáva‑
jú čísla v tabuľkách najmä svedectvom doby, ktorá sa 
mení. Aj my dnes, sme súčasťou dejín, ktoré sa menia 
a prinášajú stále niečo nové.

Z monografie Dejiny mesta Spišská Nová Ves 
spracovali: Jana Barbuščáková, Tomáš Repčiak

ZÁUJEMCOVIA 
O ASISTOVANÉ SČÍTANIE 

môžu kontaktovať MsÚ na t. č. 053/41 52 152 
alebo na e-mailovej adrese: scitanie@mestosnv.sk.
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Z ČINNOSTI MSP V SNV
Domovník bytového domu na Ul. J. Wolkera 
13.  3.  2021 o  6.00 hod. telefonicky oznámil, že 
z jedného z bytov počuť tečúcu vodu, ktorá tiež pre‑
teká do bytov pod ním. Lustráciou bol zistený syn 
majiteľa, ktorého hliadka previezla z miesta bydlis‑
ka k bytu otca a syn byt otvoril. V byte bolo zistené, 
že majiteľovi prišlo vo vani nevoľno a nevedel vyp‑
núť vodovodnú batériu. Po príchode hliadky a syna 
sa majiteľ prebral a zostal v byte spolu so synom.

Počas vykonávania hliadkovej činnosti hliadka MsP 
riešila 11. 3. 2021 o 14.45 hod. na Gaštanovej ul. 
zistené priestupky, ktorých sa dopustili Š. D., H. M. 
a Č. M. Menovaní porušili zákaz vychádzania počas 
vyhlásenia núdzového stavu na území SR. Osoby 
boli odoslané do miesta ich bydliska, priestupky 
boli vyriešené v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia riešila hliadka 
MsP 17. 3. 2021 o 23.50 hod. na Limbovej ul. ziste‑
ný priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa 
dopustil O. O. Menovaný v záhrade svojej priateľky 
rušil nočný pokoj neprimerane hlučným správaním 
sa. Náprava bola zjednaná na mieste, priestupok 
bol vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia riešila hliadka 
MsP 19. 3. 2021 o 23.45 hod. na Slnečnom nábreží 
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktoré‑
ho sa dopustila K. S. Menovaná rušila nočný pokoj 
neprimerane hlučným správaním sa s kamarátkou 
počas návštevy. Náprava bola zjednaná na mieste, 
priestupok je v riešení.

Na základe telefonického oznamu od občana riešila 
hliadka MsP 20. 3. 2021 o 14.45 hod. na Ul. J. Wolkera 
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého 
sa dopustil K. S. Menovaný spaľoval vo svojej záhrad‑
ke záhradný odpad. Výzvu hliadky uposlúchol a oheň 
uhasil. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Počas vykonávania hliadkovej činnosti hliadky MsP 
riešili 29. 3. 2021 v čase medzi 10.00 – 17.30 hod. 
v uliciach mesta zistené priestupky, ktorých sa do‑
pustili viaceré osoby, ktoré porušili zákaz vychá‑
dzania počas vyhlásenia núdzového stavu na území 
SR. Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
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22. 4. 2021 bol okolo 14.40 h na Letnej ul. pri 
prevádzke NOSTALGIA nájdený fitnes náramok 
zn: XIAOMI MI Band 4, čiernej farby. IC 345/2021

12. 4. 2021 bol na sídl. Mier, Trieda 1. mája 6 
‑ pri kontajneroch na odpad nájdený zväzok 
kľúčov v počte 2 ks, čiernej farby od automo‑
bilu zn. VW. IC 307/2021

6. 4. 2021 bol v čase okolo 18.00 h na Modrom 
vrchu (Blaumont) za nemocnicou s poliklinikou 
(Svet zdravia) nájdený zväzok 6 ks kľúčov s prí‑
veskom žltý, plyšový smajlík. IC 2291/2021

4. 4. 2021 bol na parkovisku pri OC Družba, Li‑
pová 20, nájdený kľúč od automobilu neznámej 
značky, čiernej farby. IC 281/2021

4. 4. 2021 bol na parkovisku pri OC Družba, Lipo‑
vá 20, nájdený zväzok kľúčov v počte 2 ks, čier‑
nej farby od automobilu zn. Škoda. IC 282/2021

1. 4. 2021 bol na parkovisku pri Športovej hale 
nájdený kľúč od automobilu zn. Ford. IC 277/2021

30.  3.  2021 bol na Svätoplukovej ul.  nájdený 
mobilný telefón zn. Huawei.

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

MESTO ROZDALO SENIOROM 
VITAMÍNY, NEZABUDLO ANI 
NA DARCOV KRVI
Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 
konanom 18. 3. schválili návrh primátora mesta 
Pavla Bečarika poskytnúť seniorom výživové doplnky 
s obsahom vitamínu C, vitamínu D3 a zinku. Mesto tak od 
6. do 16. apríla rozdalo viac ako 4 000 vitamínových balíčkov 
seniorom. Ďalších cca 650 balení dostanú darcovia krvi.

Jedinou podmienkou bolo dosiahnutie veku najmenej 
70 rokov (k 31. 12. 2021) a trvalý pobyt v meste Sp. 
Nová Ves. Mesto k  uvedenému kroku pristúpilo na 
základe odporúčania hlavnej odborníčky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné 
lekárstvo Adriany Šimkovej.  „Verím, že aj touto for-
mou prispejeme k  posilneniu zdravia našich senio-
rov,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.
Vitamíny si mohli seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť 
od 6. do 16. apríla podľa abecedného harmonogramu 

v  budove Mestské‑
ho úradu na Štefá‑
nikovom nám. alebo 
v  budove Radnice. Záro‑
veň bolo zriadených 6 mobil‑
ných výdajných miest v jednotlivých lokalitách mesta. 
V  spomínanom období bolo vydaných viac ako 4 000 
vitamínových balíčkov pre seniorov. „Výdaj prebiehal za 
dodržania protiepidemiologických opatrení, odovzdá-
vanie vitamínov prebiehalo rýchlo a plynule, občania pri 
vyzdvihnutí  nepostávali v  radoch,“ zhodnotila vedúca 
oddelenia sociálnych vecí MsÚ Júlia Jančurová.
V  tejto súvislosti sme, žiaľ, zaznamenali aj kuriózny 
prípad. Vitamíny prišiel prevziať pán údajne pre svoju 
sestru, čo však nebola pravda.
Ak si občania nestihli vyzdvihnúť balíček vitamí‑
nových doplnkov, môžu tak urobiť do 14. 5. 2021 
na oddelení sociál nych vecí, kanc. č. dv. 101, 102 
na prízemí mestského úradu, Štefánikovo nám.  1, 
Spišská Nová Ves v čase od 8.00 do 15.30 hod. Pod‑
mienkou je trvalý pobyt v Sp. Novej Vsi a dosiahnutie 
veku najmenej 70 rokov do konca roka 2021. Vitamí‑
nový balíček môže seniorovi vyzdvihnúť i príbuzný.

Edita Gondová

Spišskonovovešťania, ktorí sú držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej plakety 
prof. MUDr. Jána Janského alebo držitelia medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického 

za darovanie krvi, za záchranu života, vydanej Slovenským červeným krížom,

si môžu vitamíny vyzdvihnúť do 31. 5. 2021

v Turistickom informačnom centre na Letnej ul. 49.

Potrebné je predložiť kartičku držiteľa vyššie uvedených ocenení.
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PROGRAM „MÁME RADI 
VÝCHOD“ PODPORÍ 
KOMUNITNÉ PROJEKTY
Už po 11‑ty raz otvára Karpatská nadácia grantový program Máme radi Východ, ktorý 
je financovaný účastníkmi darcovského turistického pochodu Karpatská vandrovka. 
Od svojho vzniku podporil program už 741 vandrovníkov sumou 74 538 € a pomohli 
tak realizovať viac ako 40 projektov.

Mimovládne neziskové organizácie z  Košického 
a Prešovského kraja sa môžu uchádzať o finanč‑
nú podporu vo výške 3 000 € pre projekty zame‑
rané na zdravý životný štýl a  športové vyžitie. 
Rovnakou sumou môžu byť podporené aj aktivity, 
ktoré prispejú k aktívnemu tráveniu voľného času 
alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a  tvorivos‑
ti. Žiadosti o  podporu je možné predložiť do 
3.  mája 2021 prostredníctvom elektronického 
formuláru na stránkach Karpatskej nadácie. Viac 
informácií o  výzve nájdete na stránke  https://
karpatskanadacia.sk/grantovy‑program‑ma‑
me‑radi‑vychod/
Minulý rok sa Karpatskej vandrovky zúčastnilo 
rekordných 113 účastníkov, ktorí do programu 
darovali 11 780 €. Navyše program podporila aj 
spoločnosť Lear Corporation Seating z  Prešova 
a na realizáciu prospešných nápadov tak pôjde 
16 000 €. „Karpatská vandrovka 2020 sa konala 
v čase dočasného uvoľnenia obmedzení, ktoré so 
sebou priniesla pandémia. Sme nesmierne radi, že 
sme zaznamenali rekordný počet účastníkov, ktorí 

prispeli do fondu a  pomohli vyzbierať významnú 
sumu peňazí. Svedčí to o tom, že ľudia radi robia 
dobré skutky a sú pripravení pomáhať nášmu re-
giónu a veríme, že táto podpora prinesie príležitosť 
aktívnym ľuďom meniť komunity nášho regiónu 
na lepšie miesta pre život,“ povedala Laura Dittel, 
riaditeľka Karpatskej nadácie.
Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko 
už 26 rokov a  počas svojej existencie podporila 
viac ako tisíc projektov sumou takmer 3 milióny 
eur. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí 
a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, 
región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje 
finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre 
aktívnych ľudí a  neziskové organizácie v  záujme 
zlepšovania života na východnom Slovensku. Kar‑
patská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne 
programy neformálneho vzdelávania, aby umožni‑
la ľuďom na východnom Slovensku viesť úspešný 
a plnohodnotný život.

Ján Melikant, manažér pre fundraising, 
PR a komunikáciu Karpatskej nadácie

SPOJME SILY A HLASUJME ZA ZÁCHRANU 
POSLEDNEJ ŽIDOVSKEJ PAMIATKY V MESTE
OZ PRO MEMORY Spišská Nová Ves sa v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves zapojilo do výzvy Ahoj, krásne Slovensko, vďaka ktorému 
štyri lokality na Slovensku s najväčším počtom hlasov dostanú šancu na úpravu.

Výzvu vyhlásila spoločnosť Unilever Slovensko s pod‑
porou partnera projektu. „Prihlásili sme projekt, 
ktorého cieľom je zachovanie kultúrnej pamiatky po 
židovskej komunite v meste – židovského cintorína. 
Chceme pokračovať v  jeho záchrane a  uchádzame 
sa o priazeň s projektom ‚Revitalizácie chodníka na 
židovskom cintoríne‘. Náš projekt sa dostal do zá-
verečného hlasovania,“ uviedla Ružena Kormošová 
z OZ PRO MEMORY.
Zdevastovaný a  vandalmi zničený židovský cintorín 
v  Spišskej Novej Vsi, ktorý dlhé 
roky chátral, zachránili a  obnovili 
pred 15 rokmi študenti dejepisného 
krúžku „oranžového“ gymnázia na 
Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi.
Ide o  jedinú a  poslednú kultúrnu 
pamiatku po židovských občanoch 
v meste Spišská Nová Ves, pretože 
spišskonovoveská synagóga (naj‑
väčšia na Spiši, postavená v  ro‑
koch 1899 – 1900 oproti gymná‑
ziu na dnešnej Školskej ulici) bola 
v  roku 1941 podpálená a  zničená 
príslušníkmi Hitlerjugend a  židov‑
ská ľudová škola (vybudovaná 
v  roku 1910, dnešná pravá časť 
SPŠ technickej) bola po druhej 

svetovej vojne prestavaná.
V  roku 2010 bol židovský cintorín zaradený do Slo‑
venskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a stal 
sa predmetom záujmu viacerých návštevníkov nášho 
mesta zo Slovenska, ale aj zahraničia.
Vstup na cintorín zabezpečuje mesto Spišská Nová 
Ves prostredníctvom Turisticko‑informačného centra. 
Pamiatka je uvedená v Sprievodcovi mestom Spišská 
Nová Ves. Pre verejnosť je cintorín otvorený aj počas 
podujatia Víkend otvorených parkov, kedy formou ro‑

vesníckeho vzdelávania gymnazisti sprevádzajú náv‑
števníkov a oboznamujú ich s dejinami židovskej komu‑
nity v našom meste, históriou školstva a približujú osudy 
významných osobností, ktoré sa zapísali do dejín mesta.
„Hlasujte za náš projekt. Každý, kto sa rozhodne zahla-
sovať, je povinný identifikovať sa prostredníctvom iba 
jednej e-mailovej adresy. To znamená, že každý hlasu-
júci má len 1 hlas. Ak k tomu pridáte zakúpenie a evi-
dovanie účtenky ľubovoľného prostriedku CIF + 1 hlas 
sa pripočíta k hlasovaniu. Hlasovanie prebieha v obdo-

bí od 1. apríla do 31. mája 2021,“ 
doplnila informácie Mária Dutková 
z kancelárie primátora mesta.
Hlasuje sa na: https://www.ahoj‑
krasneslovensko.sk/projekty/
oz‑pro‑memory. Spišskonovo‑
veský projekt je zaradený v  ka‑
tegórii malé mestá. Štyri projekty 
(dva z  každej skupiny), ktoré ob‑
držia najviac hlasov, budú môcť 
následne realizovať svoj zámer. 
„Veríme, že nás podporíte a  svoj-
imi hlasmi nám v  tom pomôžete. 
Predom ďakujeme,“ uviedla  na 
záver Ružena Kormošová.

red. 
Foto: archív mesta

30. VÝROČIE 
MESTSKEJ 
POLÍCIE
Mestská polícia v  našom 
meste si 1.  mája 2021 
pripomenie 30. výročie 
založenia. Aj keď vo funk‑
cii náčelníka som krátky 
čas, dovoľte mi poďakovať 
sa vedeniu mesta za perma‑
nentnú finančnú a  materiálnu, 
ale i ľudskú podporu.
Ďakujem všetkým zložkám Integrovaného záchranného 
systému, hlavne Policajnému zboru Slovenskej republi‑
ky za dobrú spoluprácu.
Moje úprimné poďakovanie patrí príslušníkom mestskej 
polície, ale i ostaným zamestnancom nielen za zodpo‑
vedné plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného po‑
riadku, ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením 
života a zdravia, ale hlavne za to, že svojím správaním, 
ale i  konaním sme si získali rešpekt a  dôveru našich 
občanov. Najlepším hodnotením je a  bude spokojnosť 
občanov.
Prajem všetkým pevné zdravie, osobné šťastie a pracov‑
ný elán k naplneniu stanovených úloh do ďalších rokov.

Ing. Marcel Garčár
náčelník Mestskej polície v SNV

Projekt môžete podporiť na https://www.ahojkrasneslovensko.sk/projekty/oz‑pro‑memory
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FRANTIŠEK HADRI – 
DREVENICKÝ
*13. 6. 1905 †11. 11. 1961
Kňaz, učiteľ, básnik katolíckej moderny, historik, prekladateľ, 
folklorista, významná osobnosť Spiša

Narodil sa v Spišskom Podhradí, pod Dreveníkom, pod‑
ľa ktorého si vybral pseudonym Drevenický. Študoval 
v Levoči, Spišskej Novej Vsi, Trnave a v Spišskej Kapitule 
v Učiteľskom ústave a potom v spišskom seminári. Ako 
26‑ročný bol v  r.  1931 vysvätený za kňaza biskupom 
J. Vojtaššákom. Následne pôsobil ako kaplán a kateché‑
ta v Spišskej Novej Vsi. Na fare ho navštevovali vzácne 
osobnosti z  kultúrneho i  umeleckého života. Pamätné 
sú stretnutia jeho s Mikulášom Šprincom, ktorí tu spolu 
kaplánčili s Paľom Ušákom Olivom. Traja kňazi katolíckej 
moderny, ktorých okrem Spišskej Kapituly, ktorá ich du‑
chovne a kultúrne vzdelávala, spájala aj literatúra.
Bol priamym svedkom bombardovania Spišskej Novej Vsi v marci 1939. V  roku 
1943 odchádza na Hnilčík. Aby si získal dôveru baníkov a spoznal ľudí, rozhodol 
sa fárať do štôlni. Počas letných prázdnin pracoval ako baník, plniac si aj svoje 
pastoračné povinnosti, ktoré mal aj v  odľahlých farnostiach. Záležalo mu aj na 
kultúrnom povznesení farníkov. V spolupráci s učiteľmi nacvičoval divadelné hry, 
organizoval púte, misijnú činnosť, propagoval kultúrnu a náboženskú tlač a vzoro‑
vo viedol evidenciu farnosti a matriku.
Literárne začal pracovať už ako študent v Spišskej Kapitule, kde aj recitoval svoje 
básne. Vydal básnické zbierky: Večerné červánky, Výkrik vo víchrici, Rozhovory 
s minulosťou, Spievajúce rany, ktorú napísal s bratom. Knižne mu vyšli zbierky 
veršov pre deti: Zlaté dni, Bohu chvála, blížnemu pomoc, Slovenský rok, Per‑
ličky našej mamičky. V rukopise ostali zbierky básní: Naše kvety, Madone, 
Svetlo do tmy, Stopami haviarov, Básne o  Matke a  zbierka veršov pre deti: 
Abeceda. Svojimi básňami prispieval do rôznych časopisov a novín: Priateľ dietok, 
Slniečko, Kráľovná sv. ruženca, Svätá rodina, Katolícka jednota, Rozvoj, Tatranský 
orol, Slovenské pohľady, Baník, Sloboda, Spišské hlasy, Katolícke noviny. Písal 
aj historické povesti a rozprávky. Vydavateľstvo LÚČ v. r. 1993 vydalo knihu jeho 
rozprávok: Čarovná píšťalka. Zachoval sa aj jeho román: Baníkova matka.
Národopisne články a  štúdie publikoval v  časopisoch: Slovenská politika, Živena 
a Svojina. Napísal divadelnú hru: Cesta na prísahu v Hnilčíku. V rokoch 1941 ‑ 1946 
písal fejtóny do Slovenského rozhlasu. Publikoval aj svoje úvahy na tému slovenskej 
inteligencie a spomienku na bombardovanie Spišskej Novej Vsi. Prekladal z fran‑
cúzštiny, maďarčiny a  nemčiny. Preložil životopis sv.  Terézie z  Lisieux a  román 
P. Petra Lhanda Za hlasom Pánovým, ktorý vyšiel v Spolku sv. Vojtecha ako podielo‑
vá kniha r. 1943. Zozbieral ľudové piesne a zvyky z regiónu Spiša, ktoré zostavil pod 
názvom: Tak spieva môj spišský ľud a Hlas môjho ľudu. Vytvoril sedem pozoru‑
hodných zbierok spišských ľudových piesní, zvykov, prísloví, porekadiel a pranostík, 
v ktorých sústredil výsledky svojich národopisných výskumov v dedinách dolného 
a stredného Spiša v rámci tzv. folklórneho roka od Ondreja, cez Viliju, Starý a Nový 
rok, Fašiangy, Veľkú noc až po Michala. Zachovala sa aj trojzväzková etnografická 
štúdia svadobných zvykov: Svadba v Hnilčíku. Významný etnograf doc. PhDr. Fran‑
tišek Matúš, CSc., o ňom napísal: „V prvej polovici 20. storočia nepoznáme na Spiši 
zberateľa ľudových piesní a už vôbec nie kňaza, akým bol František Hadri. V jeho 
pozostalosti sa našlo viac ako tisíc rukopisných záznamov spišských ľudových 
piesní, pozoruhodná zbierka ľudových zvykov a porekadiel a mnoho ďalších folklór-
nych materiálov. Už len výpočet jeho folklórnych zbierok zo Spiša budí obdiv nad 
tým, čo všetko zozbieral pre budúce časy a pokolenia. Zároveň zanechal svedectvo 
o kultúrnej vyspelosti nášho ľudu. Svojimi premyslenými a koncepčne vedenými 
národopisnými aktivitami si Hadri vydobyl čestné miesto vedľa známeho spišského 
národovca, etnografa a publicistu Štefana Mišíka, farára z Hnilca.“
Počas minulého režimu aj on trpel za svoju vieru a  krutosť Štátnej bezpečnosti 
pocítil na vlastnej koži. Neohlásené návštevy, domové prehliadky, vyhrážky, zákaz 
publikovať, vydávať knihy a spomienka na rok 1945, kedy ho mali popraviť ruskí 
partizáni a len zázrakom unikol smrti týždeň ukrytý v bani. Nedal sa však zastrašiť 
ani umlčať a pomáhal aj prenasledovaným rodinám vo farnosti. Aj to ukrojilo z jeho 
života a smrť ho predčasne odtrhla od milovaného spišského ľudu. Odišiel mladý, 
zomiera na fare v Hnilčíku v 56. roku života.
„Život je krásny, len treba mať otvorené oči a s úsmevom prekonávať všetky ťaž-
kosti.“ – Hadri‑Drevenický Ľubomír Ogurčák

„ABBÉ JOZEF“ 
SPIŠSKONOVOVESKEJ 
KULTÚRY UZATVÁRA 
ETAPU MANAŽÉRA
V týchto dňoch odchádza na pomyselný zaslúžený odpočinok 
človek, ktorý má skúsenosť s riadením kultúrnych inštitúcií 
v našom meste ako málokto. Jozef Lapšanský je typom 
rozhľadeného pedagóga, sčítaného mysliteľa a komentátora, 
ktorý vo svojej skúsenosti spája nadhľad Levočana i vrúcne 
srdce Spišiaka. Na jeho manažérsku anabázu sme boli zvedaví 
aj my.

Pôsobili ste na čele viacerých kul‑
túrnych inštitúcií v našom meste. 
Ako sa na svoje pôsobenie poze‑
ráte po rokoch?
Odišiel som z funkcie riaditeľa Spiš‑
ského kultúrneho centra a knižnice, 
no nie z  kultúrneho diania  – dú‑
fam… V  retrospektívnom pohľade 
sa usilujem poctivo zhodnotiť plusy, 
úspechy aj nedostatky a  pochybe‑
nia, akým sa človek v  riadení troch 
príbuzných, a  jednako rozdielnych 
kultúrnych inštitúcií nijako, ale von‑
koncom nijako vyhnúť nemôže a ani 
nedokáže. Moje privátne bilancova‑
nie štyroch decénií v médiách a kul‑
túre vychádza mierne pozitívne, no 

je to subjektívne resumé. Spravodlivejšie bude zhodnotenie plynúceho času 
a ľudí v ňom. Každopádne boli roky v spišskonovoveskom divadle, v osvetovom 
stredisku a  záverečná najdlhšia etapa v  knižnici univerzitami života. Bolo to 
obdobie i časopriestor, v ktorom som mohol rozvíjať a kultúre i jej prijímateľom 
ponúknuť určité talenty; snáď som ich márnotratne neprehajdákal…

Pôvodným povolaním ste novinár, časom ste sa stali manažérom, per‑
sonalistom i vysokoškolským pedagógom. Ako sa tieto pozície dopĺňali 
a ako vám pomáhali pri riadení kultúrnych inštitúcií v SNV?
V roku 1980 som ako študent bratislavskej katedry žurnalistiky absolvoval troj‑
mesačnú stáž v podnikových novinách Třinecký hutník. Generálnym riaditeľom 
kolosu – Třineckých železiarní – bol Ing. Miloslav Boublík, CSc. Zaujímavý člo‑
vek, presadzoval zásadu: „Hrdý človek pracuje lepšie.“ Jeho myšlienku som si 
pripomínal počas celej direktorskej anabázy. Snažil som sa prejavovať v prvom 
rade úctu každej kolegyni či kolegovi bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Subordi‑
náciu, šéfovanie som často vedome potláčal a priorizoval som ľudskosť, ako ju 
definoval maďarský klasik Endre Ady: „Človek nie je ani božia svieca, ani čertov 
kutáč…“ Merané súčasnými parametrami maximálnej efektívnosti nepredsta‑
voval som prototyp „in manažéra“. Veď mi aj prischol epiteton ornans „abbé 
Jozef“. Zachovával som vernosť myšlienke: Čo sa nerieši s rozvahou a pokojne, 
nevyrieši sa nijako…

Ste hrdým Spišiakom, Levočanom, no najväčší odkaz ste zanechali v met‑
ropole stredného Spiša – Spišskej Novej Vsi. Ako vidíte jej miesto na kul‑
túrnej mape Slovenska?
Ako Porty Edenu – brány Slovenského raja. Ako mesto mnohých pozoruhodných 
príbehov i osudov. Mesto prajné, najmä pokiaľ ide o poskytovanie krásnych zá‑
žitkov, inšpirácií a príležitostí. Ako mesto ešte stále netušených možností. Akže 
som smel prispieť nepatrnou hrivnou do kultúrneho i  spoločenského diania 
v Spišskej Novej Vsi, tak predovšetkým vďaka mnohým skvelým ľuďom dobré‑
ho srdca. Požičiavajúc aj parafrázujúc verše znamenitého priateľa Antona Kreta 
môžem sa s najčistejším svedomím vyznať:
Veď tak: ako láska k deťom, vnúčencom,
znamenala u nás hrad aj dom,
aj Iglov je mesto, ktoré hodno spoznať.
Zem celkom výnimočná, no najmä lásky hodná.“

Ďakujeme za rozhovor. Tomáš Repčiak
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OZNÁMENIE 
O ZBERE ODPADOV 
S OBSAHOM 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta 
termíny pre jarný zber odpadov s obsahom škodlivých látok z domácnos‑
tí v  jednotlivých častiach mesta. Medzi tento odpad patria: použité batérie 
a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chlad‑
ničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové 
oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené ole‑
jom, obaly znečistené olejom a pod. V rámci tohto zberu budú zbierané 
i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v  bytových domoch sa zber bude realizovať pro‑
stredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na 
vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi 
obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa občianskym preukazom. Odpad bude 
prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.

Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta * 27. 5. 2021 (štvrtok)

1. Novoveská Huta – námestie (reštaurácia Poľovník) 8.00 – 8.20
2. Ferčekovce – križovatka Trenčianskej a Muráňskej 8.30 – 8.50
3. Tarča – parkovisko oproti OD Družba, Lipová 20 9.00 – 9.20
4. sídl. Mier – parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.) 9.30 – 9.50
5. sídl. Západ ‑ parkovisko za OD (Kolárska ul.) 10.10 – 10.30
6. Blaumont – parkovisko Filinského 10.50 – 11.10
7. Hurbanova ul. – pri kotolni 11.30 – 11.50
8. Slovenská 44 – pri kotolni 12.30 – 12.50
9. Mlynská ul. – MPC, starý vchod 13.00 – 13.20
10. Ing. O. Kožucha ‑ parkovisko pred futbal. štadiónom 13.40 – 14.00

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodin‑
ných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunál‑
nych odpadov pre rok 2021.
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odo‑
vzdať na Zbernom dvore, Sadová ul. (po ‑ pi * 7.00 ‑ 15.00 h) * dovoz 
odpadu si je však potrebné dopredu dojednať s obsluhou Zberného dvo‑
ra na Sadovej ulici – tel. č. 0903 439 589. Tento odpad bude od občanov 
prevzatý po predložení občianskeho preukazu.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

DOBRÁ VEC
Výzva na predkladanie projektov financovaných z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves na rok 2021
Spišská Nová Ves ponúka občanom mesta možnosť spolurozhodovania o  využití 
časti finančných prostriedkov na podporu malých komunitných projektov realizova‑
ných na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach definovaných ako mestské 
výbory. Mestské výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa 
na samospráve mesta. Rozdelenie ulíc do jednotlivých mestských výborov sa na‑
chádza na web stránke mesta ‑ sekcia Samospráva/Mestské výbory.
Mesto Spišská Nová Ves vyčlenilo v roku 2021 spolu 9 000 €, pre každý mestský 
výbor je určených maximálne 1 000 €.
Komunita ponúkne nápad, členovia mestských výborov hlasovaním vyberú víťaz‑
né nápady, ktoré budú podporené čiastkou 300 – 1 000 €. Vznikne tak minimálne 
9 DOBRÝCH VECÍ v Spišskej Novej Vsi.

Aké oblasti môžu byť podporené?
Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:
• voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne 

vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
• komunitné aktivity
• šport ‑ organizácia amatérskych športových turnajov a aktivít
• kultúra ‑ kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
• podpora turizmu
• životné prostredie ‑ aktivity zveľaďovania prostredia komunít
• sociálna pomoc ‑ podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva
• podpora dobrovoľníctva

Finančné limity pre projekty
• Minimálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 300 €
• Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 1 000 €
• Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia 

projektu.

Časový harmonogram
• Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je do 20. 6. 2021 

vrátane.
• Do tohto termínu musí byť projekt doručený elektronicky na e‑mailovú adresu 

dobravec@mestosnv.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

• Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr 
do 31. decembra 2021.

Kto môže požiadať o podporu mesta?
Žiadateľom môže byť obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov mesta 
(občiansky projekt), právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Právnické 
osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať sídlo na území mesta, alebo musia 
pôsobiť na území mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom mesta. V prípade, že 
je predkladateľom komunitného projektu obyvateľ mesta alebo neformálna skupina 
obyvateľov, musia mať trvalé bydlisko na území mesta Spišská Nová Ves.
Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.

Náležitosti podania projektu
Projekt musí byť v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová 
Ves na rok 2015 – 2022 (www.spisskanovaves.eu) – Strategické a rozvojové projekty.
Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, 
resp. dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.
Do termínu uzávierky výzvy ‑ 20. 6. 2021 vrátane ‑ musí byť projekt doručený elek‑
tronicky na e‑mailovú adresu  dobravec@mestosnv.sk alebo poštou v  zalepenej 
obálke s označením: „Dobrá vec“ do podateľne Mestského úradu v SNV na adresu: 
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Súčasťou predloženého projektu musí byť písomné vyjadrenie podpory projektu mi‑
nimálne pätnástimi ďalšími obyvateľmi mesta inými než predkladateľ, ktorí dosiahli 
vek minimálne 15 rokov a súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: Ing.  Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, Mest‑
ský úrad, Radničné námestie 7 (radnica), e‑mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, 
t. č. 053/417 66 13.

Ing. Pavol Bečarik, v. r., primátor mesta

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek,  
že hromadné očkovanie uvedených zvierat proti besnote sa uskutoční 

v nasledovných termínoch: 
* 14. mája 2021 od 8.00 do 16.00 h vo Veterinárnej nemocnici SNV,  

Duklianska 46 (pred sídl. Západ I). 
* 15. mája 2021 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 8 €. 
Od 1. 9. 2018 je povinné čipovanie psov. Čipovanie budeme vykonávať za 10 € 

a evidenciu do CRSZ za 5 € (spolu 15 €).

Kvôli zápisu do CRSZ je potrebné aj u čipovaných psov pri očkovaní  
nahlásiť rodné číslo majiteľa psa a pri adrese uviesť popisné číslo domu 

(uvedené údaje sú v občianskom preukaze).
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote,  

nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. 
Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku postihu.

Telefón: 053/446 26 23 * 0905 506 126
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PROJEKT ZELENÁ PLANÉTA
V rámci projektu Zelená planéta zasadil primátor 
mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik spoločne 
s koordinátorkou projektu na Slovensku Oľgou Se‑
mančákovou v sobotu 10. 4. 2021 na Radničnom 
námestí v  blízkosti budovy Reduty symbolický 
strom – lipu.
Projekt Greening of the Planet ‑ Zelená planéta  je 
pokračovaním minuloročného projektu Ekologizácia 
Ukrajiny. Jeho poslaním je obnova ekosystému Zeme 
s  cieľom upútať pozornosť 
sveta a  zjednotiť ľudí v  rámci 
globálnej ekologickej výzvy. 
Jedným z  kľúčových cieľov 
projektu je zrealizovať rozsiah‑
lu výsadbu miliónov stromov za 
1 deň v 100 krajinách sveta.
Organizátorom projektu je 
nadácia Greening of Ukraine 
a  podporovaný je Minister‑
stvom zahraničných vecí Ukra‑
jiny, Ministerstvom ochrany 
životného prostredia a  prírod‑
ných zdrojov Ukrajiny a  Štát‑
nou agentúrou pre lesné zdroje 
Ukrajiny. „Väčšina z  nás si je 
dnes vedomá potreby chrániť 
životné prostredie. Preto sa 
i naše mesto zapojilo do tohto 
medzinárodného projektu. Keď 
každý z nás len maličkou kvap-

kou prispeje k ochrane prírody, môže to mať obrovský 
dosah pre našu planétu,“ uviedol Pavol Bečarik, pri‑
mátor mesta.
Iniciátorkou zasadenia stromu v  rámci uvedeného 
projektu a koordinátorkou na Slovensku je Oľga Se‑
mančáková, riaditeľka časopisu Business Woman 
Slovakia, predstaviteľka ukrajinskej diaspóry na Slo‑
vensku a zakladateľka nadácie Naša cesta: „Na Slo-
vensku bývam od roku 1999 a považujem sa za ‚veľkú 

Slovenku‘. Všetko, čomu som sa doteraz venovala 
z celej duše, vždy malo nádych slovensko-ukrajinskej 
družby a integrácie. Keď som dostala ponuku byť koor-
dinátorkou projektu Zelená planéta na Slovensku, nič 
logickejšie mi nenapadlo, ako začať v Spišskej Novej 
Vsi – bráne Slovenského raja. Skvelým začiatkom bolo 
podujatie, na ktorom sme zasadili v parku pri Redute 
Strom družby medzi Ukrajinou a Slovenskom. Zároveň 
sme podporili obnovu ekosystému planéty a budeme 

spájať ľudí dobrej vôle, čo je aj 
nosnou myšlienkou projektu.“
Do projektu Zelená planéta sa 
zapojilo 130 krajín. Sade‑
nie stromu sledovali v  online 
priestore nielen Ukrajinci spo‑
ločne s  bývalým prezidentom 
krajiny Viktorom Juščenkom, 
ale ľudia na celom svete. „Som 
rád, že sme v priamom preno-
se mohli pozdraviť ľudí, ktorí sa 
zapojili do tejto krásnej akcie. 
Zapadá to do rámca ochrany 
našej prírody, je to agenda, 
ktorej je treba dlhodobo sa ve-
novať. Je zvláštne, že sme túto 
lipu zasadili práve v deň, kedy 
som v  meste sobášil man-
želský pár Ukrajincov,“ dodal 
P. Bečarik.

Tomáš Repčiak,  

ADNAN AKRAM
Hádam ako každý poslanec citlivo vní‑
mam vývoj v  našom meste ako celok, 
ale obzvlášť v časti na sever od Hornádu, 
ktorá predstavuje obvod, kde som bol 
zvolený a  najmä sídl. Západ, kde som 
predsedom výboru od r. 2010. Dlhoročné 
skúsenosti z práce vo výbore sa snažím 
preniesť aj do môjho pôsobenia ako člen 
výboru za staré mesto a  sídl. Východ, 
ktorému vysoko odborne šéfuje kolega 
a  viceprimátor J. Gonda. Ako predse‑
da komisie kultúry s  ostatnými členmi 

máme eminentný záujem pozitívne ovplyvniť rozvoj koncepcie kultúry v na‑
šom meste a v dotačnej politike prioritne podporiť projekty neprofesionálneho 
charakteru a, hlavne, mládež. Ako župný poslanec mám možnosť zúčastniť sa 
procesu nápravy nepomerného a nespravodlivého rozdeľovania podpory v re‑
giónoch z minulosti, ktoré prebiehalo z politických dôvodov v prospech Gemera 
a Zemplína. To sa snažím robiť aj počas mojej práce ako člen krajskej kultúrnej 
komisie, kde s kolegom R. Javorským a J. Volným obhajujeme náš Spiš. Teší 
ma, že sa KSK usiluje o urovnanie investičného dlhu z minulosti voči Spišu, čo 
môžeme vidieť aj dnes v podobe obnovy komunikácie na Duklianskej ul., ktorá 
je prevažne financovaná krajom. Ďalšia novinka z dielne župy je vznik novej 
dotačnej politiky zaručujúcej vyššiu transparentnosť a férovosť pri udeľovaní 
grantov pre rôzne spoločenské, kultúrne a sakrálne projekty, ale aj na podporu 
iných prospešných aktivít v  regiónoch. Spiš má aj silné zastúpenie v  novo‑
vzniknutej krajskej dotačnej komisii v podobe členstva primátora mesta P. Be‑
čarika, poslanca R. Javorského a mňa. Priorít do budúcna je veľa, ale osobne 
by som sa rád zúčastnil procesu skrášlenia nášho mesta. Každý Spišiak je 
hrdý, že žije v takom malebnom meste, treba však viac dbať na drobné este‑
tické chyby a nedostatky, koncepčne riešiť vizuálny smog a nevkusné reklamy 
hlavne v centre a maximálne využiť dostupné externé zdroje na zveľaďovanie 
zelene v meste s dôrazom na ekológiu. Krajšie mesto znamená lepší život pre 
občanov a krajší zážitok pre návštevníkov.

PETER BEDNÁR
Byť poslancom mesta je honor, no v prvom rade 
zodpovednosť. Aspoň takto to vníma predstaviteľ 
mladšej generácie zastupiteľstva nášho mes‑
ta Peter Bednár. Podnikateľ v  cestovnom ruchu 
a  aktuálne i  medzinárodný futbalový rozhodca 
je členom finančnej komisie mesta a tiež členom 
komisie cestovného ruchu.
„Práca a  fungovanie finančnej komisie je pre 
mesto veľmi dôležitá, zbiehajú sa v nej mate riály 
zo všetkých oblastí, nakoľko všetko súvisí aj s fi-
nanciami. Snažím sa byť dobrým hospodárom tak, 
aby mesto zabezpečovalo vždy lepší servis oby-

vateľom, investovalo do svojho majetku, no taktiež aby zadlžovanie sa bolo primerané. 
Pretože to, čo minieme, vždy bude musieť niekto zaplatiť. A, ak to nebudeme my, budú 
to naše deti či vnúčatá.“
Okrem pôsobenia v spomenutých komisiách a mestskom výbore na sídlisku Západ, kde 
34‑ročný Novovešťan vyrastal, prostredníctvom predstavenstva dozoruje i chod mest‑
skej spoločnosti Emkobel.
„Jednou z prvých vecí, za ktoré som sa zasadzoval, bolo zrušenie vyplácania podielov 
na zisku pre členov predstavenstva a  vedenia spoločnosti. Šiel som tak trochu proti 
sebe, ale do komunálnej politiky som nešiel kvôli peniazom. Spoločnosť mestu každo-
ročne prináša príjem vo výške takmer 600 000 €, ktoré sú následne využité v prospech 
občanov. Výsledkom dobrého hospodárenia je i fakt, že v poslednom roku boli obyvate-
ľom zasielané preplatky vo výške takmer 200 000 €.“
Štúdium materiálov do jednotlivých komisií Peter strieda s pôsobením na futbalových 
ihriskách. Šport je jeho srdcovou záležitosťou a  spolu s kolegami pracuje na návrhu 
zvýšenia dotácie pre športové kluby.
„Bez podpory samosprávy to má šport v dnešnej dobe veľmi náročné. Obzvlášť v našich 
zemepisných šírkach. Som veľmi rád, že predseda športovej komisie Oliver Búza spolu 
s ďalšími pracovníkmi zaviedli do financovania športu systém. Pri analyzovaní objemu 
financií, ktoré prostredníctvom dotácií venujú svojim športovým klubom niektoré mestá 
na Slovensku, Spišská Nová Ves zaostáva. Pevne verím, že spolu s kolegami a primáto-
rom nájdeme kľúč k spokojnosti klubov, športovcov, ale aj všetkých obyvateľov.“
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ZIMNÉ SČÍTANIE TURISTOV V SLOVENSKOM RAJI
Správa Národného parku Slovenský raj už od roku 1992 každoročne vykonáva sčítanie turistov v Slovenskom raji v letnom aj v zimnom 
období. To zimné prebiehalo 25. 2. 2021 od 8.00 do 16.00 hod. na turistických chodníkoch v národnom parku.
Obvykle sa sčítava na stanovištiach pri vstupoch do národného parku. Keďže aktuál‑
na pandemická situácia láka do prírody viac ľudí, tento rok boli tieto miesta rozšírené 
o ďalšie. „Sčítanie bolo realizované na 11 každoročne stálych stanovištiach a tieto sta-
novištia zahrnuli i 16 turistických chodníkov. Správa Národného parku Slovenský raj 

zrealizovala sčítanie ešte v ďalších 4 lokalitách, a to Stratenský kaňon okolo tunela; 
Vernár, Studničky; Košiarny briežok, Binhaus, Bikšova lúka a Letanovce, Letanovský 
mlyn,“ vymenovala Katarína Škorvanková zo Správy Národného parku Slovenský raj.
Ochranári sa návštevníkov pýtali, odkiaľ sú a kam smerujú. Na základe zozbieraných 
údajov vedia následne určiť, ktorá lokalita je ako zaťažovaná. Vplyvom pandémie 
bol zaznamenaný rapídny nárast hlavne domácich turistov. „V tento jeden deň bolo 
napočítaných 556 návštevníkov. V  porovnaní s  minulými rokmi, kedy bola zimná 
denná návštevnosť  v  rozmedzí 100 – 200 návštevníkov, tohoročná zimná den‑
ná návštevnosť vzrástla až trojnásobne. Okrem toho na spomínaných pridaných 
lokalitách sa pohybovalo ešte ďalších 284 osôb,“ priblížila ďalej K. Škorvanková.
Najviac návštevníkov sa v  uvedený deň pohybovalo na tzv.  prímestských, ľahko 
dostupných, najmenej nebezpečných lokalitách a na nenáročných a časovo krát‑
kych turistických chodníkoch. Najnavštevovanejším miestom ostal tradične 
Tomášovský výhľad, ktorý navštívilo 36 % ľudí. Ďalej nasledujú Stratenská píla 
(20 %), Prielom Hornádu (11 %), Novoveská Huta – Rybníky (11 %), Smižianska 
Maša – Čingov (9 %), Zejmarská roklina (2,5 %) a Suchá Belá (2 %). „Ostatné, v lete 
vyhľadávané rokliny ako Sokol, Piecky, Kyseľ mali veľmi nízku návštevnosť, niektoré 
len 0 – 1 %,“ doplnila K. Škorvanková.
Čo sa týka národnosti, po prvýkrát tu ochranári vzhľadom na pandémiu evidova‑
li len Slovákov. Najväčší pohyb návštevníkov bol zaznamenaný v čase medzi 
11.00 – 12.00 hod., a to na úrovni 23 %. Medzi 12.00 – 13.00 hod., 13.00 – 14.00 
hod. a 14.00 – 15.00 hod. to bolo 13 % a od 15.00 do 16.00 hod. 11 %. Najmenej 
turistov sa v našom národnom parku pohybovalo v čase medzi 8.00 – 9.00 hod. 
(4 %) a v čase medzi 9.00 – 10.00 hod. (8 %).
V  súvislosti so zvyšujúcim sa počtom návštevníkov v  Slovenskom raji narastá aj 
počet porušovania pravidiel návštevného poriadku. Ochranári preto vyzývajú, aby 
sme sa k prírode správali ohľaduplne.

Edita Gondová, foto: Jana Barbuščáková

NOVINKY V ZOO
Už tradične v jarnom období prebiehajú v zoologickej záhrade práce pred začiatkom turistickej sezóny. Tento rok sa návštevníci môžu tešiť 
na niekoľko noviniek. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení zoologická záhrada otvorila svoje brány 20. apríla.
V  zoologickej záhrade pred začiatkom turistickej 
sezóny prebiehalo upratovanie areálu. „Jedná sa 
hlavne o  hrabanie listov, obnovenie náterov chov-

ných zariadení a ich opravy. Vyrábame a umiestňu-
jeme nové orientačné tabuľky a tabuľky zvierat. Po 
chovateľskej stránke sú zvieratá premiestňované zo 
zimovísk do letných expozícií,“ priblížil jednotlivé 
práce nový riaditeľ ZOO Karol Dzurik.
Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na nové druhy 
zvierat, ktoré doteraz v histórii ZOO ešte nechovali. 
Ide o  párik mačkovitej šelmy serval stepný a  no‑
vinku v pavilóne Aquaterra ‑ korytnačku kajmanku 
dravú. „Plánujeme obnoviť chov kengúr červených. 
Pôjde tak už o druhý druh vačkovcov, ktorý budeme 
chovať v našej ZOO, momentálne chováme kengury 
červenokrké. Zmodernizovali sme chovné zaria-
denie pre veľké mačkovité šelmy,“ doplnil ďalej 
K. Dzurik.
Počas tohtoročnej sezóny dôjde k  úprave ceny 
vstupného pre dospelých. Za 1 vstupenku tak za‑
platia 4 €, resp. 2 € zľavená vstupenka (študenti 

denného štúdia od 15 do 25 rokov po predložení 
dokladu o  štúdiu,  dôchodcovia od 60 rokov a  ZŤP 
dospelí po predložení dokladu o  ZŤP). Vstupenky 
pre deti ostali v  nezmenenej výške, a  to 1 €, deti 
do 3 rokov zadarmo, vstupné do pavilónu Aquaterra 
je zahrnuté v cene vstupného do ZOO. „Pre domá-
cich obyvateľov dávame do pozornosti zvýhodnené 
vstupy prostredníctvom zakúpenia permanentky. 
Cena permanentky je 40 € za 20 vstupov. Má neob-
medzenú platnosť, je prenosná a dá sa použiť aj pre 
viac osôb,“ informoval na záver K. Dzurik.
Pomôcť môžete aj adoptovaním zvierat, čiže 
úhradou ročných nákladov na ich výživu, 
príp. sponzorským darom na účet IBAN SK40 
5600 000 0075 1382 2001. Bližšie informácie náj‑
dete na webovej stránke www.zoosnv.sk.

Edita Gondová, foto: archív ZOO v SNV
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SKAUTKY A SKAUTI POČAS PANDÉMIE UKÁZALI 
SVOJE SILNÉ STRÁNKY
Pandémia ukázala tomuto svetu mnohé slabiny. Na druhej strane však zviditeľnila mnohých, ktorí neváhajú a nezištne pomáhajú tým, 
ktorí ostali na pomoc druhých odkázaní.

Medzi týchto nesebeckých ľudí patria mnohí skauti. 
V našom meste pôsobí 75. zbor o. b. Jána Vojtaššá‑
ka, a preto sme sa opýtali vodcu spišskonovoveského 
skautského zboru Denisa Čuchrana (DČ) a  jeho zá‑
stupcu Petra Kováča (PK), ako prežívali čas spojený 
s mnohými pandemickými opatreniami.

V minulosti bol skauting na Slovensku, resp. Čes‑
koslovensku dlhodobo potlačovaný. Priblížte nám, 
prosím, novodobú históriu skautingu v  našom 
meste, kto a kedy tu založil skautský zbor a čo je 
jeho hlavnou náplňou?
D.Č.:  „Po dlhých rokoch zákazu činnosti skautingu 
na území vtedajšej ČSSR počas totality, založil v roku 
1992 Anton Horník v našom meste prvý skautský od-
diel, ktorý bol zárodkom pre vznik skautského zboru. 
Poslaním činnosti nášho zboru, rovnako ako i celého 
skautského hnutia, je cieľavedomý a všestranný osob-
nostný rozvoj mladých ľudí. Skauting svoje členky 
a členov vedie k hodnotám, zdravému životnému štýlu, 
úcte k  prírode a  životnému prostrediu, občianskemu 
aktivizmu či dobrovoľníctvu.“

Ovplyvnila koronakríza činnosť vášho zboru alebo 
sa vás až tak nedotkla, keďže v ponímaní mnohých 
z nás je skauting spájaný hlavne s aktivitami v prí‑
rode?
P. K.: „Po dvadsiatich ôsmich rokoch aktívnej činnosti 
sme i my v minulom roku museli prerušiť našu bežnú 
činnosť, ktorá spočívala hlavne v pravidelných stretnu-
tiach v našej skautskej klubovni, v meste alebo v prí-
rode. Táto situácia trvá prakticky dodnes. No skautské 
heslo hovorí: ‚Buď pripravený!‘ a na základe neho sme 
sa novým skutočnostiam dokázali rýchlo prispôsobiť.“

Ako?
P.  K.: „Keďže dobrovoľníctvo je 
podstatnou súčasťou skautské-
ho hnutia, už minulú jar sme sa 
stali súčasťou celoslovenskej 
Skautskej služby. V našom mes-
te sme boli jednou z  aktívnych 
dobrovoľníckych organizácií po-
dieľajúcich sa na pomoci v čase 
pandémie. S priateľmi z ďalších 
mestských organizácií sme šili 
a roznášali rúška, vozili dôchod-
com obedy, viacerí naši členo-
via pomáhali aj v karanténnych 
centrách a  pri antigénovom 
testovaní.“

Pandémia prinútila mnohé 
aktivity z rôznych oblastí spo‑
ločenského života preniesť do 
virtuálneho sveta. Keďže me‑
dzi skautmi sú hlavne mladí 
ľudia, tento prechod, predpo‑
kladáme, nebol pre vás žiad‑
nym problémom…
D. Č.:  „Väčšina našich skaut-
ských družín a  oddielov sa 
stretávala na spoločných 
stretnutiach v  online priestore, 

kde naďalej pracovali na skautskom programe a  tí-
movom rozvoji. Okrem toho sa naši skauti venovali 
skautskému osobnostnému rozvoju individuálne pro-
stredníctvom odboriek, náročnejších výziev a ďalších 
spôsobov napredovania, ktoré skauting ponúka. Jeden 
z našich členov rozbehol aj sériu online diskusií s ná-
zvom Scouttalks, ktoré dnes sledujú skauti z  celého 
Slovenska.“

Po chvíľkovom uvoľnení opatrení stihli ste v  lete 
organizovať nejaké zaujímavé letné aktivity?
D. Č.: „Áno, síce za prísnych hygienických opatrení, ale 
o to radostnejšie, sme zvládli usporiadať letné skaut-
ské tábory v Markušovskej doline a pri Nižných Repa-
šoch. Tiež sme pripravili program pre deti z centra pre 
deti a rodiny v Poprade a viacdňový kempingový pobyt 
pre deti z centra pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi. 
Pomohli sme aj pri ďalších menších dobrovoľníckych 
aktivitách a  stihli sme aj zopár skautských podujatí 
a stretnutí. Najväčším bolo septembrové otvorenie no-
vého skautského roka, ktoré sme pripravili nielen pre 
skautov, ale i pre ich rodičov.“

Ako ste prežívali druhú vlnu pandémie?
P. K.: „Opäť sme museli klasickú činnosť obmedziť, no 
v predvianočnom čase sme priniesli do nášho okresu 
a  mesta Betlehemské svetlo, ktoré si mali možnosť 
obyvatelia odpáliť. S  Betlehemským svetlom sme 
navštívili i  pána primátora. Opäť sme sa zapojili do 
dobrovoľníckych aktivít, napr. sme pomáhali s  roz-
nášaním respirátorov pre obyvateľov mesta. V nepo-
slednom rade sme využili čas, počas ktorého naša 
skautská klubovňa zíva prázdnotou a rozšírili sme jej 
vybavenie a pokračovali v jej zveľaďovaní. Podarilo sa 
nám to hlavne vďaka podpore Raiffeisen banky, kde 
sme uspeli v grantovom programe Gesto pre mesto. 

Veríme, že po skončení pandémie sa tam budú cítiť 
naši skauti a skautky ešte príjemnejšie.“

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré, ako 
uplynulé obdobie vidíte vy?
D. Č.:  „Rok pandémie bol pre nás rokom, ktorý nás 
prinútil k mnohým zmenám. Ukázal nám ale, koľko sily 
je v mladých ľuďoch, ktorí neváhajú obetovať svoj čas 
a schopnosti pre druhých. Či už ide o prípravu online 
programu pre deti a mládež, alebo rôzne dobrovoľníc-
ke aktivity. Skauti ukázali, že heslo ‚Buď pripravený!‘ 
vedia stále napĺňať.“

Čo pripravujete v najbližšom období?
P.  K.: „Veríme, že situácia s  pandémiou sa už bude 
postupne len a len zlepšovať, avšak stále sme pripra-
vení zapojiť sa k akejkoľvek pomoci prostredníctvom 
Skautskej služby. Okrem toho sa blíži leto, takže po-
maly pracujeme aj na príprave letného skautského tá-
bora a veríme, že situácia nám bude naklonená a bude 
možné ho uskutočniť. Spoločne s táborom pripravuje-
me tiež už tradičný letný kempingový pobyt pre deti 
z centra pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Po celý 
čas tiež pracujeme na skautskom rozvoji a programe 
prostredníctvom online stretnutí a sme pripravení na-
behnúť aj na našu tradičnú činnosť v klubovni, v príro-
de alebo v uliciach nášho mesta.“

Pre tých, ktorí by sa chceli k vám pridať, uveďte, 
prosím, kto sa môže stať skautom a kde vás v na‑
šom meste nájde, prípadne, kde sa môže o vašej 
činnosti dozvedieť viac?
D. Č.:  „Pridať sa k  nám môže prakticky ktokoľvek, 
skautský program je však zameraný najmä na mla-
dých ľudí. V  našom zbore máme momentálne vyše 
170 členov. Aby si každý našiel to svoje, poskytuje 

skauting špeciálne zameraný 
program pre najmenšie včielky 
a vĺčatá od 7 do 10 rokov a tro-
chu iný program pre starších 
skautov a skautky do 14 rokov. 
Program pre rangerov, ranger-
ky a  starších od 15 rokov je 
tiež odlišný a  zameraný viac 
na službu okoliu a  prípravu 
programu pre menšie skautky 
a skautov. Viac informácií a tiež 
kontakty na našich vedúcich 
môžete nájsť na našej webovej 
stránke skautingsnv.sk alebo 
na našej facebookovej stránke 
75.  zbor o.  b. Jána Vojtaššá-
ka, poprípade na instagrame 
75.zbor_snv. Mimo pandémie 
sme zvykli tiež robiť nábory na 
školách v  Spišskej Novej Vsi 
a veríme, že sa k tejto činnosti 
čoskoro opäť vrátime.“

Ďakujeme za rozhovor a hlavne 
za nezištnú pomoc, ktorú skauti 
v našom meste v uplynulom ob‑
dobí vykonali.

A. Jančíková
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ON-LINE VEĽTRH 
CVIČNÝCH FIRIEM
Žiaci III. A triedy odboru obchodná akadémia na Stred‑
nej odbornej škole ekonomickej sa so svojou cvičnou 
firmou ECOmania,  s.  r.  o., zúčastnili v  priebehu me‑
siaca marec dvoch online veľtrhov cvičných firiem. 
Odborným a  metodickým gestorom obidvoch veľtrhov 
bolo Slovenské centrum cvičných firiem ŠIOV Bratisla‑
va. Žiaci vzorne reprezentovali školu a aj takýmto novým 
spôsobom prezentácie dokázali prepojiť teóriu s praxou.

SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO 
SYNDRÓMU
Svetový deň Downovho syndrómu (21. marec) rozširu‑
je povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento 
svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším. 
Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, 
keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve 
rozdielne farebné ponožky. Túto myšlienku sa rozhodla 
podporiť aj trieda 3. A ZŠ na Ul. Z. Nejedlého. Dow‑
nov syndróm je jednou z najbežnejších chromozómo‑
vých abnormalít vyskytujúcich sa u ľudí. Ide o vrodený 
defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 
21. chromozómovom páre. Na liečbu tohto ochorenia 
neexistuje žiaden liek. Len vzdelanie a  správna sta‑
rostlivosť môže viesť k zvýšeniu kvality života.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pa-
mäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
História a znalosti dávnych udalostí sú neodmysliteľ‑
nou súčasťou všeobecného rozhľadu človeka.  Mladí 
dejepisári mali možnosť overiť si svoje nadobudnuté 
vedomosti prostredníctvom postupovej predmetovej 
olympiády z  dejepisu. ZŠ Lipová 13 reprezentova‑
li žiačky Alexandra Hadbavná a  Bianca Čaplová, 
ktoré v  okresnom kole získali v  svojich kategóri‑
ách 1.  a  2. miesto a  postúpili do krajského kola. 
V  každej kategórii si vedomosti overilo 22 súťažia‑
cich. V  silnej konkurencii sa umiestnili na krásnom 
6. a 7. mieste a dosiahli najlepšie umiestnenie v rámci 
škôl nášho mesta. Žiačky na súťaž pripravovala pani 
učiteľka Mgr. Ingrid Macková.

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021
Aj tohto roku Spišské kultúrne centrum a  knižnica 
v Spišskej Novej Vsi zorganizovali regionálne kolo vý‑
tvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí 2021, 
do ktorej sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru tunajšej 
ZUŠ. Tento ‑ už v  poradí 
36. ročník ‑ reprezentuje 
detské vnímanie a  pred‑

stavivosť, ktoré malí umelci prostredníctvom výtvar‑
ných médií pretvárajú v unikátne dielka. Ústrednú tému 
vesmíru mohli malí výtvarníci zobraziť ľubovoľnou 
technikou. V  súťaži sa podarilo uspieť mladej, veľmi 
talentovanej žiačke Kristínke Nociarovej z  2.  roční‑
ka z triedy p. učiteľky Evy Bavalovej. Kristínka získala 
krásne 2. miesto v kategórii ‑ 0. až 4. ročník so svo‑
jou prácou s názvom „Vesmírny Lunapark“. Odborná 
porota vybrala najlepšie práce v každej kategórii, a tie 
ocenené postupujú ďalej do celoslovenského kola, kto‑
ré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurba‑
nove. Kristínke budeme držať palce aj v ďalšom kole. 
Všetky práce je možné zhliadnuť na online výstave 
(https://osvetasnv.sk/vesmir‑ocami‑deti‑2021‑onli‑
ne‑vystava). V online priestore reprezentuje ZUŠ aj ďal‑
šia žiačka výtvarného odboru Júlia Erbanová (8. roč.) 
z  triedy p.  uč. Bavalovej so svojou grafickou prácou 
s názvom „Strelec“. Obom dievčatám srdečne blaho‑
želáme k úspechu.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského 
kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústred‑
nej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek 
v  astronomických a  kultúrnych zariadeniach na Slo‑
vensku.
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Vesmír očami detí / Kristína Nociarová: Vesmírny lunaparkVesmír očami detí / Júlia Erbanová: Strelec

UPOZORNENIE 
NA PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY
Aktuálne informácie o plánovanom 
prerušení distribúcie elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho / vysokého 
napätia nájdete na portáli VSD 
www.vsds.sk  
v časti Plánované odstávky.
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HARMONOGRAM ODSTÁVOK TEPELNÝCH ZARIADENÍ
EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2021

Názov tepelného zariadenia Termín odstávky 
tepelného zariadenia Ulice

J. FABINIHO máj 24. 5. – 29. 5. Boženy Němcovej; J. Fabiniho

LEVOČSKÁ máj 24. 5. – 29. 5. Levočská 16, 20, 22; Dom smútku

HURBANOVA máj 31. 5. – 4. 6. Hurbanova 12, 13, 14, 15, 16, 17

PANORÁMA máj 31. 5. – 4. 6.

BANÍCKA jún 7. 6. – 11. 6. Banícka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Konrádova 2, 4, 6

ZIMNÝ ŠTADIÓN jún 7. 6. – 11. 6.

TARČA 3 – Topoľová jún 14. 6. – 18. 6. Lipová 14, 15, 16, 17, 18, 19; Brezová 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Gaštanová; 
Topoľová; CHARITA; Dom dôchodcov

TARČA 1 – Agátová jún 14. 6. – 18. 6. Agátová; Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Javorová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15;  
Obchod CBA; zdravotné stredisko

VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa jún 21. 6. – 25. 6. Zimná 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 130, 131; Fraňa Kráľa 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11; Reduta; Združena; Hotelová akadémia; obchodné centrum

VÝCHOD 2 – Slovenská jún 21. 6. – 25. 6. Kolárova 2, 4, 6, 8, 10, 12; Česká 2, 3; Slovenská 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;  
Moravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

MIER 4 – Štúrovo nábrežie jún 28. 6. – 2. 7. Štúrovo nábrežie 9; J. Matušku 2, 4, 6, 8; Trieda 1. mája 2, 4, 10, 12; Dom kultúry Mier; 
zdravotné stredisko; pošta; čistiareň; Spiš Market; Atrex

MIER 2 – J. Wolkera 9 jún 28. 6. – 2. 7. J. Wolkera 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31;  
Trieda 1. mája 13, 15, 17, 19

ZÁPAD 1 – Srojnícka júl 6. 7. – 9. 7. Kováčska 1, 2, 3, 4; Strojnícka 1, 2, 3, 4, 5, 6; Stolárska 1, 3; Hutnícka 1, 3, 5, 7, 9; 
Zamočnícka 1, 2; Hrnčiarska 1, 2; zdravotné stredisko; MŠ Stolárska

ZÁPAD 3 – Kolárska júl 6. 7. – 9. 7. Kolárska 1, 2, 3, 4, 5; Kamenárska 1, 2, 3, 4; Tkáčska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
Obchod DYMO

ZÁPAD 2 – Duklianska júl 12. 7. – 16. 7. Duklianska 50, 52, 54, 56, 58; Hutnícka 8, 10, 12, 14 + ZŠ Hutnícka

E. M. ŠOLTÉSOVEJ júl 12. 7. – 16. 7. Za Hornádom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; E. M. Šoltésovej 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;  
potraviny; Retter

TARČA 2 – Dubová júl 19. 7. – 23. 7. Dubová; Javorová 7, 8, 9, 10, 11; Brezová 11, 12, 13, 14; Lipová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  
Gymnázium Javorová; ZŠ a MŠ Lipová; STEZ

MESTSKÝ ÚRAD júl 19. 7. – 23. 7.

HVIEZDOSLAVOVA júl 26. 7. – 30. 7. Gorazdova; Hviezdoslavova 1, 2, 3, 4; Levočská 9; Slovenská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 
26, 28; Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Rastislavova 5, 6; Kolárova 1, 2, 3; Koceľova; polícia; 
Gajdoš; MŠ Slovenská

RÁZUSOVA júl 26. 7. – 30. 7. Rázusova; Ing. O. Kožucha 1, 3, 5, 7, 9; Banícka 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28;  
J. Hanulu 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 + MŠ J. Hanulu

MIER 6 – J. Wolkera 26 august 2. 8. – 6. 8. J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34; Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;  
P. Jilemnickeho 4, 6, 17, 19, 21; Charita; ZŠ Z. Nejedlého

MIER 1 ‑ Komenského august Termín bude  
spresnený neskôr

Štúrovo nábrežie 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Komenského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23; MŠ a ZŠ Komenského

MIER 3 – Tr. 1. mája 37 august Termín bude  
spresnený neskôr

Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; 
Bezručova 1, 3, 5, 7; J. Wolkera 33, 35, 37, 39; Z. Nejedlého 1, 3 + MŠ

MIER 5 – Tr. 1. mája 20 august Termín bude  
spresnený neskôr

Štúrovo nábrežie 10, 11, 12, 13, 14; P. Jilemnického  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 + MŠ;  
Trieda 1. mája 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Krčméryho 2, 4, 6, 8 + pohostinstvo

Ing. Marián Bubeník, ved. technicko‑prevádz. úseku

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ 
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. 5.: 8.00 - 18.00 Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1 T.: 053/441 35 79

8. 5.: 8.00 - 18.00 Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27 T.: 053/441 29 66

OSTATNÉ DNI
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
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

Naša škola vznikla na podnet rodičov, ktorí dlhodobo riešili problémy vo vzdelávaní svojich detí s poru‑
chami autistického spektra. Funguje už štvrtý rok, prví žiaci sa u nás začali vzdelávať v školskom roku 
2017/2018.

Prichádzajú k nám žiaci z bežných základných škôl, kde im učenie komplikuje napríklad veľký kolektív 
žiakov, rýchle tempo učenia, komunikačné a iné bariéry. V bežnej základnej škole žiak s autizmom začne mať 
výraznejšie problémy väčšinou pri prechode na druhý stupeň, kde sa cíti akoby „stratený“ a mnohým veciam 
nerozumie, nedokáže sa prispôsobovať zmenám, nedokáže komunikovať primeraným spôsobom, následne 
sa cíti nepochopený, čo často vedie k výbuchom zlosti a často je správanie takéhoto žiaka považované za 
drzé a arogantné. Ide o žiakov, u ktorých nebol diagnostikovaný znížený intelekt.

Spôsob výučby v našej škole sa od bežnej základnej školy líši hlavne malým počtom žiakov v triede (mini‑
málne 4, maximálne 6) a podmienkami v triede. Každý žiak má svoje pracovné miesto, svoju skrinku, v trie‑
de sa nachádza aj oddychová časť. Taktiež máme k dispozícii multisenzorickú miestnosť a bezpodnetovú 
relaxačnú miestnosť.

Obsah učiva sa nelíši od obsahu učiva v bežnej základnej škole, rozdielne sú však podmienky, v kto‑
rých sa žiaci našej školy vzdelávajú.

V triede je učiteľ ‑ špeciálny pedagóg a pedagogický asistent. Snažíme sa o indivi duálny prístup ku každému 
žiakovi, spôsob a  tempo učenia sa odvíja od individuálnych špecifických potrieb každého žiaka. V  rámci 
vzdelávania sa snažíme čo najviac využí‑
vať vizualizáciu, štrukturalizáciu priestoru 
a času, berieme ohľad na zaužívané stereo‑
typy a rituály žiaka.

Naši žiaci majú v rámci špeciálnopedagogic‑
kej podpory predmet zameraný na rozvíjanie 
špecifických funkcií. Pre žiakov prvého stup‑
ňa je to predmet Rozvíjanie grafomotorických 
zručností a  písanie a  pre žiakov druhého 
stupňa predmet Rozvíjanie komunikačnej 
schopnosti a sociálnych zručností.

So žiakmi robíme nácviky v prirodzenom pro‑
stredí, preto je súčasťou vyučovania aj tré‑
ning cestovania vlakom, návšteva cukrárne, 
reštaurácie, múzea, divadla, náučný pobyt 
v prírode a pod.

Hlavným cieľom našej školy je popri vý‑
chove a vzdelávaní viesť žiakov k čo naj‑
väčšej samostatnosti a zároveň pripraviť 
ich pre vzdelávanie na stredných školách 
a na začlenenie sa do spoločnosti tak, aby 
mohli žiť plnohodnotný a úspešný život.

Mgr. Ivana Leskovjanská, 
triedna učiteľka

ZÁPIS DETÍ DO 
MATERSKÝCH ŠKÔL
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa môžu podá‑
vať od 1. do 31. mája 2021 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e‑mailovú adresu materskej 
školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň 
nástupu do materskej školy.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno‑vzdelávacími potrebami, vyjadrenie príslušného zaria‑
denia výchovného poradenstva a prevencie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň 
nástupu do materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva  v zmysle platnej legislatívy 
riaditeľka materskej školy. Rozhodnutie bude z  dôvodu dodržiavania hygienicko‑epidemiologických 
opatrení doručené na e‑mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v  žiadosti o  prijatie 
dieťaťa do materskej školy.

Materská škola na Ulici P. Jilemnického 2 poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.ssz.snv.sk.
Správa školských zariadení

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 SNV 

‑ študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Poplatok za prijímacie konanie (prihláška) ‑ 50 €.

Prihlášky odoslať na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104,  

810 00 Bratislava

Informujte sa aj na tel.: 0911 104 940, 

resp. Zimná 48, SNV.

Ďalšie informácie nájdete na

www.vssvalzbety.sk

Hotelová akadémia,  
Radničné námestie 1, SNV

hľadá:

UČITEĽA INFORMATIKY,  
APLIKOVANEJ INFORMATIKY 

A SPRÁVCU SIETE

Dátum predpokladaného nástupu: 1. 9. 2021

• Požadované kvalifikačné predpoklady: 

VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 

Z. z. o pedagogických a odborných za‑

mestnancoch v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

• bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhon‑

nosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

• zdravotná spôsobilosť

• ovládanie štátneho jazyka

Dátum podania žiadosti: do 30. 6. 2021

Viac informácií o našej ponuke nájdete na: 

www.hotelovkasnv.edupage.org v sekcii 

PRACOVNÉ PONUKY 

alebo telefonicky na čísle 0905 320 208.

Základná škola pre žiakov s autizmom 
sv. Maximiliána Mária Kolbeho v SNV
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Mačičky na adopciu nájdete na str. 20
www.mestskyutuloksnv.sk

RIKY
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.

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.

TESO
Mladý, priateľský a ener‑
gický psík, ktorý miluje 
spoločnosť človeka.
Rýchlo sa učí a ocení 
každú aktivitu, s ostat‑
nými psíkmi sa znáša 
bez problémov. Ideálny 
spoločník pre aktívnych 
ľudí.

HEIDI
Mladá, priateľská, akčná 
fenka, nekonfliktnej 
povahy. Potrebuje veľa 
pohybu a práce, rada sa 
s vami chvíľu pomazná, 
ale vzápätí bude poža‑
dovať fyzickú aktivitu. 
Vhodná pre aktívnych 
ľudí, ktorý milujú pohyb 
rovnako ako ona.

BUBO
Aktívny a šikovný psík, 
ktorý je napriek svojmu 
menšiemu vzrastu veľmi 
dobrý strážca a jeho 
zmyslom nič neunikne.
K cudzím ľuďom je 
spočiatku nedôverčivý 
a ostražitý. Psích kama‑
rátov si vyberá sám.

LABÍK
Veľmi milý psík, ktorý je 
spočiatku pre svoje zlé 
skúsenosti s ľuďmi nedô‑
verčivý, ale ako náhle 
zistí, že mu nič nehrozí 
stáva sa z neho verný 
a priateľský psík.
Je aktívny, miluje pohyb 
a ľudskú spoločnosť.

KULTÚRA, OZNAMY

MÁJ 2021

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  /  15. 5. 2021
Prichádzajúca jar prináša nádej aj 
v nadýchnutí sa v súčasnej pandemickej 
situácii. Každoročne v máji múzeá a galérie 
oslavujú svoj deň v rovnakom čase na 
celom svete, otvárajú verejnosti svoje 
„skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, 
schovávané pred zrakmi verejnosti. Tento 
rok je iný. V týchto časoch ešte len múzeá 
opatrne ožívajú. V Provinčnom dome sme 
pre vás pripravili prehliadku výstav 
v tematických kostýmoch. V ľudovom kroji 
vás na výstave Rusíni na Spiši privíta 
rusínske nárečie, hodnostár provincie priblíži 
život vo zväzku šestnástich spišských miest 
a vo fotoateliéri Gustáva Matza sa môžete 
odfotiť pred originálnym plátnom zo 
začiatku 20. storočia. Farebnú krásu prírody 
predstaví entomológ, výstavou o vlkovi vás 
prevedie Červená čiapočka a malých 
návštevníkov čaká na záver interaktívna 
hra napodobňovania zvierat. 
Sme tu pre vás od 17.00 do 22.00 hod.

V kaštieli v Markušovciach na vás čaká 
večerná tematická prehliadka expozície so 
zreteľom na napoleonskú dobu, nakoľko si 
v tomto roku pripomíname 200. výročie 
úmrtia cisára Napoleona I., ktorý ovplyvnil 
dianie v celej Európe. V letohrádku 
Dardanely zaznejú skladby „zázračného 
dieťaťa“ W. A. Mozarta, v podaní žiakov ZUŠ 
v Odoríne. Spestrením bude aj sprístupnenie 
inštalácie k 230. výročiu narodenia tohto 
skladateľa.
Vstupy: 18.00 a 19.00 hod. 
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie 
budú podujatia realizované v online prostredí.

V prípade uvoľnenia opatrení prijatých v súvislosti 
s pandémiou Covid-19 vám ponúkame prehliadky 
aktuálnych výstav pre individuálneho návštevníka:

PRÍBEH JEDNÉHO ATELIÉRU 
Prehliadka novootvorenej časti stálej 
expozície História Spiša, ktorá predstaví 
meštiansku bytovú kultúru a významný 
fotoateliér Matz modernými technológiami 
s virtuálnou prehliadkou a s možnosťou 
fotenia v spišskom historickom fotoateliéri. 
Realizované s finančnou podporou KSK 
v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie.

PROVINČNÝ DOM V SNV – HISTÓRIA
Chcete spoznať, čo bolo módne na Spiši 
v 18. sto- ročí? Príďte si pozrieť vzácnu 
kolekciu obrazov, ktorá predstavuje šľachticov 
a mešťanov z danej doby. 

RUSÍNI NA SPIŠI
Menšina, ktorá je stále živá, nás obohacuje 
aj dnes. Výstava nám komplexne predstaví 
históriu, kultúru, náboženstvo, zvyky, 
tradície, remeslo a školstvo tohto etnika. 
Súčasťou výstavy je dokumentárny film.

FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY 
Čo má spoločné babôčka smradľavá so 
železitým kremeňom alebo vidlochvost 
ovocný s opálom? Tieto a iné vzťahy živej 
a neživej prírody vám priblíži výstava vďaka 
výnimočným zbierkam z celého sveta.

VLK DRAVÝ a JEHO POTOMKOVIA
Obávaná šelma alebo vzácny živočích? 
Výstava vám predstaví mýtmi opradeného 
vlka dravého ako druh s nezastupiteľným 
miestom v našej prírode.

PRÍRODOVEDNÉ ZBIERKY 
POSLEDNÉHO DESAŤROČIA
Majestátne kamzíky, roztomilé svište, vzácne 
minerály či motýle. Spoznajte predmety, ktoré 
v poslednom desaťročí obohatili prírodoved-
né zbierkové fondy. Akvizíciu podporil 
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

TO NAJ Z PRÍRODY SPIŠA
Objavte prírodu Spiša vďaka zaujímavostiam 
zo sveta rastlín, živočíchov a paleontológie

Kontakty a informácie – tel. č. SNV: 053 442 37 57
kaštieľ Markušovce: 0917 746 339

Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com; lektorky@muzeumspisa.com;

kastiel@muzeumspisa.com; narodopis@muzeumspisa.com 

VÝZVA MÚZEA SPIŠA
V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou hospodárskej budovy v areáli letohrádku Dardanely v Markušov‑
ciach, kde by mala v budúcnosti vzniknúť Kúria Zuzana, pripravuje Múzeum Spiša expozíciu pod názvom 
Príbeh stromu. Pôjde o nepriame pokračovanie výstavy nábytku v kaštieli, ktoré by chceli venovať spišsko‑
novoveskej firme Nový domov. Tá vznikla v roku 1950 a svoje pobočky mala po celom Slovensku. V rámci 
expozície predstaví celý proces od pestovania, ťažby až po spracovanie dreva. Múzeum Spiša preto vyzýva 
ľudí, ktorí vlastnia nábytok uvedenej firmy, aby ho darovali alebo ponúkli na predaj zaslaním ponuky 
na e‑mail j.kovacova@muzeumspisa.com alebo telefonicky kontaktovali pracovníkov múzea na tel. č. 
053/44 23 757. Konkrétne exponáty budú doplnené o moderné audiovizuálne prostriedky.

Edita Gondová



20 MÁJ 2021

KULTÚRA, OZNAM

MAČIČKA DIDI 
A KOCÚRIKY  
ĽUBIK A DANKO
sú po veterinárnom 
ošetrení pripravené 
na adopciu.

NINA
10‑mesačná prítulná, 
priateľská mačička. Rada 
sa hrá, ocení dostatok 
hračiek a aktivít vo 
svojom domove. Vhodná 
do bytu, čistotná, znáša 
sa s inými mačičkami 
aj psíkmi. Sterilizovaná, 
čipovaná, očkovaná.

SILVER
Cca 7 – 8‑mesačný 
kocúrik, veľmi jemný, 
opatrný, pokojnej povahy. 
Nenáročný, znáša sa 
s inými mačičkami. Je 
čipovaný a očkovaný.

CHERRY
Cca 2‑ročná mačička 
pokojnej, nekonfliktnej 
povahy. Vhodná na 
záhradu s prístupom do 
vnútra. Je sterilizovaná, 
čipovaná i očkovaná.

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

https://www.facebook.com/snvutulok

Milí naši priaznivci, sympatizanti 
a milovníci zvierat,

ako ste už možno postrehli, máme v našom 
útulku aj mačičky, ktoré sme však začali 

brať len nedávno a začíname im zariaďovať 
a prispôsobovať priestory.

Prosíme vás, ak máte doma škrabadlá, 
tunely, domčeky, búdky, poličky, skrinky, 

stolík, áčkový rebrík i niečo, čo už 
nepotrebujete, ale nám to poslúži prispôsobiť 
im prostredie, budeme vám veľmi vďační za 

darovanie.

Tiež radi prijmeme koterce, 
ak ich už neplánujete využiť.

Ďakujeme.

Multifunkčné energetické a banícke 
centrum, Nábrežie Hornádu 14, SNV

pre členov i verejnosť pre pretrvávajúcu 
pandémiu Covid-19 zatvorené. 

V budove je zriadené odberové miesto 
na antigénové testovanie. 

O znovuotvorení budeme informovať.

M Á J
Aktuálne informácie po uvoľnení 

opatrení nájdete na našej webstránke

Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk 
www.facebook.com/okc.smizany
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MATERSKÉ CENTRUM 
DIETKA
Kompletný program a všetky informácie nájdete  
na Facebooku Materske centrum - DIETKA - 
Spisska Nova Ves a na oficiálnej stránke mesta.

KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ
AMFO

Online výstava: www.skcak.sk * https://osvetasnv.sk/archiv/amfo‑2021
Nesúťažné regionálne kolo celoštátnej súťaže amatérskej fotografie.

SPIŠSKÁ PALETA
Výstava výtvarných prác členov Art klubu za rok 2020 zameraná na akvarel.

Foyer. Vstup voľný.

KNIŽNICA
27. 5. 2021 o 16.00 h

SPIŠSKÍ CTITELIA TÁLIE - Žihadlice Štefana Šimka
O satirickej tvorbe s prozaikom, dramatikom, laureátom Ceny Slovenského 

literárneho fondu za rok 2019. Podujatie realizované s finančnou podporou FPU.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Michala Šuranová: Radosti a starosti Eda a Emky
Príbehy zo života malých opičích súrodencov, ktorí musia čeliť veľkým životným 

zmenám a výzvam a vyrovnávať sa s rôznymi emóciami.

Che Chang Lin: Magická metla na prenájom
Chcete vedieť, prečo ježibaba používa metlu ako dopravný prostriedok? 

Ste pripravení na jazdu na metle s malou ježibabou?

Outdoor - dobrodružstvo v prírode. Napätie, hry a tajné triky
Snívaš o tom, že prežiješ to pravé dobrodružstvo vo voľnej prírode? 

Potom je táto kniha určená práve pre teba.

PRE DOSPELÝCH – beletria

Alex Michaelides: Tichá pacientka
Príbeh o tom, čo sa môže stať, ak sa človek dostane na úplné dno.

Laura Frantz: Čipkárka
Nežný, ľúbostný román plný viery, napätia, tragédií a víťazstiev ľudského srdca.

Peter May: Zamrznuté v čase
Nový prípad zavedie Enza na pochmúrny ostrov, kde sa nachádza nedotknutá 

pracovňa na smrť chorého zberateľa hmyzu.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Tim Collins: Čo stojí za strateným symbolom
Kniha plná zaujímavých informácií o osobnostiach ako boli Albrecht Dürer 

či Isaac Newton, o slobodomurárskych šifrách, o rituáloch, neviditeľnom kolégiu, 
Šalamúnovom chráme a v neposlednom rade i o samom stratenom symbole.

Dan Ariely: Psychológia peňazí
Čo stojí za silami, vďaka ktorým naletíme na sezónne zľavy, a prečo sme ochotní 

cestovať hodinu, aby sme ušetrili pár eur? Prečo pri platení často cítime až 
fyzickú bolesť? To je niekoľko z mnohých otázok, ktoré si kladú autori knihy 

o ľuďoch, peniazoch a iracionalite, ktorá tomuto svetu vládne.

Zdenka Bencúrová: Ženy bez trónu
Publikácia vznikla za účelom zviditeľniť ženské osobnosti, ktoré nemali takú moc 

ako muži, a napriek tomu dokázali zanechať viditeľnú stopu v dejinách.

KNIŽNICA - POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY

PRE DOSPELÝCH – beletria

Marta Fartelová: Červená veža smrti
Skutočný životný príbeh autorkiných starých rodičov, ktorí túžili po jednoduchom 

ľudskom šťastí, ale do ich životov kruto zasiahol komunistický režim.

Iona Grey: Žiarivá hodinka
Príbeh lásky Selin a Lawrenca zasadený do obdobia búrlivých zmien medzi 

dvoma svetovými vojnami.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Petr Sís: Múr: ako som vyrastal za železnou oponou
Spomienky autora vyrastajúceho v totalitnom režime, ktorými dokazuje,  

že tvorivosť môže byť potláčaná, nie však zničená, a že túžba po slobode žila 
aj v ľuďoch za železnou oponou.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

9. 5. (nedeľa) o 16.00 h Online, od 6 rokov, 70 min.
PETER PALIKPETER PALIK
KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

21. 5. (piatok) o 18.00 h Online, od 15 rokov, 110 min.
GYÖRGY SPIRÓGYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

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

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

www.facebook.com/DivadloKontra 
navstevnik.spisskanovaves.eu/co‑vidiet/divadla/divadlo‑kontra

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Multikiná Ster Century Cinemas až do odvolania 
nepremietajú snv.stercentury.sk

Program Kina MIER SNV
na aktuálny mesiac
nájdete na stránke
www.mkc.snv.sk
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HOLÁ, HOLÁÁÁ, EXTRALIGA VOLÁÁÁ!
Spišská Nová Ves po jedenástich rokoch postúpila do extraligy. Do najvyššej súťaže postúpili Spišiaci v roku 2009, kedy vo finále zdolali 
Kežmarok. Finále Slovenskej hokejovej ligy, ale aj celá sezóna bola pre Spišskú Novú Ves nezabudnuteľná a skvelá.

Play off začali Novovešťania s Levicami, kde potvrdili 
úlohu favorita. Semifinále a  finále už bolo o  niečom 
inom. Martin a Žilina skončili v  tabuľke po základnej 
časti na vyšších priečkach. Už semifinále ukázalo veľ‑
kú kolektívnu silu zverencov dvojice Mosnár – Spišák.
Menší hokejový zázrak začínal na žilinskom ľade, kde 
Spišská Nová Ves vyhrala prvé dva zápasy. Doma po 
všetkých stránkach nezvládli nešťastný tretí zápas, 
ale potom sa všetko vrátilo do starých koľají. Jeden 
gól stačil na víťazstvo v štvrtom súboji a pred piatym 
súbojom bol postupový sen reálnejší.
Piatok 16. apríla 2021 sa zapíše do kroniky spišsko‑
novoveského hokeja. Po nezabudnuteľnom zápase, 
výsledku 3 : 3 a sérii samostatných nájazdov Spišská 
Nová Ves zvíťazila a postúpila do extraligy. Rozhodujú‑
ci nájazd premenil odchovanec Róbert Džugan.
„Vedel som presne, kde a ako mu dám ten puk. Dostal 
som príležitosť v dvanástej sérii a vyšlo to. Som rád, 
že v sezóne, kedy som prvý raz hral za dospelých, sa 
podaril takýto úspech. Všetci dávali do popredia Žilinu, 
ale ako sa ukázalo, play off je o niečom inom. Mož-

no nám to aj pomohlo, že s  nami príliš nerátali, ale 
my sme si išli za svojím cieľom,“ povedal rozhodujúci 
strelec v nájazdoch Róbert Džugan.
Celé mesto a spišský región žil finálovým dianím. Po 
návrate zo Žiliny čakalo pred spišskonovoveským zi‑
mákom hokejistov veľké prijatie a nič na tom nezabrá‑
nilo, že boli dve hodiny po polnoci.
„Sme šťastní, nesmierne šťastní, lebo to bola ťažká 
sezóna. Náš finálový súper bol favoritom, ale rešpekt 
sme z neho nemali. Veľmi pomohli prvé dva víťazné 
zápasy na ich ľade. Veľké hokejové srdce pre Spiš-
skú rozhodlo,“ povedal riaditeľ klubu Peter Potenga 
a  pokračoval: „Náročná sezóna bola aj z  pohľadu 
partnerov, ktorí sa pre pandémiu dostali do neľahkej 
situácie. Prehovorili sme hlavného sponzora. Vrátili sa 
aj partneri, ktorí predtým podporovali hokej v meste. 
Teraz nás čaká náročná robota, lebo máme čo robiť!“
5. ZÁPAS FINÁLE PLAY OFF SHL 
(NA 4 VÍŤAZSTVÁ):
Žilina – HK Spišská Nová Ves 3 : 4 pp a sn (1 : 1, 

1 : 1, 1 : 1 – 0 : 0, 0 : 1)
Góly:  19.  Petráš (Lenďák, Skladaný), 37.  Petráš (Ur‑
ban, Mikula), 57. Drtina (Skladaný) – 4. Černý (Giľák, 
Lahtinen), 20. Vartovník (Džugan, Pichnarčík), 43. Gi‑
ľák, rozh. sam. nájazd Džugan.
Rozhodovali: Kalina, Výleta – Jedlička, Janiga, vylú‑
čení: 1 : 1 na 2 min., presilovky: 1 : 0, oslabenia: 0 : 0, 
bez divákov.
HK Spišská Nová Ves: Melicherčík (Surák) – Chovan, 
Dow  – Hančák, Fabian  – Pichnarčík, Ordzovenský  – 
Česánek, Olejník  – Lahtinen, Černý, Giľák  – Rapáč, 
Tyczynski, Hvila – Moučka, Vartovník, Džugan – Novák, 
Češík, Piačka
Konečný výsledok série: 1  :  4, Spišská Nová Ves 
postúpila do extraligy

Spišská Nová Ves v play off SHL 2020/2021:
Levice 4 : 0 na zápasy (4 : 0, 4 : 0, 5 : 0, 5 : 2)
Martin 4 : 2 na zápasy (6 : 2, 1 : 2, 2 : 5, 2 : 0, 3 : 1, 4 : 1)
Žilina 4 : 1 na zápasy (4 : 3, 5 : 3, 1 : 5, 1 : 0, 4 : 3 sn)

Jozef Petruška

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.

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Na základe uvoľňovania opatrení je kolkáreň OTVORENÁ od 19. 4. 2021 pre 6 osôb.

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
Na základe uvoľňovania opatrení sú tenisové kurty OTVORENÉ od 19. 4. 2021.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

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

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
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SPIŠSKÍ RYTIERI VÍŤAZMI SLOVENSKÉHO POHÁRA
Písal sa rok 2005 a vo finále Slovenského pohára sa 
po prvý raz predstavili basketbalisti Spišskej Novej Vsi. 
Ich súperom bol Inter Bratislava. V prvom zápase vy‑
hral Inter 92 : 63, a  tak odveta mala byť formalitou. 
V historicky najlepšom stretnutí klubu Spišiaci po he‑
roickom výkone zdolali Inter Bratislava 104 : 71 a stali 
sa víťazmi Slovenského pohára.
Po pätnástich rokoch sa história zopakovala, ale už sa 
finále hralo odlišným systémom. Spišiaci sa dostali do 
finále, ktoré začali veľmi dobre. Trojkovými pokusmi 
sa zaskvel Spencer a po prvej štvrtine viedli 27 : 10. 
Vo výbornom výkone pokračovali Novovešťania aj 
v druhej štvrtine a polčas viedli 56 : 28. Výrazný ná‑
skok mali zverenci trénera Hojča aj pred poslednou 

desaťminútovkou 78 : 53 a v poslednej štvrtine si už 
vedenie a veľké víťazstvo udržali.

Výsledok finále Slovenského pohára:
Inter Bratislava – Spišskí Rytieri 66 : 95 (28 : 56)
Zostava a body:
Inter: Fusek 20, Lopez 19, Beručka 9, Körner 7, Mu‑
sil 0 (M. Malovec 6, T. Malovec a Shelton po 2, Koller 1, 
Borodovčák, Boros, Randuška 0)
Rytieri: Spencer 27, Baťka a  Ihring po 14, Stevano‑
vič 8, Antoni 5 (Nikolič 15, Mrviš 10, Hasaj 2, Krajňák 
a Židzik 0)
TH: 17/13 ‑ 18/12, fauly: 23 ‑ 16, trojky: 5 ‑ 11, rozho‑
dovali: Fuska, Ženiš, Doušek, štvrtiny: 10 : 27, 18 : 29, 

25 : 22, 13 : 17, bez divákov.
„Veľmi ma teší a som šťastný z tohto úspechu. Už zo 
skúseností z extraligy sa vie, že každý dokáže zdolať 
každého. Naše mužstvo hralo vo všetkých finálových 
zápasoch výborne, koncentrovane a s túžbou dosiah-
nuť čo najlepší výsledok. Slovenský pohár chcem ve-
novať hráčom, realizačnému tímu, vedeniu klubu a po 
pätnástich rokoch môžeme znova oslavovať,“ povedal 
po víťaznom zápase tréner Spišských Rytierov Teo 
Hojč.
Prvý úspech v  sezóne 2020/2021 majú Spišiaci za 
sebou a v nasledujúcich týždňoch ich čakajú rozhodu‑
júce zápasy v play off o extraligový titul.

Jozef Petruška

NAJMLADŠIE BASKETBALISTKY V EXTRALIGE 
UKONČILI SEZÓNU
Ďalšia etapa klubu ŠKBD Spišská Nová Ves sa skončila posledným 
zápasom extraligy žien sezóny 2020/2021 na domácej palubovke 
(17. 4. 2021).
Môžeme na seba byť pyšní, bravúrne sme to zvládli i napriek nášmu 
mladému veku (priemer 17 rokov).
Dievčatá urobili veľký pokrok, užívali si naplno každý moment tré‑
ningového procesu, ako aj zápasov a svojím odhodlaním sa zapísali 
do dejín ženského slovenského basketbalu ako najmladšie družstvo, 
ktoré kedy hralo extraligovú súťaž. Tento primát im zaslúžene patrí.
Tréner António da Cruz: „Som veľmi hrdý na ‚svoje‘ dievčatá, ktoré 
pre mňa, ako trénera sú ‚šampiónky‘, aj keď sme nevyhrali na palu-
bovkách ani jeden zápas.“
Klub chce dávať herný priestor talentovaným a perspektívnym diev‑
čatám z celého Slovenska, ak mu to bude umožnené.
Prezident basketbalového klubu dievčat Michal Demečko: „Som 
rád, že dievčatá zvládli celú sezónu a zlepšili sa po taktickej a indi-
viduálnej stránke. V tomto ročníku sme mali v súťažiach prihláse-
ných najviac družstiev za našu 25-ročnú históriu klubu. V máji sa 
rozbehnú zvyšné mládežnícke súťaže, na ktoré sa už pripravujeme. 
Pravdepodobne to bude skrátená forma, ale podstatné je, že deti 
sa budú môcť opäť hýbať a  športovať. Ďakujeme všetkým, ktorí 
pomáhajú klubu pri jeho činnosti.“ Dávid Demečko
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s  adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie 
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… …RÁSŤ DO KRÁSY, 
NOVÝ ŽIVOT SA UŽ HLÁSI.

KRÍŽOVKA

FORIŠOVINY ÚSPEŠNÝ KARATE 
KLUB IGLOW
Národné športové centrum oceňovalo aj tento rok úspešných 
športovcov, členov NŠC a ich trénerov za športové výsledky 
v uplynulom roku 2020.

Napriek zložitej situácii dokázali naši cvičenci reprezentovať Slovensko na význam‑
ných podujatiach a potešiť nielen Národné športové centrum, ale i domovské zväzy 
úspešným výsledkom. Z karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves bola ocenená Sára 
Krivdová a tréner Jaroslav Javorský. Za ocenenie a podporu ďakujeme Národné‑
mu športovému centru, ako aj Slovenskému zväzu karate.

2. KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK 
VIDEO ONLINE SEZÓNA 2020 - 2021
2. 4. 2021 sa konala video súťaž 2. kola žiackej ligy VÚKABU A TAÚK, ktorej sa zú‑
častnili aj 7 cvičenci Karate Klubu IGLOW Spišská Nová Ves.
Na tejto video súťaži sa zúčastnilo celkom 9 klubov s počtom 115 štartujúcich. Naši 
cvičenci získali celkom 8 medailí, z toho 3 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové.
Jednotlivci
Disciplína štarty 1. miesto 2. miesto 3. miesto spolu
Kata 3 0 0 2 2
Kumite 7 3 3 0 6
Meno kategória Výsledok
Samuel Ali Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov do 55 kg začiatočníci 1
Dominik Ali Kumite starší žiaci 10 ‑ 11 rokov nad 40 kg začiatočníci 2
Alex Geletko Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov do 50 kg pokročilí 2
Alex Geletko Kata mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov pokročilí 3
Laura Geletková Kata kadetky 14 ‑ 15 rokov 3
Laura Geletková Kumite kadetky 14 ‑ 15 rokov nad 54 kg 1
Adam Janovčík Kumite starší žiaci 10 ‑ 11 rokov nad 40 kg pokročilí 2
Marek Krivda Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov do 45 kg pokročilí 1

Karate klub IGLOW
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Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihla si povedať ani zbohom, rodina 
moja. Ďakujeme Ti za tvoju dobrotu, lásku, pomoc a úsmev, ktoré 
si nezištne rozdávala.
3. 2. 2021 nás náhle opustila naša drahá sestra, teta, švagriná, 
sesternica, suseda, priateľka Anna VARTOVNÍKOVÁ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali úprimne  
ďakujeme.
smútiaca rodina

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary, rozlúčku a tichú spomienku, 
ktorú ste venovali našej milovanej mamke, svokre, babke, pra‑
babke, tete a  príbuznej Helene PÁLFYOVEJ, ktorá nás opustila 
17. 2. 2021 vo veku nedožitých 90 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku osobitne ďakujeme dp. ThDr.  Štefanovi  
Boržíkovi a Rím.‑kat. farskému úradu v SNV.
S láskou a úctou synovia Peter a Jozef s rodinami.

Ja som nezomrela, len som zaspala, aby som sa každé ráno mohla 
zobudiť v srdciach tých, ktorých som milovala… Spi sladko, snívaj 
svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú‑
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 10. 3. 2021 rozlúčiť s mamičkou, babičkou, praba‑
bičkou, sestrou, švagrinou a  známou Máriou KOTRADYOVOU,  
rod. Grešovou, ktorá nás opustila 2. 3. 2021 vo veku 78 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková.
S  láskou a  vďakou spomínajú syn Vladimír, dcéry Monika,  
Marienka a Adriana s rodinami.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
23. 3. 2021 nás nečakane vo veku nedožitých 63 rokov navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor a brat František 
CHOMA.
Ďakujeme rodine, priateľom, známym a  susedom za prejavenú 
sústrasť.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 1. 4. 2021 s mojím manželom, otcom, svokrom, dedkom 
a pradedkom Štefanom KUCHÁROM. Poďakovanie patrí aj Rím.‑
kat. farskému úradu vo Ferčekovciach a MUDr. Márii Kleinovej.
Nemáme čo viac povedať, len jedno veľké, ĎAKUJEME, OCI!
Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo srdce, ktoré sme mali 
tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali…
S  bolesťou v  srdci oznamujeme, že nás 2.  4.  2021 vo veku  
61 rokov navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko František 
ŠIMČO.
S  úctou a  vďakou manželka Dagmar, dcéry Denisa a  Martina  
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
„Mama, to slovo je najcennejšie na svete. Keď Ťa už niet, rúti sa 
nám svet.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 9.  4.  2021 
prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou, prababkou, sestrou, šva‑
grinou, svokrou Rozáliou BUČÁKOVOU, ktorá nás navždy opustila 
3. 4. 2021 vo veku 83 rokov.
Zároveň ďakujeme PhDr.  J. Lapšanskému, PhD. a  Pohrebnej  
službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou deti.

MÁJOVÍ JUBILANTI

Do odvolania sú pozastavené všetky občianske obrady s výnimkou sobášov a pohrebov, pričom na sobáši v obradnej sieni radnice je povolených max. 
8 účastníkov okrem sobášiaceho, matrikára, to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Všetci účastníci obradu, vrátane nevesty a ženícha 
musia mať respirátor. Na pohreboch v obradnej sieni domu smútku je povolencýh max. 9 účastníkov vrátane rečníka alebo kňaza a kantora. Snúbencom odporú‑
čame 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.

František Mišenda
Ing. Pavol Vaľko
Ing. Helena Kotrasová
Ján Mráz
Vilma Sopkovičová
MUDr. Lucia Hlavčáková
Anna Nováčková
Helena Sabolová
Gizela Tomajková
Žofia Valigurová
Therese Alexy
Etela Fintová
Anton Jakubek
Oľga Kleinová
Emília Slezáková
Helena Žukovská
Emília Timková
Ján Džubák
Ing. Karol Hric
Katarina Hübelová

Anna Kleinová
Helena Maričáková
Ján Martinkovič
František Paľa
Alžbeta Sujová
Ľudmila Adamová
Agnesa Bendíková
Mária Gajdošová
Milan Grega
Helena Gromovská
Jozef Hrušovský
MUDr. Judita Jacková
Ingrid Jasečková
Valéria Kakalejčíková
Anna Kapalková
Milan Krempaský
Peter Kuzl
Alžbeta Malinová
Ing. Viliam Mjartan
Erika Novotná

MUDr. Monika Parová
Ing. František Rusnák
Mária Šmidová
Ing. Anton Štrbák
Eleonóra Štubňová
Magdaléna Zajacová
Mariana Babíková
Žofia Dzurňáková
Karol Grék
Pavel Hatala
Ján Hric
Jozef Hronček
Eva Jánošíková
Helena Jedináková
Anna Kačengová
Anna Keršňaková
Helena Kuchárová
Emília Macalová
Marián Prevendár
Miroslav Récky

Angela Rychnavská
Marie Súkeníková
Viera Surgentová
Milan Svitek
Eva Tauberová
Mária Vantrobová
Stanislav Vytykáč
Mária Zouharová
Milan Ambrózy
Juraj Bajtoš
Ľudmila Bikárová
Peter Bodnár
Mária Brincková
Jozef Burľas
Anna Dobšinská
Ing. František Dulovič
Milota Duračinská
Anna Dziedzinová
Štefan Fanta
Ján Fiľa

Ing. Anna Frniaková
Milan Grečko
Ján Gura
Tomáš Hnilka
Tibor Hozza
Monika Hozzová
Mira Hurčíková
Vladimír Indrišek
Anna Jurašková
Anna Jurčáková
Monika Kocúrová
RNDr. Jozef Komoň
Ján Kostelník
Ing. Jozef Košťál
Mgr. Gustáv Krajči
Viliam Králik
Viera Križalkovičová
Elena Lapšanská
Veronika Lapšanská
Vladimír Leng

Talha Memiši
Vladimír Nemec
Marta Nováková
Ladislav Oláh
Jozef Olejník
Monika Oravcová
Anna Petreková
Ing. Peter Piroch
Pavol Regec
Ladislav Rehánek
Mária Salitriková
Ing. František Sliva
Valéria Spielmannová
Žofia Šmotková
Peter Zapriháč

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca 
v  obradnej miestnosti Radnice. V prípade záujmu o  toto bezplatné individuálne prijatie nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp.  
0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.
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Ťažko je bez Vás, smutno mi je. Už nič nie je také, 
ako bolo predtým. Čas plynie, ale spomienky 
ostávajú.
28. 2. 2021 uplynulo 21 rokov, čo zakončil svoju 
pozemskú púť a  odišiel na večnosť môj drahý 
a láskavý ocino Ján PIVOVARNÍK.
14. 3. 2021 uplynul rok, čo odišla do večnosti aj 
moja milovaná mamka Vilma PIVOVARNÍKOVÁ.
Zároveň si pripomínam vašich nedožitých 88 ro‑
kov.
S  láskou a úctou spomínam na Vás a ďakujem 
Bohu, že ste boli súčasťou môjho života.
S láskou a úctou spomína dcéra Eva.

Cez rosu slza sa tlačí, po tvári nekonečne dlho páli pri spomienke 
už 20. výročia Tvojho odchodu z tohto sveta.
Spomínajte s  nami na syna, otca, manžela, deda a  priateľa 
Šimona HARABINA.

Tíško si odišiel, len spomienky zostali…
13. 4. 2021 uplynul rok od smutného dňa, kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, svokor, dedko a ujo Michal SNOPKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy  
nezabudneme.
15. 4. 2021 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamky 
Ireny HOLEŠŤÁKOVEJ – HOLUBÁROVEJ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
22. 4. 2021 sme si pripomenuli smutné 10. výročie, čo nám chýba 
naša milovaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana 
a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš…
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

24. 4. 2021 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho ocka a starkého Jána TOMAJKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali  
a nezabudli.

Čas ubieha a  nevráti, čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach ostávajú…
Irena ADAMCOVÁ
Ján ADAMEC
Ďakujeme, že im venujete tichú spomienku  
spolu s nami.
dcéry s rodinami

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok  
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, čo Ťa mal rád, 
nikdy nezabudne.
1. 5. 2021 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj man‑
žel, náš otec, dedko a pradedko Marián TIMKO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Ľubka a Beáta 
s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci 
nám navždy ostávajú.
3. 5. 2021 uplynie 8 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho otca, 
dedka, svokra a švagra Ing. Michala GONDU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v našich srdciach každý 
deň.
4. 5. 2021 uplynie 5 smutných rokov, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel, náš otec a dedko Ján KREMPASKÝ.
S láskou spomína manželka Božena a synovia s rodinami.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dalo vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa  
s Tebou zas.
4. 5. 2021 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela Štefana KOZELU.
S láskou a úctou spomína manželka Gabika a smútiaca rodina.

6. 5. 2021 si pripomenieme 25. výročie úmrtia našej mamy, babky 
a prababky Márie PARAČKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú syn Jaroslav, Jozef, vnúčatá a pravnúčatá.

Opustil si tento svet, už Ťa v  ňom viac niet. V  našich srdciach 
ostávaš a v spomienkach ožívaš.
6. 5. 2021 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, 
otec, svokor, starý otec Karol ŠARGA.
S úctou, vďakou a láskou spomína celá rodina.

Spi ticho, tichučko… Dosníval si života sen a cestou bolesti odišiel 
si tam, kde je mier a láska len…
7.  5.  2021 si pripomíname 2. výročie úmrtia môjho manžela  
Dušana DUTKA.
Veľa času uplynulo, odkedy tu nie si s nami, no vždy spájame sa 
s Tebou myšlienkami, spomienkami a modlitbami.
S úctou a láskou spomína celá milujúca rodina.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Ostali len spomienky 
a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
7. 5. 2021 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opus‑
til môj milovaný manžel, starostlivý otec, dedko, kolega, sused,  
príbuzný Jaroslav ČOP z  Iliašoviec a  zároveň si v  tento deň  
pripomenieme jeho nedožité 80. narodeniny.
Spomíname s láskou a úctou.
manželka, synovia a dcéra s rodinami

Čas plynie, spomienky zostávajú.
9. 5. 2021 si pripomenieme nedožitých 30 rokov našej milovanej 
Mgr. Alexandry MACKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si spolu 
s nami.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Mária PALUŠÁKOVÁ
Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný plameň zahorí.
10. mája 2021 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opus‑
tila naša drahá a  starostlivá manželka, mamka, babka, svokra, 
švagriná, teta, kamarátka a známa.
Venujeme jej tichú spomienku.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, len spomienky, láska a úcta v našich 
srdciach zostávajú navždy nám.
S  tichou spomienkou v  srdci si 12. mája 2021 pripomenieme 
5 rokov, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, ocko, dedko, 
pradedko, svokor, brat Andrej MUCHA.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia, ale v srdciach, pamäti zostanú 
navždy.
13. 5. 2021 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila moja milova‑
ná manželka, naša mamička a babka Mária FABINIOVÁ.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
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Zostali spomienky a  odkaz jediný  – chýbaš nám v  kruhu našej 
rodiny.
13. mája 2021 si pripomenieme 4. výročie, čo do večnosti odišla 
naša drahá sestra a teta Marta JASEČKOVÁ z Novoveskej Huty.
S  láskou a  úctou spomínajú sestry Betka a  Magda s  rodinou  
a Milada s rodinou.

Pri sviečke a  jej plamienku posielame Ti tichú spomienku. Čas 
neúprosne beží a  nevráti, čo vzal, len láska, úcta a  spomienky 
v srdciach ostávajú…
15. 5. 2021 uplynie 20 smutných rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otec a dedko Rudolf MEKIŇA.
S  úctou a  láskou spomína manželka Jana, deti Igor a  Iveta  
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
18. mája 2021 uplynie 5 rokov, čo nás opustil 
náš otec Jozef VALIGURA a 4. júla 2021 uply‑
nú 4  roky, čo nás opustila naša mama Anna  
VALIGUROVÁ.
S úctou a  láskou spomínajú dcéry Anna, Mária 
a Darina s rodinami.
Nikdy na Vás nezabudneme.

Hoci ste odišli a  nie ste medzi nami, v  našich 
srdciach ostávate vždy s nami.
18. 5. 2021 uplynie rok, kedy nás navždy opus‑
til náš milovaný otec, dedko a  pradedko Emil 
ŠPIRKO a 5. 6. 2021 uplynie 9 rokov od úmrtia 
našej milovanej mamky, babky a prababky Jany 
ŠPIRKOVEJ.
S  láskou a  úctou spomínajú synovia Roman 
a Branislav s rodinou.

Odpočívaj ticho tichučko… dosníval si života sen a cestou bolesti 
odišiel si tam, kde je pokoj a láska len.
So smútkom v srdci si 18. 5. 2021 pripomenieme 3. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, starého otca Emila STANKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už pre-
stali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, 
nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
21.  5.  2021 si pripomenieme 3. výročie, kedy si nás opustil,  
milovaný manžel, otec, dedko Vladimír ROMAN.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Mária, syn Vladimír,  
dcéra Lýdia s rodinami a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
21. 5. 2021 uplynie 10 rokov odo dňa, kedy nás opustil milovaný 
manžel, starostlivý otec a dedko Vincent STAROŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodina‑
mi a ostatná smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
23. mája 2021 uplynú 4 roky, keď nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Zdeněk CIGÁNEK.
S  úctou a  láskou na Teba spomíname a  za tichú spomienku  
ďakujeme.
manželka Magda, dcéra Ivetka s  manželom, vnučky Barborka 
a Danielka s manželmi a pravnúčatká Sárka, Matúško a Romanko

Keď Ťa už, mamička, medzi nami niet, rúti sa nám celý svet. Bola 
si skromná vo svojom živote, avšak veľmi štedrá vo svojej láske 
a dobrote. Spi sladko, mamička naša, snívaj svoj večný sen, v spo-
mienkach sme všetci pri Tebe každý deň.
26. 5. 2021 uplynie prvý smutný rok, odkedy nás navždy opus‑
tila moja manželka, naša mamička, babka a  prababka Margita  
MARTINKOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  nesmiernou vďakou spomínajú manžel Ján, 
dcéry Blaženka, Daniela s rodinami a syn Ján s rodinou.

Smútok v  srdciach prežívame už desať dlhých rokov, a  predsa 
len cítime s Tebou mnoho spoločných krokov. Každý, s kým si bol 
kamarát, so slzami v očiach spomenie si, prečo Ťa mal tak rád. 
Osud zhasol v Tvojich očiach svit, stále je nám ťažko bez Teba žiť.  
No osud je krutý a nevráti, čo vzal, ostali nám na Teba len spo-
mienky a v srdci žiaľ. Spomeňme si na Teba a na chvíle s Tebou, 
musel si odísť, aj keď túžil si žiť a už nevrátiš sa domov.
28. 5. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás opustil manžel, otec a dedko 
Ján ZALIBERA.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Nikdy nezabudneme, za všetko ďakujeme.

„Očiam si odišiel, v srdciach si zostal.“
29. 5. 2021 si s bolesťou v srdci pripomenieme 9. výročie, odkedy 
nás opustil môj manžel, náš drahý otecko, dedko, krstný a svokor 
Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a  nezabudli,  
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš s rodinou, 
syn Jozef s rodinou a dcéra Stanislava.

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú. Žijú v našich srdciach každý 
deň.
30.  5.  2021 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca a starého otca Ing. Františka KUČMU.
S  láskou a  úctou spomína manželka Františka a  synovia  
s rodinami.
Venujte mu s nami tichú spomienku.

Ten, koho ľúbime, ostáva naveky v našich srdciach.
31. mája 2021 uplynie 30 rokov, kedy nás navždy opustil milovaný 
tatinko a starý tata Štefan HARMAN.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Tvoja láska a úsmev zostanú navždy s nami…
Napriek tomu nám veľmi, veľmi chýbaš, naša najdrahšia maminka, dcéra,  
sestra, príbuzná, priateľka, Xenička.
Prosíme všetkých, ktorí ste  mali radi našu drahú MUDr.  Xéniu KINNAIRD  
(Gomolčákovú) dňa 25. mája o tichú spomienku a modlitbu.
Ďakujeme, jej najbližší.

21. apríla 2021 uplynie rok, čo nás neočakávane a  v  ti‑
chosti opustil vo veku 86 rokov náš kolega, stredoškolský 
učiteľ Mgr. Ján Ivan CHROMEJ.

Známy telocvikár „IVAN“, ako sme ho familiárne volali, sa 
počas 43 rokov pedagogickej činnosti trvalo zapísal do his‑
tórie Strednej priemyselnej školy drevárskej v SNV. Prezen‑
toval školu výbornými športovými výsledkami svojich žiakov. 
Stredoškolské hry v kolektívnych a individuálnych športoch 
boli ukážkou telesnej schopnosti a šikovnosti študentov a dobrej práce učiteľov. 
Mnoho absolventov s veľkou vďakou a láskou spomína na časy, keď sa na špor‑
toviskách v búrlivej diváckej atmosfére bojovalo o prvé miesta v rebríčku úspeš‑
nosti škôl. Bol neúnavným organizátorom týchto a mnohých iných športových 
a turistických podujatí. V roku 2016 získal ocenenie športovec mesta v kategórii 
zaslúžilý funkcionár a športovec.

Česť jeho pamiatke!

Spomínajú jeho kolegovia, priatelia a absolventi SPŠ drevárskej v SNV.
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MMaassttiicchhaa  CChhiioosskkaa
(zabijak helicobactera)

intolerancii na histamín, kazeín,

laktózu, sóju, pšenicu a lepok, vajcia
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OOttvvoorreennéé::

KKoonnttaakktt::
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       So
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tel.: 0948 068 786

facebook.com/komorka.snv

PPRREE  VVAAŠŠEE  ZZDDRRAAVVIIEE

... a poradi pri:

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA
Subjekt Adresa MOM Prevádzkové hodiny odberov Poznámky 

Červený kríž Letné kúpalisko
Za Hornádom 14, SNV Pondelok ‑ sobota: 9.00 ‑ 12.30, 14.00 ‑ 17.30 Aj bez objednávok

Objednávky: www.korona.gov.sk

MEDICENTER PRO, s. r. o. Za nákupným strediskom
Lipová 20, SNV Pondelok ‑ nedeľa: 8.30 ‑ 16.30 Objednávky: www.korona.gov.sk 

MHM Company, s. r. o. Za nákupným strediskom
Lipová 20, SNV Pondelok ‑ nedeľa: 8.30 ‑ 16.30 Objednávky: www.korona.gov.sk 

MEPOS SNV, s. r. o. Multicentrum
Nábrežie Hornádu 3456/14, SNV

Pondelok ‑ piatok: 9.30 ‑ 17.30
Sobota ‑ nedeľa: 8.00 ‑ 16.00

Aj bez objednávok
Objednávky: www.korona.gov.sk

Miamar ‑ Med, s. r. o. Pri OC Madaras
Mlynská 39, SNV Pondelok ‑ nedeľa: 10.00 ‑ 18.00 Objednávky: www.korona.gov.sk

Michaella, s. r. o. Pri futbalovom štadióne
Ing. O. Kožucha 12 ‑ interiér, SNV Pondelok ‑ sobota: 8.30 ‑ 17.00 Objednávky: www.korona.gov.sk 

RÚVZ Spišská Nová Ves RÚVZ
A. Mickiewicza 6, SNV Pondelok, streda, piatok: 12.30 ‑ 15.00 Objednávky: www.korona.gov.sk

Svet zdravia, a. s.
Nemocnica Spišská Nová Ves

NsP
Jána Janského 1, SNV Pondelok ‑ sobota: 8.00 ‑ 16.00 Objednávky: www.korona.gov.sk

Váš Lekár, s. r. o. Budova CVČ (zo zadu)
Levočská 14, SNV Utorok ‑ nedeľa: 8.00 ‑ 16.00 Objednávky: www.korona.gov.sk

STEFFI, s. r. o. Budova CVČ (zo zadu)
Levočská 14, SNV

Pondelok ‑ piatok: 14.00 ‑ 21.30
Sobota: 8.00 ‑ 15.30

Aj bez objednávok
Objednávky: www.korona.gov.sk

Ing. Andrea Mišendová
M‑SportLIFE

Za ČSOB (vchod zozadu) 
Letná 48/41, SNV

Pondelok, streda, piatok: 8.00 ‑ 12.30, 13.00 ‑ 16.30
Utorok, štvrtok: 10.00 ‑ 14.00, 14.30 ‑ 18.30
Sobota: 8.00 ‑ 12.00, 12.30 ‑ 16.30

Aj bez objednávok
Objednávky: www.korona.gov.sk

Mgr. Erik Smik ‑ SKYWARDS Areál bývalých kasární
Námestie Iglovia 3, SNV Pondelok ‑ sobota: 8.00 ‑ 16.00 (posledný odber 15.30) Aj bez objednávok

Objednávky: www.korona.gov.sk

CARDIO D & R Krčméryho ul. 2339/1 
(sídl. Mier), SNV Pondelok ‑ sobota: 8.00 ‑ 16.00 (posledný odber 15.30) Aj bez objednávok

Objednávky: www.korona.gov.sk

ANIMUS CARE, s. r. o. J. Fabiniho 521/15, SNV Pondelok ‑ sobota: 8.00 ‑ 16.00 (posledný odber 15.30) Aj bez objednávok
Objednávky: www.korona.gov.sk

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

PRIPRAVUJE

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 
5-DŇOVÉ DENNÉ TÁBORY

OD 5. 7. DO 27. 8. 2021
SO ZAMERANÍM NA ZÁBAVU, EKOLÓGIU, 

TANEC, ŠPORT, TURISTIKU, 

 KREATÍVNE ČINNOSTI A POD.

PODROBNOSTI O LETNEJ ČINNOSTI 

SA DOZVIETE NA WWW.CVCADAM.SK 

A NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH CVČ A MESTA 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES PO 15. 5. 2021. 

VERÍME, ŽE SI LETO SPOLOČNE NAPLNO 

UŽIJEME .

www.cvcadam.sk
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Odstúpim zabehnutú prevádzku Krajčírstvo – opra‑

va odevov na Starosaskej ulici. Dohoda možná ihneď. 
T.: 0908 980 752.

 � Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany 
nad elektrovodom. T.: 0915 580 769.

 � Predám rodinný dom Pod Tepličkou 28. 
T.: 0948 912 366.

KÚPIM / HĽADÁM
 � Kúpim alebo vezmem do prenájmu záhradku. Lo‑

kalita ‑ za železničnými rampami smerom na Marku‑
šovce, prípadne v záhradkárskej oblasti za sídl. Tarča. 
T.: 0908 440 896.

 � Kúpim záhradu v  SNV ZO Spiš alebo Lipa 
cca 350 m2, nemusí mať chatku. Pri dohode nechám 
ešte budúci rok užívať. T.: 0940 762 774.

 � Som dôchodkyňa, 60‑tnička bývajúca na sídl. Za 
Hornádom (v blízkosti hotela Preveza), ktorá by vzhľa‑
dom na svoj zhoršený zdrav. stav potrebovala pomoc 
ochotnej a  milej spoločníčky/opatrovateľky vo forme 
sprevádzania na prechádzky, nákupy, na vyšetrenia 
k  lekárovi. Podmienky a  rozsah spolupráce dohodou. 
T.: 0911 194 283.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTERNET 

a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionál‑
ny servis notebookov, PC a kancelárskej techniky 
u vás doma 24h/7 dní v týždni za nízke ceny. OB‑
NOVA  STRATENÝCH DÁT!  Tvorba WWW stránok! 
Nastavenie WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA ZDAR‑
MA! 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 €, zatepľova‑
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúb‑
ky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20  %. 
T.: 0903 373 486.

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A  TEPOVANIE všetkých 
druhov matracov * postelí * kobercov a  * iných 
čalúnených nábytkov v  2 fázach: 1. čistenie 
do hĺbky niekoľkých cm na sucho * 2. čistenie 
na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom. 
T.: 0949 353 731.

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

 � RENOVUJEM kúpeľne, byt. jadrá a  rodinné 
domy. POKLADÁM plávajúce podlahy, obkladám, 
omietam. PREVÁDZAM VÝMENU vaní, sprchova‑
cích kútov a  WC. NACENENIE ZDARMA. E‑mail: 
www.murardaniel.wbl.sk * T.: 0904 185 527.

 � 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

 � 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.

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

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie 
s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v s. r. o. * 
predaj READY MADE s.  r. o. * zápis dopravcov do 
OR * založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situácii 
všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti osob‑
ného stretnutia. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, 
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), 
SNV. T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk

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

 � 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.

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

 � ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. Pokazil sa vypí‑
nač, kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som 
tu pre vás. Seriózne a pohotovo. MONTÁŽ A SERVIS 
DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430 
* elektro.vodar@gmail.com

 � ÚČTOVNÉ SLUŽBY – spracovanie jednoduchého 
a  podvojného účtovníctva, DPH. T.:  0908 958 238. 
Informácie: uctosn@gmail.com

 � PREROBÍME A  UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Re‑
konštruujeme domy, byty a  ostatné interiéry 
a  exteriéry. Kompletné prerábky bytových ja‑
dier, voda a  kúrenie, pokládka podlahy,  sieťko‑
vanie, omietky, maľby. T.:  0907 421 043 * e‑mail: 
martinschlesinger2@gmail.com

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

 � Verme, že sa zima skončila, škola sa už spus‑
tila, je vhodný čas niečo vyčistiť, u nás si to mô‑
žete zaistiť. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 
* 0903 100 508 * 053/444 01 19 * www.upratova‑
niesnv.sk

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

 � PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * pre diabe‑
tikov a imobilných * ošetrenie zhrubnutých, prob‑
lémových, zarastených nechtov * šponovanie (na‑
rovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. 
platničky) * masáž * zábal * peeling. Adresa: SNP 2 
(detská poliklinika), SNV. T.: 0908 986 685.

 � MASÁŽE – Zimná 102, SNV * kvalitné masáže 
už od 8 € za 30‑minútovú masáž + DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY na masáž ‑ darujte svojim blízkym 
zdravie. Tešíme sa na vašu návštevu. www.masa‑
zesnv.sk * T.: 0917 507 854.

 � Ponúkam SERVIS POČÍTAČOV, NOTEBOOKOV 
A  VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvérové a  hardvé‑
rové opravy * výmena LCD * čistenie notebookov 
* inštalácie Windows za rozumnú cenu. Novinka 
obnovenie dát. T.: 0949 547 412 * info@kubsoft.sk 
* www.kubsoft.sk

 � FELICITÁ – pánske a detské HOLIČSTVO * OPRA‑
VA DÁŽDNIKOV * ZIPSOV A ŽALÚZIÍ. Zimná 65, SNV 
(oproti veľkému kostolu) * ut – pi 8.00 – 13.30 h. 
T.: 0911 981 549.

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!

CHCEŠ:
• mať pohyblivú pracovnú dobu?
• prácu, ktorou pomáhaš ľuďom?

• spoznávať nových ľudí?
BAVÍ ŤA:

• komunikácia s ľuďmi?
• učiť sa nové veci?

• byť finančne nezávislý? 
(plat od 800 €)

Ak áno, tak hľadáme práve TEBA!

Martina Birošiková * 0948 101 553
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Predstavujeme

solidcorp.sk

lídrov na trhu s klimatizáciami
Klimatizácie pre obytné budovy LG

si bez kompromisov poradia
s akoukoľvek situáciou. Vyberte si

vhodnú klimatizačnú jednotku
z našej rady pre vaše komfortné

bývanie. Klimatizácie
s osviežujúcim a elegantným

dizajnom, ktoré uspokoja aj vysoké
nároky. Napríklad ak hľadáte

zariadenie v najvyššej energetickej
triede účinnosti, rada Prestige vás

určite nesklame. Doprajte si
prenikavý chladný prúd vzduchu
na vzdialenosť až 12 metrov od

zariadenia. Alebo rada STANDARD
- nástenná klimatizačná jednotka,
od ktorej môžete očakávat výkon

za rozumnú cenu.

Modelové rady

klimatizácií LG:

• STANDARD

• DELUXE

• ARTCOOL

• GALLERY

• PRESTIGE

Peter Dutko
0901 751 888
peter@hunadyreality.sk

odborárov 16, SNV
0948 121 777

pán Závacký  

(Harichovce), 11. 1. 2021

So službami realitnej kancelárie 

som bol veľmi spokojný. Rýchle 

jednanie. Príjemný prístup. 

S maklérom Petrom Dutkom 

som bol veľmi spokojný. Realitnú 

kanceláriu Huňady Reality môžem 

len odporučiť. 

Team našej realitnej kancelárie sa 
postará o poskytnutie profesionál-
nych služieb vrátane vypracovania 
zmlúv obhliadok nehnuteľností 
a poradenstva.



Uvedené informácie a fotografi e majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde a spotrebe 
elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na ofi ciálnej homologizácii. Podrobnosti o ponuke, 

konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Nech sa vyberiete kamkoľvek, vďaka head-up displeju s rozšírenou realitou či 13-palcovému infotainment 
displeju budete vždy v perfektnom obraze. Zistite viac o nových elektro a plug-in hybridných modeloch 
ŠKODA iV u najbližšieho predajcu alebo na www.skoda-auto.sk/emobilita. 

INŠTINKT VÁM UKÁŽE SVET.
TECHNOLÓGIE CESTU SPÄŤ

NABITE SA ŽIVOTOM S NOVÝM 
PLNE ELEKTRICKÝM SUV ŠKODA ENYAQ iV.

S BONUSOM AŽ 1 700 € 

BUĎTE ŠŤASTNÍ
AKO ŠTEFAN

AKČNÁ EDÍCIA

              ŠIROKÁ PONUKA

SKLADOM
                            5 ROKOV

  ZÁRUKA
   VÝHODNÉ FINANCOVANIE

        NaMieru

VŠETKO VYBAVÍTE 

 ONLINE

Urobte si radosť modelmi ŠKODA z akčnej edície JOY s cenovým bonusom až do 1 700 € a so špičkovými 
bezpečnostnými prvkami. Ozvite sa najbližšiemu autorizovanému predajcovi alebo vybavte všetko pohodlne online.

www.skoda-auto.sk
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA KAMIQ, KAROQ a SCALA: 4,9 – 7,2 l/100 km, 111 – 172 g/km. Informácie a fotografie majú len informatívno-ilustračný charakter.

Kompletné podrobnosti o ponuke a konečných cenách poskytne autorizovaný predajca. Ponuku financovania zabezpečuje VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

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
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