
1/20
informátor

KULTÚRNO-
SPOLOČENSKÝ

MESAČNÍKsp
iš

sk
á

 n
o

vá
 v

e
s

Výstava Múzea Spiša: Anna Matzová a ateliér Gusztáv Matz a spol.
Kolorovaná fotografia, novoročné blahoželanie (PF 1930), Fotoateliér Gusztáv Matz a spol.,
zbierkový predmet Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, akvizícia z roku 2019
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PONDELOK - PIATOK
15:00 - 22:00 HOD.

12:00 - 22:00 HOD.
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11:00 - 22:00 HOD.

www.lagunareality.sk

Od ro
ku 2008

Ponúkame našim klientom:
Kvalitná fotoprezentácia

Cenová mapa v danej lokalite
Finančné poradenstvo

JANUÁROVÁ
PORACPARK.SK

NA KONCI SVETA
LYŽOVAČKA

DENNE 9:00 - 15:30

14 EUR
CELODENNÝ SKIPAS
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Začiatkom novembra ľudia spomínali na svojich 
blízkych zosnulých zapálením sviečky na hroboch 
a  vyzdobením miesta ich posledného odpočinku. 
Má to však aj odvrátenú stránku, keďže cintoríny 
zaplavili stovky kíl odpadu z kahancov a vencov. 
Mesto Sp. Nová Ves počas dušičkového obdobia 
vyvezie z cintorínov cez 20 ton komunálneho odpa‑
du, ktorý skončí na skládke. Mimo tohto obdobia je 
to v priemere 8 ton mesačne.

V Sp. Novej Vsi sme si 30. výročie Nežnej revo-
lúcie pripomenuli viacerými podujatiami. Spišsko-
novoveská pobočka Slovenského Technického 
múzea otvorila 12. 11. výstavu pod názvom Retro 
opäť v móde. Návštevníci sa tak môžu prostredníc‑
tvom zbierky predmetov každodennej potreby vrátiť 
do časov štyroch dekád pred rokom 1989. Súčasťou 
sú tiež rôzne hračky, hry a leporelá pre deti. Výstava 
potrvá do konca januára 2020. OZ Mladí ľudia a ži-
vot zorganizovali 16. 11. Deň študentstva v Novej-
ši 2019 s workshopmi na rôzne témy a výnimočným 
večerom pod názvom Motivuj sa plným inšpiratív‑
nych rozhovorov s úspešnými a známymi ľuďmi nie‑
len zo Spiša. Múzeum Spiša otvorilo 17. 11. výstavu 
Jak to bulo v Novejši, ktorá sa venuje dianiu počas 
revolúcie v  našom meste. Obsahuje doteraz ne‑
zverejnené fotografie rušných novembrových a de‑
cembrových dní počas roka 1989. Udalosti Nežnej 
revolúcie si pripomenuli v parku pred Redutou. Svoje 
svedectvá tu podali organizátori protestov a zazneli 
aj piesne Karla Kryla. O čosi neskôr 7. 12. sa konalo 
sprievodné podujatie k  výstave pod názvom Spiš-
ské ozveny Nežnej revolúcie. V  rámci neho po 
komentovanej večernej prehliadke výstavy vystúpil 
Tomáš Kuľka s piesňami Nežnej revolúcie. Po kon‑
certe nasledovala diskusia s  účastníkmi revolúcie 
v Sp. Novej Vsi. Na obdobie spred 30‑tich rokov spo‑
mínali 18. 11. aj v koncertnej sieni Reduty. Mesto Sp. 
Nová Ves, Politickí väzni – zväz protikomunistického 
odboja v spolupráci s Ústavom pamäti národa tu zor‑
ganizovali diskusné fórum pod názvom 30 rokov od 
novembra 1989.

Daždivé počasie potrápilo 13. 11. niektoré oblasti 
po celom Slovensku, výnimkou nebol ani náš okres. 
Voda zaplavila časť obce Mlynky, kde muselo približ‑
ne 25 až 30 ľudí opustiť svoje domovy. Prístupová 
cesta v obci Hnilec časť Delava bola kvôli povodni 
neprejazdná. V Dobšinej voda strhla starý most na 
betónových pilieroch, ktorý slúžil ako prístupová 
cesta k  1 nehnuteľnosti. Okrem toho podmývala 
cestu vyše mesta v lokalite Ľudová záhrada. V na‑
šom meste dosiahla hladina Hornádu výšku 262 cm. 
Výdatné zrážky zvýšili hladinu vôd aj v roklinách Slo‑
venského raja. Z dôvodu bezpečnosti preto uzavreli 
rokliny Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol a  Prielom 
Hornádu. V  sobotu 16.  11. boli opäť sprístupnené 
pre verejnosť. Zvýšená hladina vody naplavila do 
nedávno vyčisteného Prielomu Hornádu množstvo 
odpadu. S  hromadným čistením následne začali 
29. 11. dobrovoľní hasiči, Horská záchranná služba, 
horolezci, vodáci a  strážcovia z  NP Slovenský raj. 
V náročnom teréne im pomáhala aj technika. Nasle‑
dujúci deň nastúpili dobrovoľníci z radov verejnosti 
a pokračovali v čistení. Do upratovania sa zapojili aj 
tamojšie obce na svojich častiach rieky.

V  obradnej sieni Radnice sa 15.  11. rozozvučali 
Lutnové duety. V podaní Jakuba Mitríka a Richar‑
da Závadu odzneli skladby od renesancie po barok. 
Išlo pritom o  prvý lutnový koncert v  novodobých 
dejinách nášho mesta. Druhý koncert sa uskutočnil 
11. 12., tentokrát sa predstavili umelci zo zahrani‑
čia: Joachim Held (De) a Jan Čižmář (CZ).

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
ocenil 15. 11. predseda Košického samosprávneho 
kraja Rastislav Trnka najlepších žiakov a študen-
tov v rámci kraja. Medzi ocenenými boli aj študenti 
spišskonovoveských škôl: Monika Sakmárová 
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Mesto opätovne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy 
na umiestnenie a realizáciu investície do objektu Domu služieb. Dochádza k zvýšeniu sadzieb 
miestnych daní. Pre veľkú skupinu občanov – seniorov sa však v podstate daňové sadzby znížia, 
pretože sa zníži veková hranica pre zníženie sadzby poplatku za komunálne odpady o 50 % 
fyzickej osobe staršej ako 62 rokov. Zníženie o 50 % sa týka aj občanov starších ako 64 rokov 
pre daň z nehnuteľností a daň za psa. Na dobu 12‑tich mesiacov budú oslobodení od dane za 
psa občania, ktorí si vezmú psa z tunajšej Stanice pre odchyt túlavých zvierat. Za 10 rokov klesol 
počet cestujúcich MHD o 140‑tisíc občanov. Spoločnosť eurobus zaznamenáva vyššiu stratu, 
ktorú uhrádza mesto. Dochádza k zvýšeniu cestovného v rozmedzí 0,02 – 0,10 €. Zjednotená bola 
cena za parkovaciu známku, fyzické i právnické osoby za ňu zaplatia 50 €.
Poslanci sa zišli 12. decembra na 10. riadnom zasad‑
nutí mestského zastupiteľstva. V úvode si minútou ti‑
cha uctili obete tragédie výbuchu plynu v Prešove. Ná‑
sledne už prerokovávali pomerne rozsiahly program.

Plnenie uznesení msz
Poslanci vzali na vedomie informáciu o plnení uzne‑
sení prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2019. 
Splnených bolo 37 uznesení. V prípade jedného uzne‑

senia bol predĺžený termín do 30. júna 2020. 

dodatok k vzn
Schváleným Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016 o miest‑
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne od‑
pady a drobné stavebné odpady na území mesta Sp. 
Nová Ves dochádza k úprave sadzieb miestnych daní 
a zníženiu vekovej hranice občanov, pre ktorých platí 

ÚPrava sadzieb miestnych daní 
a PoPlatkov
Dochádza k zvýšeniu sadzieb daní zo stavieb, dane z bytov a nebytových priestorov a za trvalé 
parkovanie. Zvýšený bude aj poplatok za komunálny odpad. Znižujú sa však vekové hranice pre 
uplatnenie 50 %‑ného zníženia dane.

Schválením Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému naria‑
deniu č. 2/2016 na decembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dochádza k úprave výšky sadzieb miest‑
nych daní a  poplatkov za komunálny odpad. Zvýšenie 
sadzieb dane z pozemkov z 0,42 % na 0,48 % by malo 
zvýšiť predpis oproti roku 2019 o čiastku cca 19‑tis. €.
Sadzba dane zo stavieb podľa jednotlivých druhov 
sa zvyšuje o 15 % na nasledovnú výšku:

Druh stavby
Sadzba v roku

Rozdiel2019 
(€/m2)

2020 
(€/m2)

Stavby na bývanie 0,210 0,242 +0,032
Poľnohospodárske stavby 0,210 0,242 +0,032
Chaty 0,560 0,644 +0,084
Garáže 0,870 1,000 +0,130
Priemyselné stavby 2,052 2,359 +0,307
Stavby na ostat. podnikanie 2,808 3,229 +0,421
Ostatné stavby 0,960 1,104 +0,144
Sadzba dane z bytov a nebytových priestorov 
bola rovnako zvýšená o 15 %, a to nasledovne:
Byt 0,210 0,242 +0,032
Nebytový priestor 0,950 1,093 +0,143

Uvedené zvýšenie sadzieb by malo priniesť do mestské‑
ho rozpočtu o cca 235‑tis. € viac ako v minulom roku.
Zmena nastáva aj vo výške poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v súvislosti s pred‑
pokladanými nákladmi v roku 2020 v sume 1 200‑tis. €. 
Pri množstvovom zbere sa poplatok z  0,0141 €/l 
zvýši na 0,0233 €/l. V prípade fyzických osôb sa popla-
tok na osobu a kalendárny deň zvýši z 0,0439 € na 
0,0655 €. Ročný poplatok teda stúpne z 16,02 € na 
23,97 €. Uvedené zvýšenie by malo priniesť do mest‑
ského rozpočtu v prípade fyzických osôb o cca 198‑tis. 
€ viac ako v minulom roku. V prípade právnických osôb 
by sa mal ročný predpis navýšiť o cca 197‑tis. €.
Zvyšuje sa tiež daň za trvalé parkovanie vozidla mimo 
stráženého parkoviska v ochrannom pásme pamiatko‑
vej zóny z doterajších 0,044 €/m2/deň na 0,090 €/m2/
deň. K zvýšeniu dochádza aj v prípade sadzby za trvalé 
parkovanie na sídliskách z doterajších 0,015 €/m2/
deň na 0,080 €/m2/deň. Výnimku tvoria len fyzické 
osoby s  postihnutím v  oblasti mobility, pre ktoré 

ostáva sadzba dane v rovnakej výške ako doposiaľ.
Naopak, k zníženiu dochádza v prípade dani za užíva-
nie verejného priestranstva, a to konkrétne u letného 
posedenia s umiestnením stolov a stoličiek bez pódia, 
kde pôvodná sadzba vo výške 0,11 €/m2/deň sa 
zníži na 0,08 €/m2/deň.
„Predmetom všeobecne záväzného nariadenia nie 
sú termíny splátok miestnych daní. Tieto sú určené 
v rozhodnutí, ktorým je daň vyrubená. V predchádza-
júcich obdobiach boli miestne dane splatné v  dvoch 
splátkach, v  roku 2020 z  dôvodu zvýšenia sadzieb 
uvažujeme s možnosťou platiť miestne dane v  troch 
splátkach,“ informoval vedúci oddelenia správy daní 
a poplatkov mestského úradu Pavol Košalko.
Od nového roka dochádza aj k zmene v prípade zní-
ženia jednotlivých daní a poplatkov o 50 %, ktoré 
sa doposiaľ týkalo fyzických osôb starších ako 70 ro‑
kov. Po novom sa v prípade poplatkov za komunálny 
odpad posúva táto hranica na 62 rokov, pričom toto 
zníženie bude vykonané bez žiadosti poplatníka 
už pri vyrubení poplatku na rok 2020. „Týmto bude 
do značnej miery odbúraná administratívna náročnosť 
ako pre občanov, tak aj pre mestský úrad. V súčasnosti 
evidujeme v našom meste cca 8 100 občanov starších 
ako 62 rokov,“ vysvetlil P. Košalko.
V prípade žiadosti o zníženie poplatku u poplatníka, 
ktorý navštevuje predškolské zariadenie, poplat-
níka študujúceho na základnej, strednej alebo 
vysokej škole na území SR mimo miesta trvalého 
pobytu správca dane už nebude vyžadovať potvr-
denie o  návšteve školy. Na základe poskytnutých 
osobných údajov si ho vytlačí prostredníctvom infor‑
mačného systému.
K zmene dochádza aj v prípade zníženia dane z ne-
hnuteľností a dane za psa o 50 %, ktoré si doteraz 
mohli uplatniť fyzické osoby staršie ako 70 rokov. Od 
roku 2020 sa táto veková hranica posúva na 64 rokov. 
Okrem toho budú od dane za psa na dobu 12‑tich 
mesiacov oslobodení všetci občania, ktorí získajú 
psa zo Stanice pre odchyt túlavých zvierat v  Sp. 
Novej Vsi. Edita Gondová

pokračovanie na str. 4
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skej, Petra Rusnáková z Gymnázia na Školskej ul. 
a Filip Bajtoš z Gymnázia na Javorovej ul.

Nevidiaci a  slabozrakí športovci zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska a Poľska si v polovici novembra 
zmerali svoje sily na 14. ročníku medzinárodné-
ho turnaja v kolkoch. Najstarším účastníkom bol 
89‑ročný akademický maliar a dlhoročný pedagóg 
Zdeněk Jeřábek zo Sp. Novej Vsi. Najlepšie sa 
darilo športovcom z Maďarska, ktorí zvíťazili v ka‑
tegórii ženy aj muži. Najúspešnejším slovenským 
kolkárom bol Róbert Sliva.

Hokejový klub Sp. Nová Ves pod záštitou Sloven‑
ského zväzu ľadového hokeja zorganizoval 16. 11. na 
tunajšom zimnom štadióne nábor talentovaných detí 
vo veku od 4 do 8 rokov pod názvom Deti na hokej. 
Cieľom projektu je zanechať v pamäti malých účast‑
níkov pozitívnu skúsenosť s hokejom a tiež zoznámiť 
ich rodičov s  hokejovým prostredím. Desiatky detí 
tu pod dohľadom kvalifikovaných trénerov získavali 
prvé hokejové skúsenosti. Podujatie prebiehalo aj 
v  iných mestách Slovenska. Slovenský zväz ľado‑
vého hokeja sa takouto formou snaží pomôcť ho‑
kejovým klubom v  materiálnom vybavení a  zvýšiť 
členskú základňu v najmladšej kategórii hokejistov.

Hliadka ODI SNV zastavila 18.  11. auto značky 
Nissan, ktoré jazdilo bez evidenčného čísla so zap‑
nutým výstražným znamením. Policajti podrobili 
31‑ročného vodiča dychovej skúške, pri ktorej mu 
namerali 2,21 promile alkoholu. Na mieste mu 
bol zadržaný vodičský preukaz.

Na stretnutí s  poéziou slovenských básnikov 
s Milanom Ferkom 18. 11. odznelo 23 básní z bo‑
hatej a  veľmi myšlienkovo hĺbavej poézie, ktoré 
prednieslo 12 recitátorov.

Od 18. 11. do 3. 12. prebiehala v našom meste via‑
nočná zbierka Kilo na pomoc pre rodiny v kríze 
2019. Do 2. ročníka sa zapojili žiaci tunajších ZŠ 
a SŠ, ktorí v  rámci nej zbierali trvanlivé potraviny 
a drogériu. Tie boli následne odovzdané organizá‑
ciám Úsmev ako dar a Spišskej Katolíckej charite, 
ktoré sa venujú rodinám v  kríze v  našom meste. 
Zbierku zorganizovalo Občianske združenie Život 
v meste SNV pod záštitou primátora mesta Pavla 
Bečarika.

Dom Matice slovenskej a  Miestny odbor Mati‑
ce slovenskej v  Sp. Novej Vsi pripravili 19.  11. 
stretnutie matičiarov, sympatizantov aj priateľov 
pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia Matice 
slovenskej. Na stretnutí tajomníčka MO MS Eva 
Kalafutová priblížila prítomným informácie o vzni‑
ku, poslaní a histórii Matice slovenskej.

V roku 2000 vyhlásila Svetová ženská organizácia 
dátum 19. 11. za Svetový deň prevencie týrania 
a zneužívania detí. Nezisková organizácia Slnieč‑
ko pri tejto príležitosti zorganizovala akciu, v rámci 
ktorej 21 000 detí z vyše 270 materských, základ‑
ných a  stredných škôl na Slovensku v  rovnakom 
čase bubnovalo, aby poukázali na svoje práva. Do 
akcie sa zapojili aj deti z MŠ na Stolárskej ul.

V  utorok 19.  11. sa v  našom meste konal work‑
shop pod názvom Eliminácia bariér v prostredí 
ako cesta k nediskriminácii, ktorého garantom 
bol Slovenský zväz telesne postihnutých. V  rámci 
neho poukázali na problémy, s  ktorými sa každý 
deň stretávajú jeho spišskonovoveskí členovia. 
Zúčastnili sa ho aj zástupcovia samosprávy, mest‑
skej polície a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Mesto Sp. Nová Ves sa dlhodobo venuje bezbarié‑
rovej úprave verejných priestranstiev.

Galéria umelcov Spiša pripravila 20.  11. pre svo‑
jich návštevníkov ďalší z rozhovorov o umení v rámci 
podujatia Orbis Pictus, tentoraz na tému Záhrady ako 
záhady. Cieľom bolo predstaviť obnovenú galerijnú 
záhradu ako nový kultúrno‑spoločenský priestor.

nová cena Parkovacej známky
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 12. decembra 2019 poslanci schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 mesta Sp. Nová Ves o vymedzení úsekov komunikácií 
na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel. Od nového roka tak dôjde k úprave ceny za 
parkovaciu známku. Fyzické a právnické osoby zaplatia za ňu rovnako 50 €.

Doteraz bola cena parkovacej známky pre všetky 
parkovacie miesta pre fyzické osoby vo výške 35 € 
a pre právnické osoby 100 €. Pri ich kúpe však často 
dochádzalo k nedorozumeniam, hlavne zo strán pod‑
nikateľov pri preukazovaní sa vlastníctvom vozidiel. 
Jednotná parkovacia známka pre všetkých žia-
dateľov bude od nového roka v predaji v hodnote 
50 €. „Týmto dôjde k zjednodušeniu podmienok pre-
daja a  navýšenia príjmu do rozpočtu mesta. Výnosy 
z predaja parkovacích známok sa následne budú môcť 
použiť napríklad na zakúpenie bezobslužného parko-
vacieho systému. Ten bude umiestnený v Zóne II, par-
kovisko Štefánikovo námestie a parkovisko Námestie 
SNP. Jedným z dôvodov je prevádzka týchto parkovísk 
s finančnými stratami predovšetkým počas víkendov, 
čoho dôsledkom bolo zrušenie plateného parkovania 
v soboty,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a dopra‑
vy mestského úradu Milan Mucha.
Pre porovnanie, v  roku 2019 stála ročná parkovacia 
známka napr. v Leviciach 150 € (33 000 obyvateľov), 
v Liptovskom Mikuláši 200 € (31 000 obyvateľov) ale‑
bo v Komárne 330 € (34 000 obyvateľov).
Prijatím nového Všeobecne záväzného nariadenia 
dochádza zároveň k  spresneniu jednotlivých ulíc, 
na ktorých bývajúci občania si budú môcť občania 
kúpiť parkovaciu známku za zvýhodnenú sumu 
20 €. Zníženie ceny platí pre fyzické osoby, ktoré sú 
majiteľmi motorového vozidla a majú trvalý pobyt na 

uliciach: Letná 50 – 78, Zimná 33 – 93, Gorazdova 
2  – 24 (párne čísla), Gorazdova 1  – 17 (nepárne 
čísla), Štefánikovo nám. 7  – 21 (nepárne čísla) 
a Námestie SNP 1, 3, 5 a 7. Vlastnícky vzťah k mo‑
torovému vozidlu a  trvalý pobyt budú fyzické osoby 
preukazovať predložením technického preukazu k na‑
hliadnutiu. „Táto zmena uľahčí parkovanie občanov na 
ulici v zóne so zvýšenou hustotou premávky a parko-
vania. Základné poplatky za parkovanie ostávajú bez 
zmien, nakoľko ich súčasná výška predstavuje celo-
slovenský priemer,“ doplnil M. Mucha.
Výška parkovného v Zóne  I teda ostáva 0,70 €/30 
min. a v Zóne II 0,50 €/30 min. V prípade parkoviska 
pri cintoríne je prvých 60 min. zdarma a následne 
je parkovanie spoplatnené sumou 0,50 €/30 min. Na 
spoplatňované dočasné parkovanie sú vymedzené tie‑
to úseky miestnych komunikácií a parkovísk:
Zóna I.: Letná ul., Zimná ul. a parkovisko pri Redute.
Zóna II.: Parkovisko – zadný trakt Letná ulica č. 26 – 
49, Parkovisko – zadný trakt Letná ulica č. 50 – 78, 
Parkovisko Štefánikovo námestie, Parkovisko Ná‑
mestie SNP (pri Detskej poliklinike), Parkovisko Škol‑
ská ulica (pri bývalom Okresnom súde), Parkovisko 
Fabiniho ulica (pri železničnej stanici), Parkovisko 
Stará cesta (za Domom kultúry), Parkovisko Chrap‑
čiakova ulica (pri autobusovom nástupišti), Parkovisko 
pri cintoríne (Slovenská ulica), Parkovisko pri trhovisku 
(stredný riadok). Edita Gondová

zníženie miestnych daní o 50 %. Viac informácií nájde‑
te v samostatnom článku na str. 3.

nová riaditeľka sPrávy 
školských zariadení
Správa školských zariadení je rozpočtovou organi‑
záciou mesta, ktorá plní voči materským školám, 
školským zariadeniam a  ďalším zariadeniam vo 
svojej pôsobnosti hospodársko‑riadiacu funkciu. Do 
výberového konania na obsadenie uvoľnenej funkcie 
riaditeľky uvedenej organizácie sa prihlásila len jedna 
uchádzačka, Radka Romaňáková, ktorú mestské za‑
stupiteľstvo vymenovalo do funkcie od 1. 1. 2020.

nové vzn
Mestské zastupiteľstvo schválilo tri nové všeobecne 
záväzné nariadenia. Prijatím VZN č. 6/2019 bolo zru‑
šené VZN č. 1/2010, ktorým sa upravovalo odťahovanie 
starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho 
územia mesta Sp. Nová Ves, nakoľko danú problemati‑
ku rieši zákon č. 79/2015 Z. z. Bližšie informácie týka‑
júce sa odstraňovania vrakov z verejného priestranstva 
boli zverejnené v decembrovom Ičku na str. 6.
Predovšetkým z  dôvodu zjednotenia poplatku za 
parkovaciu známku bolo schválené VZN č.  5/2019 
o vymedzení úsekov komunikácií na dočasné platené 
parkovanie motorových vozidiel. Viac sa dočítate nižšie 
v samostatnom článku.
Schválené bolo aj VZN č. 4/2019 o určení výšky do-
tácie na mzdy a  prevádzku škôl a  školských za-
riadení. Tá vychádza z priemernej výšky finančných 

prostriedkov potrebných na mzdy a prevádzku na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďo‑
vateľskej pôsobnosti mesta Sp. Nová Ves. V prípade 
školských jedální sa dotácia určuje na potenciálneho 
stravníka ‑ žiaka školy.

centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti
Schválené bolo predloženie projektového zámeru 
a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z  Integrovaného regionálneho operačného programu 
vyhláseného Ministerstvom zdravotníctva SR na pro‑
jekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sp. 
Nová Ves. „Predmetom projektového zámeru je kom-
plexná rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravot-
ného strediska na Hutníckej 20 v Spišskej Novej Vsi 
tak, aby bol objekt moderne riešený a zabezpečil aj in-
tegráciu potrebných sociálnych služieb. Hlavným cie-
ľom projektu je optimalizácia energetickej efektívnosti 
objektu,“ informovala vedúca referátu rozvoja mesta 
mestského úradu Darina Paveleková. Financovanie 
projektu ráta s  celkovými oprávnenými výdavkami 
vo výške 1 058 823,52 €, z ktorých minimálne 5 % je, 
v prípade úspešnosti, povinné spolufinancovať mesto 
Spišská Nová Ves. Ide o čiastku 52 941,18 €. Partner‑
stvo uvedeného projektu bude zabezpečené formou 
zmluvy medzi mestom Sp. Nová Ves ako hlavným 
partnerom a  poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti v uvedenom objekte.

nový štatÚt Pre vyhlasovanie 
najlePších šPortovcov

zo zasadnutia mestského zastuPiteľstva
pokračovanie zo str. 3

pokračovanie na str. 5
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Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je zároveň 
Dňom boja za slobodu a demokraciu, ocenil primá‑
tor mesta Pavol Bečarik 21.  11. v  obradnej sieni 
radnice úspešných žiakov a  študentov nášho 
mesta. Ocenenia si prevzali nielen jednotlivci, ale 
aj najúspešnejšie kolektívy zo základných a stred‑
ných škôl.

Na potulkách Naším mestom sa 22. 11. zúčastnilo 
52 žiakov ZŠ mesta so svojimi šestnástimi učiteľ‑
mi. Témou bola „cesta“, ktorá spájala M. R. Štefá‑
nika so svojou mamičkou a bratom. Sprievodcov im 
robili študenti Hotelovej akadémie, odbor cestovný 
ruch, ktorých pripravila Mgr. M. Prachnárová. Po‑
tulky pozorným okom sledovala aj PhDr. R. Kormo‑
šová, PhD. Žiaci si domov okrem zážitkov odniesli 
knihy z vydavateľstva MS, záložku do knihy s myš‑
lienkou M. R. Štefánika a Ďakovný list pre školu.

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dô‑
chodcov Slovenska a  Základná organizácia JDS 
Nálepkovo zorganizovali 22.  11. v  Multicentre 
12. ročník Ľudovej slovesnosti.

Základná organizácia č.  13 Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých pripravila 23. 11. pre svo‑
jich členov Katarínsku zábavu.

Vodička taxi služby zo Sp. Novej Vsi prevážala 
ľudí pod vplyvom drog. Pre nepoužitie smerovky 
na križovatke ju 23.  11. zastavila hliadka poho‑
tovostnej motorizovanej jednotky KR PZ. Krátko 
predtým pritom vysadila z auta pasažiera. Po za‑
stavení bola podrobená dychovej skúške s negatív‑
nym výsledkom. Polícii sa však jej správanie zdalo 
podozrivé, preto u nej nariadila odber biologického 
materiálu. Výsledok toxikologického vyšetrenia bol 
pozitívny, za čo jej hrozí pokuta do 1 000 € a  zá‑
kaz viesť motorové vozidlá až do 5 rokov. Vodičke 
bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia 
jazda zakázaná. Majiteľ taxi služby ju po zistení 
týchto skutočností okamžite z práce prepustil.

V  kaviarni eLAra odštartovala 24.  11. predajná 
výstava výtvarných prác detí so zrakovým a men‑
tálnym postihnutím pod názvom Náš farebný svet. 
Podujatie zorganizovala Spojená škola internát-
na v  Levoči. Projekt vymyslela a  celý rok viedla 
Gabriela Netíková. Výťažok z predaja chcú použiť 
napr. na nákup pomôcok alebo výlety pre spomí‑
nané deti.

Múzeum Spiša v  spolupráci so Slovenským mú‑
zeom ochrany prírody a  jaskyniarstva v  Lipt. Mi‑
kuláši pripravili zaujímavú výstavu Dvojníci – me-
novci z prírody určenú predovšetkým pre žiakov 
ZŠ. Od 27. 11. si tak môžu pozrieť dvojníkov z ríše 
húb, rastlín a živočíchov s rovnakým pomenovaním 
alebo základom slova.

V  tunajšom Domove dôchodcov pripravili 28.  11. 
pre svojich klientov Katarínsku zábavu.

Centrum voľného času zorganizovalo 28.  11. 
pre žiakov základných škôl v poradí už 10. ročník 
Technickej olympiády. Mladší účastníci najprv 
písali test a  následne vyrábali drevenú krabičku. 
Starší mali za úlohu vyrobiť drevenú podložku pod 
riad. Deti tak mali možnosť precvičiť si svoju tech‑
nickú zručnosť.

Spišská knižnica v spolupráci s Gréckokatolíckou 
farnosťou Premenenia Pána a  ZUŠ usporiadali 
6.  ročník Spišskej biblickej jesene. Ten odštar‑
toval 28. 11. otváracím koncertom v Gréckokatolíc‑
kom Chráme Premenenia Pána. Ďalej pokračoval 
5., 9., 10. a 12. 12. v Spišskej knižnici podujatiami 
zameranými prevažne na výklad niektorých pasáží 
Biblie. Tento ročník prebiehal pod duchovným pat‑
ronátom košického eparchu Mons. Milana Chautura.

Vo štvrtok 28. 11. v koncertnej sieni Reduty dob‑
rovoľníkom z Košického kraja slávnostne udeľovali 
ocenenia Srdce na dlani 2019. Z nášho mesta si 
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Schváleným Štatútom vyhlasovania najúspešnejších 
športovcov a  športových kolektívov mesta Sp. Nová 
Ves dochádza k  zmene v  kategórii jednotliv-
ci – dospelí, kde sa znižuje počet ocenení z prvých 
5 miest na prvé 3 miesta. Výška ich finančného ohod‑
notenia ostáva na rovnakej úrovni. V kategórii jednot-
livci ‑ mládež do 19 rokov dochádza k  navýšeniu 
o  100 € vo všetkých 5 umiestneniach. Kategória 
kolektív – mládež a dospelí sa rozdelila na 2 samo‑
statné kategórie. V kategórii kolektív – mládež budú 
po novom oceňované prvé 3 miesta a v kategórii ko‑
lektív  – dospelí iba prvé miesto sumou 1 000 €. Do 
štatútu bola zaradená nová kategória Talent roka, 
v  ktorej získajú ocenenie maximálne 3 športovci vo 
výške 400 €, pričom nie je dôležité poradie. V  ka-
tegórii zaslúžilí funkcionári, tréneri a  športovci 
bol limitovaný počet ocenených na 8. Zároveň sa ich 
ocenenie zvýšilo zo súčasných 100 € na sumu 500 €. 
V kategórii osobitná cena primátora bude udeľova‑
né 1 ocenenie.

mestská hromadná doPrava
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu 
správu o mestskej hromadnej doprave v Sp. Novej Vsi 
za roky 2008 – 2018 a o zmene taríf cestovného plat‑
ných od 1. 1. 2020. Mestskú hromadnú dopravu pre 
mesto Sp. Nová Ves na základe Zmluvy o výkone vo 
verejnom záujme vykonáva spoločnosť eurobus, a. s. 
Za uvedené obdobie prešla mnohými zmenami. Ročný 
rozsah prepravných výkonov sa stabilizoval zo 622‑
tis. km v  roku 2008 po 558‑tis. km v  roku 2018. 
Keďže čoraz viac ľudí využíva prepravu osobným 
automobilom, každoročne klesá počet cestujúcich 
z úrovne 1 700‑tis. v roku 2008 na 1 560‑tis. osôb 
v roku 2018. Na základe uvedených skutočností došlo 
aj k poklesu tržieb, a to z cca 430‑tis. € ročne na 
súčasných cca 310‑tis. €. Napriek tomu v uvedenom 
období došlo k  obnove vozového parku zakúpe-
ním 15 nových autobusov. Zavedením bezplatnej 
prepravy pre osoby nad 70 rokov od 1.  1.  2018 
bol zaznamenaný pokles ročných tržieb vo výške 
28 500 €. Výšku straty za jednotlivý kalendárny rok 
po vyčíslení konkrétnych nákladov a výnosov z tržieb 
uhrádza samospráva. V roku 2008 tak mesto spoloč‑
nosti eurobus,  a.  s., uhradilo straty vo výške 440‑
tis. € a v  roku 2018 až 759‑tis. €. Ďalšiemu výraz‑
nému zvyšovaniu nákladov po vyhodnotení ročných 
výkazov jednotlivých spojov (výkony, obsadenosť, 
tržby) sa snaží zamedziť prostredníctvom  racionali‑
začných opatrení a  optimalizáciou výkonov. Výsled‑

kom je rušenie nevýhodných spojov, úprava časového 
harmonogramu cestovného poriadku, úprava trasy, 
doplnenie, resp. zrušenie liniek. „K posledným racio-
nalizačným opatreniam sa pristúpilo v tomto roku zru-
šením víkendových spojov na linkách č. 2 (sídl. Tarča), 
č. 3 (Nov. Huta) a č. 13 (Ferčekovce) a ich nahradením 
spojmi na linke č. 12. Týmto krokom došlo k zníženiu 
ubehnutých km a  jednej pracovnej sily, s pozitívnym 
dopadom na zníženie nákladov na vykrytie straty na 
úrovni približne 30-tisíc €,“ informoval vedúci od‑
delenia výstavby a  dopravy mestského úradu Milan 
Mucha.
Od 1. 1. 2020 sa zvýši základné cestovné z 0,50 € 
na 0,60 € pri platbe v hotovosti a z 0,40 € na 0,45 € 
pri platbe čipovou kartou. Pre žiakov a  študen-
tov od 6 do 26 rokov a  dôchodcov do 70 rokov 
stúpne cestovné z 0,25 € na 0,30 € pri platbe v ho‑
tovosti a  z 0,20 € na 0,23 € pri platbe čipovou kar‑
tou. Cena lístka pre deti do 6 rokov a držiteľov ŤZP, 
ŤZP‑S a ich sprievodcu sa zvýši z 0,15 € na 0,20 € 
pri platbe v hotovosti a z 0,08 € na 0,10 € pri platbe 
čipovou kartou. Dôchodcovia nad 70 rokov po no‑
vom zaplatia 0,05 € pri platbe v hotovosti a v prípade 
cestovania na čipovú kartu dostanú lístok zdarma. 
Jej vybavenie bude od r. 2020 pre tieto osoby po-
skytované bezplatne.

Výška obyčajného cestovného v iných mestách:

Mesto Úhrada v ho‑
tovosti (v €)

Čipová 
karta (v €)

Spišská Nová Ves 0,60 0,50
Levoča 0,60 0,40
Poprad 0,70 0,50
Martin 0,70 0,60
Ružomberok 0,55 0,50

„Súčasná tarifa bola platná od februára 2009 a jedinou 
zmenou za 10 rokov bolo zavedenie bezplatného cestov-
ného pre občanov nad 70 rokov od 1. 1. 2018. Navrho-
vaným zvýšením predpokladáme nárast tržieb na úrovni 
cca 50 000 €, čo by v nasledujúcich obdobiach zmiernilo 
nárast náhrady straty,“ vysvetlil ďalej M. Mucha.

5. zmena rozPočtu
Mestské zastupiteľstvo schválilo 5. zmenu rozpočtu 
mesta v roku 2019, ktorou sa znížili príjmy a výdav-
ky o 572 762 € na konečnú sumu 36 917 073 €.
Týka sa hlavne presunov finančných prostriedkov 
medzi jednotlivými prvkami programovej štruktúry, 
zníženia použitia finančných prostriedkov z Rezervné‑
ho fondu a príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu. 
„Transfery na kapitálové výdavky zahŕňajú čiastku 

nové detské ihrisko
Materská škola na Stolárskej ulici bude mať nové detské ihrisko. Na jeho výstavbu mesto získalo 
z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 8‑tis. €.

V posledných dňoch kalendárneho roka prebieha v MŠ 
na Stolárskej ul. výstavba nového detského ihriska. 
V  rámci stavebných prác sa bude realizovať vežová 
zostava so zníženou podestou s  rozmermi cca 4,7 x 
5,8 m. Obsahovať bude 3 veže, 2 šmýkačky, prelie-
zací tunel a lanový most medzi vežami, šikmý výlez 
s nášľapmi a kovovými madlami. „Celá zostava bude 
vyrobená z konštrukčnej ocele, trojvrstvového laminátu 
a vysokokvalitného plastu. Sieťová časť bude z mate-
riálu s vnútorným oceľovým jadrom,“ ozrejmila vedúca 
Správy školských zariadení Markéta Ďuríková.

Na jeho výstavbu sa mestu podarilo z  Úradu vlá‑
dy SR v  rámci programu Podpora rozvoja športu 
na rok 2019 so zameraním na výstavbu detských 
ihrísk pre Materskú školu na Stolárskej ulici zís‑
kať dotáciu vo výške 8‑tis. €. „Správa školských 
zariadení v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
vysúťažila  dodanie stavby detského ihriska v  cel-
kovej hodnote 9 372,96 €. To znamená, že spolufi-
nancovanie z našej strany bude 1 372,96 €,“ dopl‑
nila M. Ďuríková.

Edita Gondová

zo zasadnutia mestského zastuPiteľstva
pokračovanie zo str. 4

pokračovanie na str. 6
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cenu prevzala skupina dobrovoľníkov za projekt 
Krajší deň, v rámci ktorého spríjemňujú dospelým 
aj detským pacientom chvíle strávené v nemocnici. 
Ocenení boli aj dobrovoľníci zo spišskonovoves-
kého závodu Embraco Slovakia za mimoriadne 
nasadenie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, 
ktorá významným spôsobom prispela k zmene ži‑
vota jednotlivcov alebo skupiny.

Dobrovoľníci z OZ Mladí ľudia a  život zorgani‑
zovali 29. 11. v Sp. Novej Vsi už po osemnástykrát 
osvetové podujatie, počas ktorého verejnosť in-
formovali o  víruse HIV a ochorení AIDS. V  ne‑
deľu 1.  12. si na Sviečkovom pochode tichou 
prechádzkou námestím uctili zomrelých a zároveň 
vyjadrili podporu ľuďom, ktorí sú nakazení vírusom 
HIV a potrebujú silu bojovať.

V  CVČ na Levočskej ul. sa 30.  11. uskutočnila 
Zóna bez peňazí. Ide o akciu, na ktorú mohli ľu‑
dia priniesť veci, ktoré sú ešte funkčné, ale už ich 
nepoužívajú alebo nevedia využiť. Zároveň si mohli 
bezplatne odniesť veci, ktoré potrebujú. Cieľom je 
pomôcť si navzájom, ale najmä šetriť životné pro‑
stredie, pretože každá jedna vec, ktorá môže slúžiť 
ďalej, nemusí ísť na skládku.

Mnoho domácností počas zimného obdobia kúri 
drevom. Jeho príprava si však vyžaduje veľa práce 
a času. Lesy mesta Sp. Nová Ves prišli s ponu-
kou zakúpenia už naštiepaného dreva.

Sp. Nová Ves sa zapojila do projektu „Koľko lás-
ky sa zmestí do krabice od topánok“. V  rámci 
neho mohli občania do 2. 12. odovzdať na 14‑tich 
odberných miestach darčekovo zabalené krabičky 
pre seniorov z tunajšieho domova dôchodcov. Kaž‑
dá z nich mala pritom obsahovať aspoň jednu vec 
z  týchto kategórií: sladké/slané, zahreje zvnútra, 
zahreje zvonku, drogéria, niečo milé. Zozbieraných 
bolo neuveriteľných 686 krabíc. Darčeky sa preto 
rozhodli odovzdať aj v DSS v Sp. Novej Vsi a v domo‑
voch dôchodcov v Gelnici a Nálepkove. Koordinátor‑
kou projektu v našom meste bola Zlaťa Marcinková.

Vianočnú atmosféru v centre mesta okrem vianoč‑
nej výzdoby, dreveného betlehemu a  adventného 
venca dotváral aj vianočný stromček, ktorý bol 
osadený 2. 12. v priestore medzi Radnicou a Evan‑
jelickým kostolom. Tento rok tomu však predchá‑
dzali nepríjemnosti. Pôvodne malo ísť o  krásnu 
jedľu, ktorej ale niekto zrezal konáre . Pri prepra‑
ve náhradného zas došlo k  jeho poškodeniu. Ako 
uviedol vedúci oddelenia komunálneho servisu 
mestského úradu Tomáš Hamráček, váhali, či ho 
majú použiť. Napokon ho predsa osadili a hoci nie 
je najkrajší, o to viac je jedinečný.

Pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového vo‑
lania 112 zorganizoval Okresný úrad SNV v spo‑
lupráci so Spišským osvetovým strediskom 
okresné kolo výtvarnej súťaže pod názvom Ochra-
nárik. Zapojiť sa do nej mohli žiaci MŠ, ZŠ a špe‑
ciálnych ZŠ s prácami na tému Záchranári na lúke, 
v  lese, v horskom teréne. Výstava tých najlepších 
začala 2. 12. vernisážou spojenou s oceňovaním.

Správa NP Slovenský raj uzatvorila až do odvo‑
lania turistický chodník č.  5723 v úseku Biely 
Potok, ústie – Klauzy (zelená turistická značka). 
Informovala o tom Horská záchranná služba 3. 12. 
na svojej webovej stránke. Dôvodom je zlý stav 
technických zariadení.

Sedem laureátov 11. ročníka Roma Spirit 2019 si 
3.  12. počas galavečera prevzalo ocenenie z  rúk 
členov medzinárodnej odbornej poroty Čin roka. 
Medzi ocenenými bola aj redaktorka Marie Balá-
žová Melníková zo Sp. Novej Vsi za dlhodobú vy‑
váženú novinársku a  redaktorskú prácu založenú 
na sprostredkovaní objektívnych a  nestranných 
informácií z  rómskych komunít bez predsudkov 
a stigmatizácie.
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1 500 000 €, ktorú mesto získalo na prekrytie malej 
ľadovej plochy na zimnom štadióne a na rekonštrukciu 
kúpaliska z Úradu vlády SR. Čiastka 10 000 € je z Ko-
šického samosprávneho kraja na nákup obytných kon-
tajnerov. Suma 8 000 € je na výstavbu ihriska v Ma-
terskej škole na Stolárskej ulici pre Správu školských 
zariadení,“ vymenovala vedúca finančného oddelenia 
mestského úradu Iveta Topoliová.

rozPočet mesta
Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2020. V no‑
vom roku bude mesto hospodáriť s celkovou čiast-
kou 35 830 378 € na strane príjmov aj výdavkov.
Bežné príjmy mesta a  rozpočtových organizácií sú 
plánované v sume 35 230 778 €, čo je o 1 595 722 € 
viac ako v  roku 2019. V  rozpočte sa ráta s  navýše‑
ním podielovej dane na základe prognózy o cca 3 % 
(16 013‑tis. €). Zvýšenie príjmov mesta súvisí aj s vyš‑
šími sadzbami daní v schválenom dodatku č. 1 k VZN 
č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch (celkovo 
o 830‑tis. €).
Kapitálové príjmy z predaja majetku ostávajú v rov‑
nakej výške ako v predchádzajúcom roku (200‑tis. €). 
Príjmové finančné operácie sú plánované ako pre‑
vod z rezervného fondu vo výške 400‑tis. € určený na 
financovanie rekonštrukcie futbalového štadióna.
Bežné výdavky sú plánované vyššie o 1 125‑tis. €, čo 
súvisí so zákonným zvýšením tarifných platov zamest‑
nancov o 10 %, a tým aj vyšších odvodov.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované o  748‑tis. € 
nižšie ako v minulom roku. Mesto ich plánuje, okrem 
iného, použiť na financovanie futbalového štadióna 
(400‑tis. €), atletického štadióna (99 600 €), na výstav‑
bu cyklotrás (66 500 €), zhotovenie novej web stránky 
(15‑tis. €) či obnovu kamerového systému (4‑tis. €). 
Taktiež plánuje investovať do sociálnych služieb (výťah 
v domove dôchodcov – 42‑tis. €, vybavenie kuchyne – 
8‑tis. €) a do rekonštrukcie rozvodov tepelného hospo‑
dárstva Emkobelu (166 534 €). „Ďalšie investičné ak-
cie budú do rozpočtu mesta zaradené až po schválení 
hospodárenia za rok 2019, v rámci 1. zmeny rozpočtu. 

Celkom sa plánuje preinvestovať 1 129-tis. eur,“ dopl‑
nila ďalej I. Topoliová.
Finančné operácie sú v  roku 2020 vo výške 1 086‑
tis. €, čo je o  29‑tis. € viac ako v  tom predchádza‑
júcom. Dôvodom sú splátky úveru na II. etapu re‑
konštrukcie miestnych komunikácií, keďže sa začal 
splácať až od 1.  5.  2019. Zároveň bude začiatkom 
roka 2020 splatený úver čerpaný na rekonštrukciu MŠ 
a v jeho závere aj úver čerpaný na výstavbu mosta na 
Matuškovej ul.

dotácie
Schválené bolo poskytnutie dotácií pre športové kluby 
v celkovej výške 200‑tis. € pre rok 2020. Preroz-
delenie tejto čiastky navrhla komisia športu podľa 
návrhu novej koncepcie financovania športu v Sp. 
Novej Vsi. Jednotlivé sumy boli vypočítané na zákla‑
de údajov z evidenčných listov doručených oddeleniu 
školstva mestského úradu v  stanovenom termíne. 
Spomínanú celkovú čiastku komisia rozdelila v  per-
centuálnom pomere 88 : 12, t. j. 176‑tis. € pre vý-
konnostný kolektívny šport a 24‑tis. € pre športy 
jednotlivcov.
„Komisia športu v úzkej spolupráci s vedením mesta 
pripravila ‚Koncept financovania športových klubov‘. 
Nový systém zásadným spôsobom objektivizuje krité-
riá, na základe ktorých môže mesto prideliť dotáciu 
danému športovému klubu. Zároveň systém ‚odmeňu-
je‘ kluby, ktoré pracujú s mládežou, pohotovo reaguje 
na individuálne úspechy. Bodový systém, ktorý sa vo 
finálnej podobe mení na pridelenú dotáciu, má ambíciu 
byť transparentným a  úplne prehľadným. Základom 
systému je pridelená bodová hodnota, ktorá sa násobí 
troma koeficientami. Prvým je koeficient ‚dôležitosti 
športu‘, kde sme si pomohli tabuľkou z ministerstva 
školstva. Druhým je ‚vekový koeficient‘ a tretím ‚koefi-
cient náročnosti prípravy‘, ktorý čiastočne zohľadnil aj 
miestne špecifiká. Systém je náročnejší na adminis-
tráciu i kontrolu, no verím, že športové kluby pochopia 
jeho potrebnosť a rýchlo ho uvedú do praxe,“ uviedol 
poslanec MsZ a predseda komisie športu Oliver Búza.
V budúcom roku teda mesto podporí dotáciou nasle‑
dovné športové kluby:

P. č. Názov športového klubu Výška požado-
vanej dotácie

Dotácia 
v roku 2019

Dotácia 
v roku 2020

Kolektívne športy
1. Hokejový klub SNV 150 000 € 73 000 € 51 390 €
2. Futbalový klub NOVES SNV 110 000 € 71 500 € 53 882 €
3. BK 04 AC LB (basketbalový klub) 75 000 € 53 000 € 34 660 €
4. Volejbalový klub SNV 10 000 € 7 900 € 8 783 €
5. ŠK basketbalu dievčat 10 500 € 9 000 € 8 270 €
6. Hockey club SNV (HC Osy) 8 000 € 1 000 € 3 032 €
7. Mestský šachový klub 600 € 600 € 464 €
8. TJ Tatran oddiel kolkársky 10 000 € 4 100 € 1 516 €
9. Stolnotenisový oddiel BBF 1 500 € 700 € 677 €
10. FbC – Young Arrows SNV 12 000 € 4 500 € 7 511 €
11. ŠK FbK Kométa SNV (florbal) 6 500 € 4 400 € 5 815 €
Jednotlivci
1. Športový klub STEZ 7 500 € 5 000 € 5 887 €
2. Tenisový klub SNV 5 000 € 1 200 € 2 651 €
3. Atletický športový klub Slávia pri ZŠ Lipová ul. 13, SNV 3 000 € 1 000 € 1 871 €
4. Džudo klub SNV 2 500 € 900 € 1 491 €
5. Klub plávania 2 700 € 1 400 € 575 €
6. TJ Tatran oddiel atletický * * 583 €
7. Krasokorčuliarsky klub SNV 4 800 € 300 € 297 €
8. Športovo‑strelecký klub RD SNV 2 000 € 1 200 € 1 153 €

zo zasadnutia mestského zastuPiteľstva
pokračovanie zo str. 5
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Mikuláš v našom meste zavítal 4. 12. najprv na sídl. 
Západ. CVČ tu pre deti pripravilo obľúbené podujatie 
Prichádza zima k  nám. Svojím príchodom 5.  12. 
Mikuláš v  meste pred Redutou potešil aj našich 
najmenších. V  rámci podujatia nechýbala Vianočná 
rozprávka v podaní Divadla Portál z Prešova..

Primátor mesta Sp. Nová Ves Pavol Bečarik a ďalší 
predstavitelia samosprávy 4. 12. privítali na Rad‑
nici návštevu z poľského mesta a regiónu Rze-
sow, s ktorým úspešne rozvíjame spoluprácu v ob‑
lasti špeciálneho školstva. Primátor mesta vyjadril 
presvedčenie, že rozsah spolupráce s  týmto vý‑
znamným centrom juhovýchodného Poľska sa bude 
rozširovať. Predstavitelia mesta predstavili hos‑
ťom projekty, na ktorých Sp. Nová Ves participuje 
a možnosti rozvoja turizmu, športu alebo kultúry.

Centrum nášho mesta zdobí od 4. 12. aj niekoľ-
ko vianočných stromčekov, ktoré vyzdobili deti 
z tunajších MŠ a ZŠ.

Galéria umelcov Spiša otvorila 4.  12. vernisážou 
dve výstavy. Prvá pod názvom Sacrelacrum / Sacral 
Elementum  IV. bola uvedená v  rámci cyklu Téma. 
Druhá v kontexte prezentácií umelcov Spiša uviedla 
výber novej komornej tvorby autora Imricha Svitanu 
k 75. životnému jubileu pod názvom Vertikály.

Spišské osvetové stredisko pripravilo 5.  12. 
v  Gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána 
nesúťažnú prehliadku speváckych zborov pod ná‑
zvom Spišské zborové dni.

V  centre mesta prebiehal 13.  – 15.  12. tradičný 
v  poradí už 29. ročník Vianočného trhu. Tento 
rok priniesol aj niekoľko noviniek. Atmosféru Via‑
noc priblížil kultúrny program, ktorý prebiehal na 
pódiu na Letnej ul. Široký sortiment rôzneho tovaru 
tu ponúkalo v  stánkoch viac ako 140 predajcov. 
Občerstvovacie služby doplnila špeciálna ponuka 
zabíjačkových špecialít s  ukážkami mäsiarskeho 
remesla pri Provinčnom dome. Mesto po prvýkrát 
ponúklo návštevníkom po vzore iných európskych 
miest možnosť kúpiť si teplý nápoj do keramického 
hrnčeka s motívom mesta za zálohu 3 €. Najmen‑
ších účastníkov potešil lampiónový sprievod so 
Skupinou historického šermu Jago s  možnosťou 
vianočnej výhry (zoznam výherných poradových 
čísel nájdete na str. 14). Kultúrny program spestril 
tzv. videomapping na tému Vianoc premietaný na 
fasádu Evanjelického kostola.
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9. Cykloklub Schwabik 3 000 € 1 350 € 2 108 €
10. Klub spišských strelcov 1 500 € ** 346 €
11. Karate klub Iglow, o. z. 12 500 € 2 800 € 5 935 €
12. ŠK Iglovia (triatlon) 2 000 € 1 600 € 331 €
13. Jazdecký klub Slávia SNV 1 200 € 1 000 € 138 €
14. Lyžiarsky klub SNV 16 200 € 400 € 634 €
15. Compact – parašutistická skupina 300 €
16. Klub RTVŠ MIX SNV 1 499 €
17. TJ Čingov (turistika) 100 €
18. KOB Čingov (orientačný beh) 100 €
19. Letecko‑modelársky klub 800 €
20. Cykloklub SNV **
21. MO Slovenského rybárskeho zväzu 200 €

* Súčasť žiadosti TJ Tatran oddiel kolkársky
** Klub nepredložil v roku 2019 žiadosť

výsledky kontroly
Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup informoval o vý‑
sledkoch kontroly čerpania finančných prostried-
kov z  rozpočtu mesta Sp. Nová Ves za rok 2018 
na výkony vo verejnom záujme v spoločnosti euro-
bus, a. s., Košice. V rámci nej nebolo zistené žiadne 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Aj napriek tomu však hlavný kontrolór navrhol uvede‑
nej spoločnosti 6 odporúčaní, ktoré vyplynuli z  tejto 
kontroly.

Plán kontrolnej činnosti
Schválený bol Plán kontrolnej činnosti hlavného kon‑
trolóra mesta na I. polrok 2020. Na jeho základe bude 
vykonaných 5 následných kontrol:
1. vybavovania sťažností a  petícií v  meste Sp. Nová 
Ves za rok 2019;
2. čerpania finančných prostriedkov poskytnutých 
z  rozpočtu mesta Sp. Nová Ves formou dotácie na 
mzdy a  prevádzku pre školské a  predškolské zaria‑
denia na území mesta, ktorých zriaďovateľom nie je 
mesto Spišská Nová Ves, za rok 2019;
3. dodržiavania a  uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných noriem pri vyraďovaní 
a likvidácii majetku mesta vo vybraných rozpočtových 
a príspevkových organizáciách mesta Sp. Nová Ves za 
rok 2019;
4. hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a  účelnosti 
použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 
propagáciu a prezentáciu mesta za roky 2018 – 2019;
5. výstavby a verejného obstarávania na novom cin‑
toríne.

vysPoriadanie vzťahov 
k nehnuteľnostiam
V  rámci vysporiadania vzťahov k  nehnuteľnostiam 
prerokovávali poslanci spolu 18 bodov. Z  nich tri sa 
na rokovací stôl dostali po predchádzajúcom schválení 
zámeru zámeny a predaja pozemkov. V rámci ďalších 
bodov bola, okrem iného, prejednávaná žiadosť o od-
kúpenie pozemku v miestnej časti Telep za účelom 
rozšírenia dvora rodinného domu. Žiadateľ však nie je 
jeho vlastníkom ani spoluvlastníkom, preto naň z hľa‑
diska zákona o majetku obcí nemá žiadne prednost‑
né právo. Predmetný pozemok tvorí súčasť zeleného 
verejného priestranstva. Jeho prípadný predaj by bol 
preto v  rozpore so zámerom mesta realizovať opat‑
renia na zníženie negatívneho dopadu klimatických 
zmien. Zároveň sa nachádza pri detskom ihrisku, na 
ktoré mestský úrad v súčasnosti eviduje žiadosť MsV 
o  jeho rozšírenie. Na základe uvedených skutočností 

poslanci predmetnú žiadosť neschválili.
V  ďalších 2 bodoch poslanci schválili uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bre-
mena. V  prvom prípade ide o  realizáciu stavby pod 
názvom Stavebné úpravy a prístavba lodžií bytových 
domov na Javorovej ul. č. 1, 2, 3 a 4. V druhom prípade 
ide o stavbu pod názvom Obchodné centrum, Nábre-
žie Hornádu, Sp. Nová Ves – SO 03, 06, 09, 10, 12 
(elektrická, telekomunikačná, kanalizačná a splaško‑
vá, dažďová prípojka, komunikácie a  spevnené plo‑
chy). Ide o lokalitu bývalých mestských skleníkov (pod 
OC Kaufland).
V 3 bodoch bol prejednávaný predaj pozemkov pro-
stredníctvom obchodnej verejnej súťaže. V jednom 
prípade išlo o poľnohospodárske pozemky nachá-
dzajúce sa v extraviláne obce Hnilec, ktoré žiadateľ 
chcel následne zameniť za pozemky vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v  súvislosti s  jeho plánovaným 
projektom Rekonštrukcia chatového rekreačného za‑
riadenia Gabačka – Hnilec‑Delava. Jeho žiadosť o od‑
kúpenie však u poslancov nezískala dostatok hlasov. 
V ďalších prípadoch sa jednalo o pozemky nachádza‑
júce sa v priemyselnom parku na Drevárskej ul. na 
podnikateľské účely a v Novoveskej Hute na výstavbu 
rodinného domu, čo bolo schválené.
Taktiež bola schválená súťaž na podávanie naj-
vhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie 
a  realizáciu investície na mieste dnešného Domu 
služieb. Podnetom na to bolo oslovenie mesta spoloč‑
nosťou OP Centrum, s. r. o., ktorá pred cca 12 rokmi 
bola účastníkom súťaže na výstavbu nového objektu 
na spomínanom mieste. Víťazom bola vtedy iná spo‑
ločnosť, ktorá však svoj zámer nerealizovala z dôvo‑
du nedoriešeného zmluvného vzťahu k  pozemku vo 
vlastníctve súkromnej osoby a nástupu svetovej eko‑
nomickej krízy. Spoločnosť OP Centrum, s. r. o., však 
pred časom svoj pôvodný zámer aktualizovala a teraz 
oslovila mesto s otázkou možnosti vrátenia sa k pô‑
vodnému zámeru mesta.

Plán zasadnutí msz
Poslanci sa v  I. polroku 2020 stretnú na rokovaní 
mestského zastupiteľstva 20.  februára, 23.  apríla 
a 18. júna.

dotácia Pre Prešov
V  závere rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo 
dotáciu mestu Prešov vo výške 5‑tis. € v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového domu.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Edita Gondová

zo zasadnutia mestského zastuPiteľstva
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dá sa to, len treba chcieť
Povedali si členovia Mestského výboru č. 9 ‑ Telep, Modrý vrch a zorganizovali dobrovoľnícku akciu, v rámci ktorej vymaľovali staré autobusové 
zastávky a zábradlia.

Mestský výbor č. 9 Telep, Modrý vrch sa snaží pod novým vedením aktívne riešiť 
problémy ľudí, s ktorými sa obrátia na mestský výbor. Ten tieto problémy posúva na 
mestský úrad, aby veci riešil, no je aj iná cesta. „Myslím si, že je správne, aby sme aj 
my, občania, priložili ruku k dielu, a preto som navrhol na zasadnutí výboru, aby sme 
zorganizovali brigádu a obnovili staré autobusové zastávky na Telepe, ktoré už majú 
najlepšie časy za sebou a špatia okoliu. Som rád, že sa môj návrh stretol s pozitívnou 
odozvou,“ hovorí nový predseda výboru, poslanec MsZ Tomáš Cehlár. Okrem za‑
stávok stihli dobrovoľníci namaľovať aj priľahlé zábradlia pri schodisku. Do akcie sa 
zapojili celé rodinky, deti a bol medzi nami aj jeden z prvých obyvateľov Telepu. Atmo‑
sféra bola veľmi priateľská a pracovitá. Farby a náradie dodalo mesto Spišská Nová 
Ves a o jedlo sa postaral tiež jeden z členov výboru a navaril guláš, ktorý veľmi chutil.
„Nešlo mi len o  nejakú brigádu. Dôležité bolo, aby sa ľudia stretli, porozprávali, 
naviazali nové priateľstvá a  rozvíjali sa medziľudské a susedské vzťahy. Niekedy 
bolo bežné, že si ľudia robili brigády a skrášľovali si sami svoje okolie. Dnes sa to 
nevidí často a aj týmto činom chceme inšpirovať ostatných, aby sa pridali a pomá-
hali nášmu mestu,“ dodal Tomáš Cehlár.
Ďakujem účastníkom: Slavovi Harmatovi s  rodinkou a  zamestnancom jeho firmy, 
Ľubovi Slaninkovi s rodinou, Jánovi Geletkovi, Jánovi z eurobusu, Romanovi, Gustovi 
Krajčimu za guláš a ostatným, ktorí prišli a pomohli.
Informácie o výbore nájdete aj na Facebooku pod názvom Telep, Modrý vrch ‑ Mest‑
ský výbor číslo 9. MsV č. 9

oPäť na stuPni 
víťazov
S počtom hlasov 21 741 obsadilo naše mesto druhé miesto v celoslo‑
venskej ankete o Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2019 na portáli 
Slovakregion.sk. Predbehla nás iba Trnava, ktorá má 63 924 obyvateľov, 
za nami skončil na treťom mieste Púchov. V súťaži o najkrajšiu obec 
Slovenska rozhodli hlasujúci, že víťazom sú Smižany s 16 882 hlasmi.
V posledných rokoch nechýba Spišská Nová Ves na žiadnom vyhlaso‑
vaní víťazov spomínanej ankety. Najkrajším mestom Slovenska sme 
sa stali v roku 2016. V rokoch 2015 a 2018 sme obsadili striebornú 
priečku, v roku 2017 nás potešili tretím miestom. Ocenenie si zástup‑
covia mesta prevezmú počas výstavy ITF Slovakiatour 2020, ktorá sa 
uskutoční na výstavisku Incheba v Bratislave. Kompletné výsledky an‑
kety nájdete na: https://slovakregion.sk/sutaze/2019.

Tomáš Repčiak

stretnutia 
s Poéziou
Už desať rokov realizuje tunajší Miestny odbor Matice slovenskej 
stretnutia s poéziou slovenských básnikov, 9. 12. 2019 to bolo už 80. po-
poludnie venované exilovej poetke Agao Dunajskej. Jej básne Moja 
vlasť a Pieseň o vlasti s hudbou M. Gromu upravil Peter Fecík a spolu 
s Dušanom Farkašom ich aj zaspievali. V projekte za výber 74 básnikov 
a priebeh podujatí zodpovedala Jolana Prochotská. Na videoprezentácii 
o živote a dielach sa podieľala Dagmar Krájňáková spolu so slovným 
sprievodom Janky Dubajovej, pracovníčky Spišskej knižnice. Básne 
recitovali členovia DS Hviezdoslav Adriana Wachterová, Nina Hrabuvči‑
nová, Peter König, Jožko Gavlák aj Viera Kubovčíková. Postupne sa pri‑
dávali ďalší recitátori a spevom obohacoval podujatia Lukáš Frankovič. 
„Celé obdobie spolupracujeme s Gymnáziom na Školskej ulici a vďaka 
pomoci Dáši Juráškovej sa vystriedalo už 32 recitátorov, z Technickej 
akadémie jedna a  z  Hotelovej akadémie šiesti, ktorých pripravovala 
Gabriela Takáčová. Za celé obdobie si milovníci poézie vypočuli viac 
ako 1 550 básní autorov štúrovskej generácie, medzivojnového obdobia, 
exilovej literatúry i katolíckej moderny,“ bilancovala uplynulých desať 
rokov Jolana Prochotská, predsedníčka MO MS. red.

2. ročník

Slovenského

v zimnom
plávaní

pohára

Klub otužilcov
Pstruhy Slovenského raja, o. z.
Mesto Spišská Nová Ves 
Centrum voľného času 
a Správa telovýchovných zariadení 
v Spišskej Novej Vsi 
pozývajú na

Konaný pod záštitou primátora mesta 
Spišská Nová Ves Pavla Bečarika

Letné kúpalisko,
Za Hornádom 13, 
Spišská Nová Ves

Sprievodný program:
Plavci v zime na letnom kúpalisku
Premeny pre zdravie s Marošom Molnárom
Prezentácia zdravých jedál a potravín
Primátorsky pitný režim v zime
Zimné atrakcie, súťaže a občerstvenie 
Vystúpenie FS Smižančanka
Prekvapenie pre všetkých Ka

te
gó

rie
: 

18. 1. 2020
11.30 h 
 sobota

50 m

100 m

250 m

500 m

750 m

1 km
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novinky v embraco slovakia
Vedenie spišskonovoveského závodu Embraco Slovakia koncom novembra ohlásilo zvyšovanie miezd pre svojich zamestnancov. V decembri si 
pripomenulo 22. výročie pôsobenia na Spiši.

Zvýšeniu miezd zamestnancov predchádzalo 10 kôl 
rokovaní medzi vedením spoločnosti a  Odborovým 
zväzom KOVO. Výsledkom je vzájomná dohoda o výš‑
ke miezd pre rok 2020. V  priemere si tak všetci 
zamestnanci prilepšia o  10  %. Základné mzdy sa 
plošne zvýšia o  52 € a  o  ďalších 20 € stúpne aj ich 
variabilná zložka. Tá bude viazaná na tímové plnenie 
mesačných ukazovateľov a dochádzku zamestnanca. 
Okrem toho dostanú aj dvakrát ročne bonus (v  lete 
a v zime) a ďalší za tzv. senioritu, čiže dlhoročnú prácu 
v závode. Celková výška ročného bonusu sa tak môže 
vyšplhať až na 1 000 €. Ide teda o jedno z najvyšších 

navýšení miezd v  histórii závodu. „Napriek tvrdej 
konkurencii na svetovom trhu, ktorá nás vedie k ne-
ustálemu zefektívňovaniu nákladov, si uvedomujeme 
dôležitosť adekvátneho ohodnotenia práce našich za-
mestnancov. Zároveň sa chceme stať v regióne Spiša 
opäť o niečo atraktívnejším zamestnávateľom,“ uvie‑
dol v tejto súvislosti generálny riaditeľ Embraco Slova‑
kia Marcelo Borba.
V  júli 2019 sa spoločnosť stala súčasťou korporácie 
Nidec. Jedným z najnovších úspechov výskumno‑vý‑
vojového tímu je kompresor NJX. Vyrába sa zatiaľ 
v  piatich variantoch a  stal sa súčasťou najpokroči‑

lejšieho modulu pre chladiarenské návesy v  Európe. 
Za rok 2018 a  prvých 9 mesiacov roka 2019 bolo 
v  spišskonovoveskom závode preinvestovaných vyše 
14 miliónov amerických dolárov (takmer 13 mil. €). 
Z nich podstatná časť sa týkala nových strojov a pro‑
duktov. Na konci leta 2019 bolo do výrobného procesu 
v  rámci automatizácie implementovaných 10 nových 
zariadení. Embraco vyvíja úsilie aj v oblasti životného 
prostredia racionalizovaním spotreby vody, elektriny 
a  plynu. Každý rok znižuje celkovú spotrebu energií 
o 6 %. Navyše momentálne recykluje 98,5 % odpadov.

Edita Gondová

„zdravé deti nášho mesta“ 
alebo „Prečo dojčiť?“
31. januára 2020 sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi 
v hoteli Metropol podujatie pre zdravotníkov, matky, 
rodičov a ostatnú verejnosť s nosnou témou Dojče-
nie a prirodzená výživa dieťaťa.
Cieľom aktivity je podpora dojčenia, pomoc dojčia-
cim matkám, prínos informácií v tejto oblasti.
•	 Výchova k  dojčeniu je súčasťou podpory zdravia 

našich detí a rodín, generácie.
•	 Dojčenie nie je len problémom matky, ale je záuj‑

mom sociálnym.
•	 Materské mlieko predstavuje jedinečnú, prirodzenú 

výživu pre dieťa od narodenia.
•	 Dojčenie je podstatným základom pre dôležitý 

vzťah matka‑dieťa, podporu imunitného systému, 
zdravý telesný a emocionálny vývoj po narodení.

Hlavným organizátorom je IPASK  ‑  Iniciatíva pôrod‑
ných asistentiek Slovenska a IPD ‑ Inštitút pre podporu 
dojčenia v spolupráci so SKSaPA.

Program pre obe skupiny bude prebiehať paralelne 
v dvoch kongresových sálach.
Prihlášky, podrobné informácie o vzdelávacom semi‑
nári pre zdravotníkov a  workshope pre verejnosť sú 
uvedené na www.ipask.sk, doplňujúce informácie 
poskytneme na mob. 0907 025 298.
UPOZORNENIE: Uzávierka prihlášok je 13. januára 
2020.
Pre deti bude k dispozícii vybavená detská miestnosť 
s animátorkami.
Srdečne pozývame, očakávame hojnú účasť a veríme, 
že podujatie sa stane zdrojom kvalitných informácií 
pre účastníkov.
Tešíme sa na vás, s prianím zdravých detí nášho mes‑
ta a všetkého dobrého v novom roku 2020!

Mgr. Anastázia Furmanová 
predsedníčka IPASK v mene organizačného výboru

voľby do národnej rady sr 
v roku 2020 - dôležité termíny
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky a deň ich konania určil na sobotu 29. februára 2020.

delegovanie členov do 
okrskovej volebnej komisie
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jed‑
ného člena a jedného náhradníka politická strana alebo 
koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
Oznámenie o  delegovaní člena a  náhradníka do 
okrskovej volebnej komisie doručí politická strana 
alebo koalícia primátorovi mesta v  lehote uvedenej 
v  rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 
do 24.00 hod.).
Na území mesta Spišská Nová Ves bolo utvorených 
27 volebných okrskov.

voľba Poštou voličom
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej úze-
mia, môže požiadať o voľbu poštou, a to:
•	v  listinnej forme tak, aby žiadosť o  voľbu poštou 

bola doručená na adresu mesta (mestského úradu) 
najneskôr 50  dní predo dňom konania volieb (t. j. 

najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po 
ustanovenej lehote sa neprihliada.

•	elektronicky (e‑mailom) tak, aby žiadosť o  voľbu 
poštou bola doručená na elektronickú (e‑mailovú) 
adresu, ktorú mesto zverejnilo na svojom webovom 
sídle alebo na úradnej tabuli najneskôr 50 dní predo 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 1. 2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa 
neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil 
sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si do‑
ručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na mest‑
skom úrade. Ďalšie informácie k voľbám do Národnej 
rady Slovenskej republiky v roku 2020 sú uverejnené 
na webovej stránke http://www.minv.sk/
Kontaktné údaje: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Šte‑
fánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves, e‑mail: 
volby@mestosnv.sk, telefón: 053/415 21 27. Informácie 
na: www.spisskanovaves.eu ‑ „Voľby 2020“.

Brigita Sopková

Stredné školy v SNV pozývajú
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov, riaditeľov 

a výchovných poradcov na

deŇ 
otvorených 

dverí
6. 2. 2019 (štvrtok) 8.00 – 16.00 h

v priestoroch jednotlivých škôl

Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť 
na školách s ponukou študijných a učebných 

odborov, priestorovými a materiálnymi 
podmienkami, možnosťou ukážok teoretickej 

a praktickej výučby a podmienkami prijatia pre 
štúdium v školskom roku 2020/2021.

TECHNICKÁ AKADÉMIA
Hviezdoslavova 6
www.tasnv.sk
skola@tasnv.sk
T.: 053/446 62 49

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1
hotelovkasnv.edupage.org
T.: 053/446 42 15,
0948 094 212

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA EKONOMICKÁ
Stojan 1
sosesnv.edupage.org
T.: 053/442 17 57,
0905 527 406

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA
Markušovská cesta  4
soussnv.edupage.org
T.: 053/446 13 90

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA DREVÁRSKA
Filinského 7
sosdsnv.edupage.org
T.: 053/442 42 46,
0902 904 810
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z činnosti or Pz v snv
Poverený príslušník OO PZ SNV 8. 11. 2019 začal 
trestné stíhanie za prečin krádež, ktorého sa do‑
pustil doposiaľ neznámy páchateľ. Ten 8. 11. 2019 
v  čase okolo 16.00 hod. v  predajni na Zimnej ul. 
využil nepozornosť predavačiek a ukradol dámsky 
prsteň zo 14‑karátového zlata, spôsobil tak škodu 
krádežou vo výške 698 €.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV začal 
23. 11. 2019 trestné stíhanie a súčasne vzniesol ob‑
vinenie M. G. za prečin ohrozenie pod vplyvom ná‑
vykovej látky. Menovaný 23. 11. 2019 v čase o 17.00 
hod. viedol osobné motorové vozidlo po miestnej 
komunikácii na Leteckej ul. smerom na Medzu po 
predchádzajúcom požití alkoholických nápojov s vý‑
sledkom 0,75 mg/l alkoholu v  dychu. Osoba bola 
umiestnená do cely predbežného zaistenia.

Policajti OR PZ SNV vyzývajú účastníkov cest-
nej premávky, aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Počas 
jazdy s vozidlom za zníženej viditeľnosti pou-
žívali predpísané osvetlenie vozidla, tzv. denné 
osvetlenie vozidla nepostačuje. Nemotorových 
účastníkov vyzývame, aby vzhľadom na zhor-
šené poveternostné podmienky (šero, hmla, 
dážď, sneženie) dbali o svoju bezpečnosť a pri 
chôdzi po ceste používali reflexné prvky a pri 
jazde na bicykli používali aj správne osvetle-
nie. Vodiči motorových vozidiel, nepoužívajte 
počas jazdy mobilné telefóny.

z činnosti msP v snv
Hliadka MsP riešila 3. 11. 2019 o 5.45 hod. na sídl. 
Za Hornádom zistený priestupok proti verejnému 
poriadku, ktorého sa dopustil V. M. Menovaný ne‑
mal psa na vôdzke. Priestupok bol riešený v kom‑
petencii MsP.

Hliadky MsP riešili 7. 11. 2019 v čase medzi 9.00 – 
20.00 hod. na území mesta zistené priestupky, 
ktorých sa dopustili B. P., Č. Z., B. J. a K. M. Me‑
novaní parkovali motorovými vozidlami na vyhra‑
denom parkovisku pre osoby ZŤP, pričom nešlo 
o vozidlá, pre ktoré je toto parkovisko vyhradené. 
Priestupky boli riešené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP našla 7. 11. 2019 o 22.00 hod. na par‑
kovisku na Školskej ul. značne opitého a dezorien‑
tovaného muža bez topánok, ktorý sa snažil dostať 
do zaparkovaných vozidiel. Jednalo sa o F. L. Na‑
koľko hrozilo jeho podchladenie, hliadke sa podari‑
lo skontaktovať sa s jeho rodičmi, ktorí si následne 
syna na mieste prevzali.

Hliadka MsP vykonala 8.  11.  2019 v  čase medzi 
13.00 – 15.00 hod. v centre mesta kontrolu zame‑
ranú na neoprávnený záber verejného priestran‑
stva ‑ chodníka pred jednotlivými prevádzkami. 
Priestupkov proti verejnému poriadku sa dopustili 
B. L., F. E., S. B., Č. A., P. A., Č. J., C. W. a L. T. Me‑
novaní neoprávnene zaberali verejné priestranstvo 
pred predajňami reklamnými stojanmi typu „A”. 
Stojany boli z chodníka odstránené, priestupky boli 
riešené v kompetencii MsP.

bilancovanie minulého roka
Koniec roka je vhodný čas, aby sme sa mohli pozrieť späť a bilancovať uplynulé obdobie. Tak je 
to aj v prípade nového primátora mesta Pavla Bečarika. Prešiel prvý rok jeho pôsobenia v tejto 
funkcii, preto sme sa opýtali, ako hodnotí prvý rok riadenia mesta.

Pán primátor, do vrcholovej pozície samosprávy 
ste prišli z  pozície prednostu okresného úradu, 
predtým ste dlhé roky pôsobili v komerčnej sfére. 
V  čom sa líši riadenie mesta od  riadenia štátnej 
inštitúcie alebo firmy?
Je to diametrálne iné, keď som pôsobil ako podnikateľ, 
riadil som sa iba sám sebou, bez ohľadu na iných. V ria‑
diacich pozíciách verejnej správy musí človek pred sa‑
motným prijatím rozhodnutia brať do úvahy množstvo 
analýz, mnohé veci je potrebné konzultovať s  odbor‑
níkmi a, samozrejme, je potrebné brať do úvahy pre‑
dovšetkým názory a potreby občana a aj názory celého 
politického spektra v našom mestskom zastupiteľstve. 
Pri rozhodovaní tak cítim o to väčšiu zodpovednosť.

Bežný občan očakáva veľké investície do mesta, 
okamžitú a citeľnú zmenu jeho fungovania k lep-
šiemu. V ktorej oblasti života mesta sa zmeny rea‑
li zujú najťažšie?
Žiadne vonkajšie investície sa nám zatiaľ nepodarilo 
vybaviť, Spišská Nová Ves je pre väčšinu investorov 
nezaujímavá, ich záujem končí niekde pri Žiline. Bez 
pomoci štátu, ktorý zabezpečí infraštruktúru pre in‑
vestorov, je to nemožné. Dôležitá je aj blízkosť centra, 
veľkého mesta, ako je to napríklad v  prípade  Kech‑
neca. Prebehlo veľa stretnutí s  menšími investormi, 
s ktorými sme v kontakte. Spolupracujeme aj s našími 
podnikateľmi, ktorí budú alebo už investujú v našom 
meste. No nevzdávame sa a napriek tomu sa snažíme 
získať financie z  existujúcich externých finančných 
mechanizmov, zo zdrojov EÚ a  zo štátneho rozpočtu 
a investovať do chodu mesta z vlastných zdrojov.
Zvažujem zriadiť investičné oddelenie na MsÚ.

Mohli by ste nám povedať, aké investičné akcie sa 
v meste realizovali v období vášho pôsobenia na 
pozícii primátora mesta?
Zrekonštruovali sme časť chodníka z mesta na síd-
lisko Západ, presnejšie časť od Autovesu po eurobus 
za 46‑tisíc €. Opravený chodník majú aj na Bezručo-
vej ulici (za 44‑tis. €) a na Fabiniho ulici (45‑tis. €). 
Nové parkoviská pribudli v minulom roku na sídlisku 
Východ a Západ, motoristi majú k dispozícii 56 nových 
parkovacích miest. Tieto stavby nás stáli 96‑tis. €. Me‑
dzi nové investičné akcie môžeme počítať aj realizáciu 
nabíjacej stanice pre elektromobily za 5‑tis. €. Ďal‑
šie investície nám prinesú v  budúcich rokoch značné 
úspory na energiách ‑ za 40‑tis. € sme zateplili ob-
jekt hasičskej zbrojnice v Novoveskej Hute a práve 
prebieha plynofikácia Radnice za 76‑tis. €. Realizácii 
výstavby však musí predbiehať vysporiadanie nehnu‑
teľností, mestské zastupiteľstvo schválilo 80 uznesení 
týkajúcich sa tejto oblasti, splnených bolo 74, uzatvo‑
rených bolo 50 zmlúv a v šiestich prípadoch prebiehajú 
majetkovoprávne procesy. No a, samozrejme, bez prí‑
pravy projektových dokumentácií (PD), geodetických 
zameraní a  inžinierskej činnosti nie je možná žiadna 
výstavba. Tu boli realizované PD na pripravované 
rekonštrukcie cyklotrasy na Nábreží Hornádu vedľa 
bývalých kasární a na prepojenie Ferčekoviec a No-
voveskej Huty, tiež PD na cykloradiálu na Duklian-
skej ulici, kde sme boli úspešní a ďalšie projekty sú 
v hodnotení. Zhotovená je dokumentácia pre elektro‑na‑
bíjaciu stanicu, na komunitné centrum na Lesnej ulici 
a pre územné konanie na dom smútku na novom cin-
toríne. Rozpracované sú i štúdie na prestavbu Hotela 
Šport na prechodné bývanie. Plánujeme sa zapojiť do 

výzvy Ministerstva zdravotníctva SR cez IROP projekto‑
vým zámerom na revitalizáciu zdravotného strediska na 
Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi.
V súčasnosti vybavujeme povolenia na rozšírenie par‑
kovísk pre cestujúcich pri žel. stanici.

Pre Slovensko sú stále dôležité možnosti získania 
finančných prostriedkov z  fondov Európskej únie 
a ďalších grantových a dotačných zdrojov. Vy sami 
ste pred voľbami hovorili o  tom, že budeme tieto 
fondy využívať v  čo najväčšom meradle. Dokázalo 
mesto reagovať na výzvy na predkladanie projektov?
V roku 2020 končí programové obdobie, ktoré sa plá‑
novalo pred viac ako siedmimi rokmi. Vtedy boli stano‑
vené iné priority ako dnes. My sme mali dve možnosti: 
buď sa ešte zapojíme alebo ich necháme bokom a bu‑
deme sa pripravovať na ďalšie programové obdobie. 
Teraz boli aktuálne tiež výzvy na cyklochodníky a špor‑
tové projekty. Ak by sme do týchto projektov nešli, 
ušetrili by sme síce na spolufinancovaní, ale nemali 
by sme nič. Takto sme získali doslova milióny a môže‑
me rekonštruovať športoviská, ktoré boli, v niektorých 
prípadoch päťdesiat rokov bez výraznej investície. Na 
predloženie žiadostí sme mali krátky čas, pracovali 
sme pod tlakom. Napriek tomu sme dosiahli takmer 
nemožné – v minulom roku sme predložili 41 pro-
jektov, z ktorých bolo doteraz schválených 20. Pre 
tieto projekty je mesto síce povinné zabezpečiť spolufi‑
nancovanie v objeme 320 000 €, ale z externých zdro‑
jov získame 660 000 €. Sú však i projekty, kde mesto 
nemá povinnosť kofinancovania, ako je to napríklad pri 
rekonštrukcii technológie kúpaliska a prestrešení 
malej ľadovej plochy, kde sme získali 1 600 000 €.
Veríme, že budeme úspešní s  projektami Cyklotrasa 
Ferčekovce – Novoveská Huta za 709‑tis. €, Prestavba 
cyklochodníka pri bývalých kasárňach, 1. etapa (336‑
tis. €). Cyklistickú radiálu: Duklianska ulica ‑ sídlisko 
Západ I (203‑tis. €) máme už schválenú. Myslíme aj 
na ekológiu, zakúpili sme elektromobil, na ktorý sme 
získali dotáciu 10 000 €. V poslednej fáze hodnotenia 
je i projekt ZŠ na Komenského ul. zameraný na vodo‑
zádržné opatrenia v exteriéri areálu školy. Aj spomínaná 
elektronabíjacia stanica pri detskej poliklinike zabezpečí 
lepší komfort pre majiteľov elektroautomobilov. Máme 
aj projekt na zlepšenie kvality ovzdušia a  s  tým 
súvisiace zaobstaranie vozidla na čistenie a umývanie 
komunikácie a peších zón. Do projektu je zahrnutá aj 
revitalizácia živého plota v centre mesta. Predložili sme 
i ďalší projekt na Environmentálny fond na zabezpe-
čenie špeciálneho nákladného vozidla s  hákovým 
nosičom kontajnerov na triedený odpad za 80‑tis. €. 
Nezabúdame ani na marginalizované skupiny, tu sme 
pripravili projekt Obnova vodovodu a kanalizácie ‑ 
rekonštrukcia kanalizácie na Potočnej ulici, získali 
sme dotáciu na opravu striech a komínov na byto-
vých domoch ulíc Potočná a Lesná.
Teraz zvažujeme, či budeme reagovať na výzvy na 
efektívnejšiu výrobu elektrickej energie, čakáme 
a chceme sa zapojiť do pripravovaných výziev na re‑
konštrukcie ciest.

Sociálna oblasť patrí medzi veľmi citlivo vníma-
né oblasti života v Spišskej Novej Vsi. Rastie nám 
počet seniorov a  snažíme sa pomáhať sociálne 
slabým a ohrozeným obyvateľom mesta. Vnímate 
to rovnako?
Starostlivosť o  tých, ktorí sú odkázaní na pomoc, je 

7. 12. 2019 o 3.30 h bola nájdená bordová vet-
rovka na Letnej ul. na chodníku pri 101 drogé-
rie. IC 1513/2019

29. 11. 2019 sa našiel zväzok 17‑tich kľúčov 
na sídl. Západ I, zväzok bol zavesený na plote 
kostola. IC 1502/2019.

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

straty a nálezy
MESTSKá POLÍciA v SNv

P
o

li
c

a
jn

é
 o

k
ie

n
k

o



www.spisskanovaves.eu 11

spravodajstvo

1/2020

sPravodajstvo

deŇ otvorených dverí 
Pre žiakov s nadaním
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním našli 
svoj domov na ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 v roku 2003. 
Okrem osobitého spôsobu vzdelávania a ich špeci‑
fickej výchove, ktorá prihliada na charakteristické 
črty ich osobnosti, rozvíjajú ich talent i rozmanitými 
inšpiračným činnosťami a akciami. Aj v predchádza‑
júcich mesiacoch sa žiaci uvedenej školy zúčastnili 
viacerých podujatí. Tí mladší mali možnosť absol‑
vovať 3‑dňové logické sústredenie na Sigorde pri 
Prešove. Ôsmak Viliam Kubičár reprezentoval školu 
na prehliadke vedeckých prác Amavet klubu, keď 
postúpil z krajského kola do celoslovenského finá‑
le v  Bratislave. A  napokon, všetci žiaci v  triedach 
s  intelektovým nadaním mali možnosť vyskúšať si 
anglickú interaktívnu prednášku z  rôznych oblastí 
ľudského života v  tzv.  sférickom kine. Ukážky zo 
spôsobu vzdelávania a  výsledkov práce terajších 
prvákov budete môcť vidieť aj vy, ak sa zúčast‑
nite Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
4. 2. 2020 o 16.00 hod., na ktorý všetkých záujem‑
cov spomedzi budúcich prvákov srdečne pozývame.

stretnutie Partnerov 
k duálnemu vzdelávaniu
Na Strednej odbornej škole ekonomickej sa 
5.  decembra 2019 konalo stretnutie k  duálnemu 
vzdelávaniu za účasti rodičov, žiakov, zástupcu 
duál pointu Košice a zástupcov partnerských firiem 
K_CORP,  s.  r.  o., SNV, TRIPLUS SK,  s.  r.  o., SNV 
a 247.sk, s. r. o., Košice. Rodičia a žiaci získali cen‑
né informácie o výhodách, priebehu a zabezpečení 
duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávate‑
ľov. SOŠ ekonomická vstúpila do systému duálneho 
vzdelávania od 1. 9. 2019. Študenti začnú navštevo‑
vať svoje nové pôsobiská v rámci duálneho vzdelá‑
vania od 1. 2. 2020. Jeden deň v týždni v pondelok 
bude prebiehať 6‑hodinové praktické vyučovanie 
priamo u zamestnávateľa, kde budú žiaci vykonávať 
jednotlivé činnosti pod vedením svojho inštruktora.

liPáčikovia a digitálne 
technológie
Moderná doba umožňuje zaradiť do klasického vy‑
učovania aj netradičné formy a metódy výučby. Sú 
obohatením výchovno‑vzdelávacieho predmetu a pre 
žiakov príjemným a zaujímavým spôsobom získava‑
nia nových vedomostí. Novembrový projektový deň 
v ZŠ na Lipovej ul. bol venovaný digitálnemu vzde‑
lávaniu. Pre žiakov I. stupňa boli pripravené fyzikálne 
a chemické pokusy, netradičné poznávanie prírodnín 
a nahliadli aj do tajov programovania. Starší Lipáči‑
kovia dostali príležitosť spoznávať využívanie digitál‑
nych technológií na letisku v Poprade, v kežmarskej 
tlačiarni či v Steel parku v Košiciach. Veľkým zážit‑
kom bola tiež prehliadka expozícií v Múzeu letectva 
v  Košiciach. Digitálne či smart technológie sa stali 
neodmysliteľnou súčasťou našich každodenných 
činností, a tak bolo pre Lipáčikov zaujímavé pozoro‑
vať, aké miesto majú v živote každého z nás.

školská Pracuje na dvoch 
Projektoch erasmus+
Školský rok plný zaujímavých aktivít čaká študentov 
Gymnázia na Školskej ul. Vďaka dvom dvojročným 
projektom Erasmus+: Social Media To Promote Edu‑
cation Besides Fun a Old Places – New Spaces sa 
študenti i učitelia budú učiť bezpečne využívať so‑
ciálne siete ako pomôcku na vyučovaní. Vďaka náuč‑
nému chodníku v školskej záhrade budú meniť nepo‑
všimnuté miesta na inovatívne edukatívne priestory.
Prvé stretnutie pedagógov sa konalo 25. – 30. 11. 2019 
v tureckej Antalyi a na gymnáziu privítajú partnerov 
projektu už v júni v tomto školskom roku.
Pedagógovia aj študenti navštívia Francúzsko, 
Taliansko, Česko, Turecko, Litvu a  Lotyšsko, aby 
spoznali nielen kultúru a tradície týchto krajín, ale 
aby vytvorili priateľstvá medzi národmi.
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lpre naše mesto jednou z  priorít. Zadali sme preto 
spracovanie štúdie na rozšírenie nášho domova dô‑
chodcov o  približne päťdesiat miest. Rozšírili sme 
možnosti stravovania dôchodcov v mestskom Ho-
teli Preveza i  počas letných prázdnin v  školách. Na 
poskytovanie opatrovateľskej služby sme poskytli 
140‑tis. € Spišskej katolíckej charite, ďalších 4 000 € 
sme poskytli na prevádzkovanie denného stacio-
nára na Slovenskej ulici, finančne sme však pod-
porili aj ďalšieho poskytovateľa opatrovateľskej 
služby v  meste. V  klube dôchodcov na Fabiniho ul. 
boli rekonštruované sociálne zariadenia slúžiace pre 
170 seniorov. Zaviedli sme novú sociálnu službu ‑ 
SOS náramky. Pokračujeme v projektoch Take away 
zameraných na sociálnu inklúziu marginalizovaného 
rómskeho obyvateľstva – zapojili sme sa do 2 projek‑
tov. Zabezpečili sme vyššie dotácie pre organizácie 
III. sektora, poskytli sme dotácie na letný pobyt pre 
zdravotne postihnuté deti pri mori v Grécku. Inicio‑
vali sme vznik mestského dobrovoľníckeho programu 
v  sociálnej oblasti. A  splnili sme sľub a  zabezpečili 
sme autobusovú linku medzi Nemocnicou Svet 
zdravia a Poliklinikou pri Hornáde.

A ako mesto spolupracuje s potenciálnymi develo-
permi individuálnej bytovej výstavby?
Chystáme zmenu územného plánu, kde chceme 
rešpektovať požiadavky viac ako štyridsiatich subjek‑
tov. Chceme, aby rozvojové aktivity na území mesta 
boli v  súlade so záujmami mesta, aby urbanistický 
rozvoj mesto riadilo.

Sľubovali ste založenie mestského podniku, poda-
rilo sa to?
Áno, prehodnocujeme a  hľadáme všetky možnosti 
úspory financií, a k tomu prispeje i založený mestský 
podnik MEPOS SNV, s. r. o., a získanie štatútu sociál‑
neho podniku. Vytvorili sme nové pracovné miesta, 
zamestnali sme aj zdravotne a sociálne znevýhodnené 
osoby a niektoré služby vieme zabezpečiť lacnejšie.

Deti a  mládež sú budúcnosťou Slovenska, určite 
je dôležité, aké podmienky im vytvárame na ich 
rozvoj, ako zveľaďujeme naše školské zariadenia.
Naše oddelenie školstva sa muselo vysporiadať s ná‑
ročnými výzvami, ako je poskytovanie stravy v školách 
alebo finančné zabezpečenie kvalitných služieb. Som 
rád, že poslanecký zbor pomohol a výrazným spôso‑
bom prispel k zvládnutiu tejto, pre mesto, neľahkej si‑
tuácie a schválilo potrebné právne normy. Realizujeme 
tak systém poskytovania obedov s príspevkom štátu 
(organizácia, výber réžie) a zároveň pomáhame pri za‑
bezpečení stravovania dôchodcov v školách, v ktorých 
to je, i po týchto zmenách, možné. Zároveň postupne 
dopĺňame a obmieňame vybavenie v školských jedál‑
ňach, v  spolupráci s  úradom práce sme zabezpečili 
i potrebné pracovné sily.
Nezabudli sme ani na športové kluby. V tomto roku 
sme im okrem bezplatného užívania mestských špor‑
tových zariadení prispeli ďalšími dotáciami, v celko-
vom objeme 250‑tisíc €. V rámci vyhlasovania najlep‑
ších športovcov zavádzame nové kategórie, ako napr. 
Talent roka a upravujeme výšku odmien vyhodnoteným 
športovcom. Prebieha verejné obstarávanie na športové 
potreby pre gymnastov pre ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha. 
Podali sme žiadosť o externé zdroje na rekonštruk-
ciu strechy so zateplením ZŠ na Komenského ul. 
Postupne upravujeme exteriér ZŠ na Hutníckej ul., 
začalo sa výmenou asfaltového povrchu pri vedľajšom 
vchode do školy vrátane parkovacej plochy, v pláne už 
je úprava hlavného vstupu a bežeckého oválu. Škola vo 
vlastnej réžii v spolupráci s odd. komunálneho servisu 
upravila tenisové ihrisko. Na ZŠ Nad Medzou prebehla 
I. etapa výmeny teplovodov, v pláne je II. a III. etapa. 

Školy sa zapojili do výzvy na podporu športu a v sú‑
časnosti prebieha verejné obstarávanie na výme-
nu palubovky v malej telocvični v ZŠ Komenského 
a nákup športových potrieb pre hokejistov, taktiež ve-
rejné obstarávanie na výmenu umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku v ZŠ Z. Nejedlého.

Nespomenuli sme kultúru. Všetci vás poznajú ako 
aktívneho športovca, nezanedbávate túto oblasť?
Mňa osobne trápi stav našej Reduty, preto sa snaží‑
me zapájať do rôznych výziev. Jeden z  posledných 
projektov sa týka práve rekonštrukcie tohto objektu. 
Zapojili sme sa do otvorenej výzvy na predklada-
nie žiadostí o projekt zameraný na podporu obnovy 
a revitalizácie kultúrneho dedičstva v programe Pod‑
nikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolu‑
práca, Granty EHP a Nórska, a to s projektom Genius 
Temporis, ktorým sa uchádzame, okrem získania 
investičných prostriedkov, aj o  podporu na celo-
ročné aktivity. Zatiaľ sme z vlastných zdrojov lokálne 
opravili fasádu pri vstupe do divdla. Naďalej chceme 
pokračovať v  medz. festivale Živé sochy a  všetkých 
obľúbených podujatiach organizovaných mestom, 
Mestským kultúrnym centrom, ale i Centrom voľného 
času a Klubom mladých spolu s občianskymi združe‑
niami Mladí ľudia a  život, Život v meste, AFL projekt 
i OZ Človek a umenie.

Tí, ktorí vás poznajú, vnímajú aj vaše snahy o rozvoj 
regiónu, a to najmä z pohľadu cestovného ruchu.
Áno, aj vďaka môjmu aktívnemu prístupu sme sa doč‑
kali novej cesty na Košiarny briežok, v minulosti som 
hlasoval za uznesenie novej telocvične pre tunajšiu 
SOŠ, tieto financie doposiaľ neboli použité. Svoje ak‑
tivity preto smerujem na zmenu ich použitia na ďalšiu 
športovú halu. Osobne sa veľmi teším, že podujatie 
Spiš extrem 333 sa úspešne zaradilo medzi tradičné 
podujatia v kraji s čoraz väčším pozitívnym ohlasom 
a  účasťou. Záleží mi na rozvíjaní areálu Grajnár 
a  v  týchto aktivitách budeme spolu s  našou OOCR, 
STEZ a, hlavne, s Lesmi mesta pokračovať. Okolitým 
obciam sme ponúkli spracovanú štúdiu na realizáciu 
nových zaujímavých ferrát v národnom parku a pra‑
cujeme i  na legalizácii ďalších cyklistických trás. Na 
našom katastri v správe Lesov mesta práve teraz bu-
dujeme nové singltraily v časti Nov. Huta. Hotových 
je asi 500 metrov.

Spolupráca opozície a koalície v mestskom parla-
mente je veľkou výzvou pre primátora i konkrét-
nych poslancov. Vieme, my, Spišskonovovešťania, 
normálne komunikovať?
Keď chceme, vieme. Nájsť spoločnú reč je na Sloven‑
sku veľmi ťažké. Napriek tomu sme v našom meste 
našli spôsob, ako načúvať hlasom ľudí rôzneho politic‑
kého presvedčenia. S poslancami Spoločného klubu, 
s  takzvanou opozíciou, trávim dlhé hodiny, aby som 
pochopil ich postoj a potreby. Je to dobré, kvôli tomu 
nemáme na zastupiteľstve siahodlhé diskusie a spo‑
ry, ktoré by zabránili dobrým rozhodnutiam. V  tomto 
ohľade môžeme byť vzorom pre iné mestá a dovolím 
si povedať, aj pre parlament. Chce to len viac energie, 
chuti načúvať a snahe chápať potreby rôznych strán.
Ak sa všetci poslanci i ja ako primátor ako dva samo‑
statné inštitúcie budeme riadiť zákonom o  obecnom 
zriadení a budeme vzájomne rešpektovať svoje právo‑
moci, budeme to mať všetci jednoduchšie.
Nakoniec, ide nám, aspoň dúfam, len o jedno – o pro‑
spech občanov nášho mesta.

Slová na záver?
Všetkým Spišskonovovešťanom prajem v novom roku 
veľa zdravia, spokojnosti doma i v práci, vzájomného 
pochopenia.
Ďakujeme za rozhovor. Tomáš Repčiak
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kultÚra, Pozvánka

j a n u á r
22. 1. 2020 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 16 €

otvorené manželstvo
Skvelá tragikomédia o svojráznom manželskom páre. Typické talianske 

manželstvo. Excelentný výkon Anky Šiškovej a Adyho Hajdu. 

26. 1. 2020 (nedeľa) o 17.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 15 €
kollárovci

Koncert hudobnej skupiny, ktorá svojím goralským temperamentom 
získava priazeň fanúšikov.

P r i P r a v u j e m e :
3. 2. 2020 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 30 €

the duchon’s 
Pocta karolovi duchoŇovi

Hudobno‑tanečná divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity v novom šate. 
Réžia: Ján Ďurovčík. Predpredaj vstupeniek: MKC, Ticketportal a Predpredaj.sk

20. 2. 2020 (štvrtok) o 20.00 h | Koncertná sieň REDUTY | Vstupné: 10 €
smola a hrušky

Špeciálny akustický koncert hudobnej skupiny s hosťami. Exkluzívny hudobný 
hosť: Mirka Miškechová – speváčka, skladateľka a textárka. 
Sprievodný program: krst novej knihy projektu Dia šlabikár 

od Združenia rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik zo SNV.

22. 2. 2020 (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 7 €
strýko baltazár - cesta na severný Pól

Rozprávkový muzikál.

informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

15. 1. (streda) o 10.00 h Od 6 r., 70 min.
PETER PALIK

KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

16. 1. (štvrtok) o 10.00 h 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK

PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

17. 1. (piatok) o 19.00 h 100 min.
GEORGES FEYDEAU

DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy 
vymotať sa z nich.

18. 1. (sobota) o 19.00 h 120 min.
MICHAL BABIAK 20. repríza

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom 
nárečí s prekvapivým koncom.

19. 1. (nedeľa) o 16.00 h 100 min.
Monika Gerbocová (na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov):

SNEhULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

21. 1. (utorok) o 10.00 h 90 min.
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK

RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

22. 1. (streda) o 10.00 h 80 min.
IVAN BUKOVČAN

SNEh NAD LIMBOU
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze.

23. 1. (štvrtok) o 19.00 h Od 16 r., 120 min.
VINKO MÖDERNDORFER

KRÁSNE JE V TATRÁCh
Keď sa v Tatrách stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná komédia omylov.

24. 1. piatok) o 19.00 h V predstavení sa fajčí, 120 min.
CARLO GOLDONI

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

26. 1. (nedeľa) o 16.00 h Od 6 r., 80 min.
27. 1. (pondelok) o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK

PERINBABA
Nesmrteľný príbeh, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

29. 1. (streda) o 10.00 h 70 min.
PATRICK HAMILTON slovenská premiéra

PLYNOVÁ LAMPA
Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

30. 1. (štvrtok) o 19.00 h 70 min.
J. B. P. MOLIĒRE

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI
Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.

31. 1. (piatok) o 19.00 h Od 16 r., v predstavení sa fajčí, 90 min.
MATJAŽ ZUPANČIČ 15. repríza

MANŽELSKÉ hRY
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

január 2020

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na  
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/ 

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves

16. 1. 2020 o 16.30 h | vstup voľný

sPomienky na štiavnicu
Vernisáž poplenérovej výstavy fotografií členov Foto klubu Spiš. Osem fotografov 
absolvovalo plenér v septembri 2019 v Banskej Štiavnici a výstava predstavuje 

toto mesto ich očami. Výstava potrvá do 16. 2. 2020.

21. 1. 2020 o 16.30 h | vstupné: 3 €

homo universalis - maľovanie na textil
Workshop so skúsenou lektorkou Zdenkou Koštialovou, kde si budú môcť 

účastníci vyskúšať techniku maľovania na textil a tiež farbami v spreji. 
Každý si odnesie vlastnoručne ozdobenú plátennú tašku.

Prihlásiť sa je možné na e‑mail osveta6@osvetasnv.sk do 17. 1. 2020.
Max. počet účastníkov: 10

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta na spomienkovú slávnosť 

konanú pri príležitosti oslobodenia mesta, 
spojenú s kladením vencov

27. januára 2020 o 14.00 h
na mestskom cintoríne
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2. január o 17.00 a 20.00 h | Kaviareň Mlynček, rezervácie 0911 070 503

conor mcPherson: rum a vodka
One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Už viac ako 400 repríz!

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! 
To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko… 

Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svokry a mamy radšej 
nechajte doma! Vstupné: 8 €

3. január o 19.00 h | 28. január o 19.00 h
s. mallatratt - s. hill: žena v čiernom

Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom West 
Ende. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, 

ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách… 
Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje k sedadlám!

Čaká vás nezabudnuteľný zážitok! Vstupné: 8 €.

5. január o 17.00 h
ron hutchinson: mesiac a magnólie

Posledné predstavenie v Kontre! Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku filmu 
„Odviate vetrom”. Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick 

zamyká režiséra a scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému 
výkonu… Výborné obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo 

a neskutočná zábava! Vstupné: 8 €

10. január o 19.00 h | 19. január o 17.00 h
nick reed: life kouč

Komédia, pri ktorej sa naprogramuješ na úspech a pritom sa dozvieš, ako prinútiť 
partnera, aby umyl riad. Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí 

pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Vstupné: 8 €

11. január o 19.00 h
marie jones: davey by to tak chcel

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem 
pokušenia. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 

„Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.
Vstupné: 8 €

17. január o 19.00 h
William shakesPeare: hamlet

Detektívka. Thriller. Romantika. Hra hier. O každom a pre každého z nás. 
Momentálne jediný Hamlet hraný na Slovensku! Predstavenie ocenené na 

mnohých zahraničných festivaloch. Neopakovateľný umelecký zážitok!
Vstupné: 8 € a 4 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! rezervácie: 0907 908 986

január 2020
Dosky najobľúbenejšie DivaDlo sezón 2018 a 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

… Zachytiť v náruč všetku vlahu, rieky i rosu, kvapky, 
s nimi pohľadať pokoj, rovnováhu a potom kvitnúť 

nádhernými kvetmi… (Ján Motulko)

Miestny odbor Matice slovenskej, spišská knižnica, 
Ds Hviezdoslav a Gymnázium, školská ulica v snv
pozývajú pri príležitosti 100. výročia narodenia na

stretnutie s Poéziou 
jána motulka

20. 1. 2020 o 15.30 h v spišskej knižnici, letná 28
Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický 

a kamerový záznam. 
Realizované s finančnou podporou mesta SNv.

Miestny odbor Matice slovenskej, 
držiteľ Ceny primátora mesta SNV

vás pozýva na 27. ročník okresnej súťaže 
v prerozprávaní slovenskej povesti 

Šaliansky Maťko 2020
Okresné kolo súťaže sa uskutoční

28. 1. 2020 (utorok) o 9.30 h 
v Dome Matice slovenskej na Zimnej ulici 68.

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY NOSIACICH RODIČOV
V pondelok 13. 1. a 27. 1. o 9.30 h 
Stretnutie rodičov nosiacich svoje 
ratolesti v šatkách a ergonomických 
nosičoch. Prihlášky: najneskôr deň 
vopred, 0910 554 177. Pod vedením 
kvalifikovaných poradkýň: Barbora 
Vajová, Veronika Smiková
Príspevok: 3 €/osoba
STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
V pondelok 20. 1. o 9.00 h. Trápi 
vás problém pri dojčení? Nie ste si 
s niečím istá? Dojčenie je najlepší 
štart v starostlivosti o dieťa. Skupina 
otvorená aj pre nové maminy.
Zmena programu vyhradená.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0902 221 295
Pod vedením poradkýň v dojčení OZ 
Mamila Júlia Novotná - 0902 221 295, 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739, 
Silvia Pramuková - 0948 040 203
Príspevok: 3 €/osoba
HERŇA DIETKA
ste vítaní utorky a štvrtky 
od 9.00 do 12.00 h
KLUB MALÝCH VEDCOV
Každý piatok o 17.00 h deti vo veku 
od 5 r. (bez rodičov). Hravou formou 
si princípy fungovania overíme na 
experimentoch. Prihlášky: najneskôr 
deň vopred, 0948 550 547
Príspevok: 3 €
MOVE, SING & DANCE
Cvičenie zábavnou formou s využitím 
hier a pesničiek v angličtine s prvkami 
jogy podľa americkej metodiky 
s certifikovanou lektorkou. Pre deti od 
3 r., v stredu o 16.30 h. Prihlášky: deň 
vopred, 0917 580 014. Príspevok: 4 €
FIT BABY
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r. 
zamerané na správny psychomotorický 
vývoj detí. V stredu a piatok o 9.30 h 
so Stankou. Prihlášky: najneskôr deň 
vopred, 0907 511 512. Príspevok: 3 €

BABY, BE A GIANT
Pokecáme v angličtine, deti naučíme 
anglické pesničky a zahráme sa. 
Ak vaša angličtina nie je postačujúca, 
no worries, priučia sa aj mamky :)
Vždy v utorok a vo štvrtok 
od 15.00 do 16.00 h. 
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0908 387 910
Príspevok: 2 €
FYzIOTRéNING 
PRE DOSPELáČKY
Spevnenie vnútorného brušného 
svalstva. Každý utorok o 17.30 h 
pod dohľadom trénerky Zuzky (fitLes) 
0918 398 874 a fyzioterapeutky 
Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) 
0940 512 527. Prihlasovanie na 
uvedených tel. číslach.
Príspevok: 4 €
TECHNIKA EBRU
Maľovanie na vodnej hladine
pre deti od 3 r. spolu s rodičmi.
Nedele od 15.00 h zábavné 
„čarovanie“ s farbami na vodnej 
hladine. Odnesiete si krásne obrázky 
i dobrý pocit z príjemne a zaujímavo 
strávených chvíľ so svojím dieťaťom.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0903 649 845
Príspevok: 10 €/dieťa
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. Veronika Smiková - 0910 554 177 
alebo veronika.smikova01@gmail.com.
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná 0902 221 295 
Anna Ogurčáková 0903 740 739 
Silvia Pramuková 0948 040 203
STRáŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKá NARODENINOVá OSLAVA 
(SOBOTA, NEDEľA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

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

PROGRAM 
MATERSKéHO 
CENTRA DIETKA
Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
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KNIŽNé
NOVINKY

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Peter Mišák: Murárske povesti a príbehy
Zo starej murárskej zástery vypadlo veľa neobyčaj-
ných príbehov o chýrnych liptovských murároch.
Aniela Cholewinska-Szokolik: 
Miška a jej malí pacienti
Malá Miška má v korune košatej lipy veterinárnu 
kliniku. Vďaka daru – rozumieť zvieratkám, presne 
vie, čo jej pacientov trápi.
Justyna Kierat: Včely
Profesionálna poľská biologička pozýva čitateľa 
na zaujímavé putovanie do neobvyklého a tajom-
ného sveta včiel.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Isabel Allende: Japonský milenec
Príbeh lásky medzi svojráznou Almou a  citlivým 
záhradníkom Ičimeim vedie čitateľa cestami, kto-
rými sa uberali dejiny od 20. storočia až podnes.
Lisa Gardner: Nájdi ju
Ďalší skvelý príbeh s bostonskou detektívkou War-
renovou.
Amos Oz: Judáš
Príbeh o omyle, túžbe, neopätovanej láske a ne-
zodpovedanej náboženskej otázke, odohrávajúci 
sa v rozdelenom Jeruzaleme.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

George D. Pamplona-Roger: Zdraví a silní
Kniha predstavuje nenahraditeľného výživového 
sprievodcu - od tehotenstva cez dojčenie až po 
dospievanie.
Joel Fuhrman: Skoncujte s cukrovkou
Načo cukrovku neustále kontrolovať, keď sa jej 
môžete jednoducho zbaviť? To všetko vďaka plá-
nu zdravej výživy Dr. Joela Fuhrmana.
Ivana Miklovič: Lektorské zručnosti
V knihe spoznáte kľúčové zásady lektorskej práce, 
ktoré môžete využiť pri vedení workshopov, semi-
nárov či akejkoľvek vzdelávacej činnosti.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETI

Luke Pearson: Hilda a trol
Detský komiks o neposednom dievčatku s mod-
rými vláskami, ktorého predstavivosť je plná fan-
tastických bytostí.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Georgia Hunter: Mali sme šťastie
Pravdivý príbeh nezlomnej židovskej rodiny v Poľ-
sku, ktorú rozdelila vojna, no všetci jej členovia 
odhodlane bojovali o prežitie, aby sa opäť mohli 
stretnúť.
Christian White: Nezvestná
Psychologický thriller o žene, ktorá odhaľuje zni-
čujúce tajomstvá svojej rodiny a vlastnej identity.
PF 2020
Spišská knižnica ďakuje všetkým svojim čitate-
ľom, návštevníkom, lektorom a darcom za preja-
venú dôveru v  r.  2019 a  do nasledujúceho roka 
želá veľa osobných a pracovných úspechov.

Výherné čísla
účastníkov lampiónového sprievodu počas Vianočného trhu 13. 12. 2019

Cena: výherné číslo:

Lego Harry Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. 305
Lego Friends  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. 5000
Lego Creator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. 199
Spoločenská hra Zlatý poklad SNV  . . . . . . . . . č. 9
Spoločenská hra Zlatý poklad SNV  . . . . . . . č. 160

Cena: výherné číslo:

Spoločenská hra Zlatý poklad SNV  . . . . . . . . č. 11
Lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. 16
Lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. 2020
Taška s propagač. predmetmi mesta SNV . . č. 310
Taška s propagač. predmetmi mesta SNV . . . č. 21

Výhru si môžete prevziať po predložení pozvánky s uvedeným výherným číslom a pečiatkou mestského 
úradu na sekretariáte primátora mesta, Radnica – Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves
v pondelok, utorok, štvrtok v čase medzi 8.00 – 14.30 hod., v stredu medzi 8.00 – 16.30 hod.

Akceptujeme len lístok s pečiatkou!
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Klub dôchodcov 
KomensKý
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční  

16. 1. 2020 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Tešíme sa na vás.

3. 1. (piatok) o 18.00 h

7. výročie otvorenia 
čajovne alchýmka

Program dňa nájdete na Fb.

11. január (sobota) o 18.00 h

kinedok: bratia
Režisérka Aslaug Holm v priebehu 8 rokov 

zachytáva svojich dvoch synov. 
Všíma si ich vzájomný vzťah, rozdielne povahy 
a tiež situácie, kedy potrebujú byť niekym iným 

ako dobrým bratom alebo milujúcim synom. 
Ako by vyzeral film o vašom detstve? 

Dobrovoľné vstupné.

18. január (sobota) o 19.00 h

koncert sPeváčky 
zdenky Poklembovej

Zdenka ja finalistkou talentovej súťaže 
Košický zlatý poklad. 

Vstupné: 3 €.

25. január (sobota) o 18.00 h

kinedok: batastories
Peter Kerekes troma hlavnými rovinami 
rozprávania: životopisná – sleduje osudy 

zakladateľov firmy, súčasná – mapuje aktuálny 
stav globálneho kapitalizmu a spomienková – 

postavená na výpovediach českých 
a slovenských „baťamanov“ roztrúsených po 
celom svete podáva obraz o svetoznámych 

československých podnikateľoch, o Baťovcoch.

JANUÁR

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

BASKETBAL žiAKov SŠ
okresné kolo

9. – 10. 1. 2020 | 8.00 – 14.00 h
Športová hala, telocvičňa SOŠ ekonomická

Informácie: Zuzana Košová

30. oLympiádA 
v AngLicKom jAzyKu

Kategórie: 1 A, 1 B
15. 1. 2020

ZŠ Komenského 2
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

30. oLympiádA 
v nEmEcKom jAzyKu

16. 1. 2020
Kategórie: 1 A, 1 B

Kategórie: 2 A, 2 B, 2D
ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

69. mATEmATicKá oLympiádA
29. 1. 2020

Kategória: Z5 (časti I./II.)
Kategória: Z9 (časti I./II.)

Mestský úrad, veľká zasadačka
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

pRipRAvujEmE
KARnEvAL nA ĽAdE 

19. 2. 2020 | od 13.30 h | Zimný štadión
Súťaž je určená pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a dospelých. 
MŠ a ZŠ sa prihlasujú formou prihlášky zaslanej 

CVČ alebo priamo na Zimnom štadióne. 
Porota bude hodnotiť vyrobené a vlastnoručne 

maľované karnevalové masky, nápaditosť 
a fantáziu. Pripravené sú aj zábavné aktivity pre 

deti, mládež, dospelých na ľade.
Informácie: Klaudia Bigošová, 

Bc. Katarína Štrauchová

www.cvcadam.sk

plán preMiÉr

2. 1.
Nenávisť
Na nože

Zakliate pierko

9. 1.

cats
Pod vodou

Špindl 2
Národní třída

16. 1.

Dolittle
Milosť

Bad boys navždy
Richard jewell

23. 1.

1917
cesta za živou vodou
Príliš osobná známosť

Králiček Jojo

23. 1.
Malé ženy

Slušní chlapci
Labková patrola

Letná 63
SNV

j a n u á r  2 0 2 0
do 10. 1. 2020 | Kaštieľ Smižany

natália studenková: 
„farba svetiel a vody“

Výstava obrazov. Vstup voľný.

do 31. 1. 2020 | Kaštieľ Smižany

jozef srna a Peter smik: 
„art exhibition“

Spoluautorská výstava. Vstup voľný.

26. 1. 2020 (nedeľa) o 15.00 h
Spoločenská sála KD Smižany

zlatá rybka
Novodobá adaptácia rozprávky od A. S. Puškina. 
Prostredníctvom veselého príbehu rybára a jeho 

chamtivej ženy sa hra vracia k hodnotám, na ktoré 
musí v rozprávkovom príbehu dvoch ľudí upozorniť 

až rozprávajúca rybka. Vstupné: 1 €

P r i P r av u j e m e :
1. 2. 2020 (sobota) o 19.00 h
Spoločenská sála KD Smižany

bon bon trio
koncert, francúzske chansóny, hity populárnej 

a muzikálovej scény.
Účinkujú: Petra Humeňanská – spev, 

Katarína Kozelková – violončelo, Marcela 
Cmorejová ‑ akordeón, saxofón

Vstupné: 4 € / dospelí; 2 € / dôchodcovia, študenti

6. 2. 2020 (štvrtok) od 17.00 h
Spoločenská sála KD Smižany

nevädnÚci smižiansky 
Pustokvet

Spomienková slávnosť na počesť Antona Kreta, 
slovenského dramaturga, teatrológa, prekladateľa 

a publicistu, rodáka zo Smižian.

22. 2. 2020
smižianska zabíjačka 

a starostovská veselica

informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0908 234 141

www.okcsmizany.sk

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV 
pozýva na

22. 1. 2020 o 17.00 h
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
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JANUÁR 
2020

V GALÉRII 
UMELCOV

SPIŠA

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

19. 1. 2020 / 13.00 – 15.30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: MOJA MEDAILA
Vstupné 2 € / osoba. Návrh na medailu technikou 
sadrorezu. Lektorka: Mgr. Timková – GUS.
—
22. 1. 2020 / 17.00 – 18.00
KONCERT V GALÉRII / INTERPRETÁCIE KLASIKY
Vstup voľný. Základná umelecká škola v Spišskej 
Novej Vsi uvádza hudobníkov 20. a 21. storočia: 
G. Perlman – A. Huber – L. Brouwer – T. Stachak.
—
31. 1. 2020 / 16.00 – 19.00
ŽENY ON LINE : UNIKÁTNA BROŠŇA8
Vstupné 3 € / osoba. Kombinovaná technika: 
formovanie tenkého drôtu a maľby. 
Lektorka: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.

TVORIVKY / PROGRAMY PRE ŠKOLY

8. 1. – 31. 1. 2020 / 9.00 – 16.00
Vstupné 1 € / osoba. Program určený 
pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: 60 – 90 min.
UMELECKÝ ŠPERK  Výroba šperkov z alobalu  /
na motívy diel umelca Imricha Svitanu.

 Interpretácia diel – objektov a malieb IKONOGRAFIA /
výstavy Sacrelacrum / Sacral elementum IV.
PF 2020  Maľovanie na sklenenú tabuľu farbou na sklo. /
—
28. 1. 2020 / 9.00 – 16.00
EDU–ART: OBJEKT A INŠTALÁCIA
Celodenný program k aktuálnym výstavám.

VSTUPNÉ: JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA
dospelí: 1 € / 2,50 €; 
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 € / 1,50 €; 
rodina: 2 dospelí + max. 3 deti: 2,50 € / 5,50 €; 

/ osoba (symbolické vstupné)nedele za 10 centov 

 OTVÁRACIE HODINY:
utorok – piatok, 9.00 – 16.30 
nedeľa za 10 centov, 11.00 – 16.00
 1  1. a 20zatvorené: . 6. 1. 20

DLHÉ DNI S UMENÍM:
22. 1. 2020 / Galerijná streda, 9.00 – 19.00
31. 1. 2020 / Galerijný piatok, 9.00 – 19.00

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

STÁLE EXPOZÍCIE ZO ZBIERKY GALÉRIE

TERRA GOTHICA 
Gotická cesta v soche i obrazoch. 
JOZEF HANULA  
O živote a diele spišského maliara. 
   

AKTUÁLNE VÝSTAVY

SACRELACRUM / 
SACRAL ELEMENTUM IV.
S. Biháryová, Pavol Červeniak, 
Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), 
Rudolf Janák (CZ), Martin 
Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav 
Švestka, Miroslav Žolobanič
Rekontextualizácia sakrálnej iko-
nografie v aktuálnom diskurze 
prostredníctvom individuálnej my-
tológie deviatich autorov. Výstava, 
uvedená v rámci cyklu Téma, 
nadväzuje na predošlé tri ročníky 
galerijných konceptov o sakrálnych 
tendenciách v súčasnom umení. 
Kurátor: Mgr. art. Adam Macko. 
—
IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY
Výstava v kontexte prezentácií 
„umelcov Spiša“ uvádza výber novej 
komornej tvorby autora v dialógu 
s ostatnými tvorivými platformami: 
šperk, medailérstvo, plastika, 
kresba, fotografia a monumentálne 
realizácie. Z cyklu výstav Profily. 
Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, 
Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana 
Juháziová – GUS. 

Galéria umelcov Spiša | www.gus.sk

P F 2 0 2 0 !

Go with US!

©
 S

la
vo

m
ír

 D
ur

ka
j, 

zo
 z

b
ie

rk
y 

g
al

ér
ie

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €;
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci: 10.00 – 17.00 h

Vstup voľný.
Na vernisáže a prednášky 

v popoludňajších hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• hIsTÓRIA bAnÍcTvA nA sPIŠI
• ZbIeRKA neRAsTov

• odKRYTÁ KRÁsA v KAmenI 
v TvoRbe TIboRA GuRInA

V ý s t a v a

do 31. 1. 2020

ReTRo oPÄŤ v mÓde
Sú to len veci so spomienkami alebo ako sa žilo 
v období rokov 1948 ‑ 1989 v Československu?

Ponuka pre školy: prehliadka výstavy s prezentáciou.

do 29. 2. 2020

125 RoKov od ZAloženIA 
A sPusTenIA do PRevÁdZKY 

IGlovsKej eleKTRÁRne
90 ROKOV VZNIKU VýCHODOSLOVENSKýCH 

ELEKTRÁRNí, ÚČ. SPOL.

P r e d n á š k a

21. 1. 2020 (utorok) o 16.00 h

KRÁsA oPÁlových bAnÍ 
nA dubnÍKu

Prednášajúci: Jozef Jančok a Miloš Greisel

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



www.spisskanovaves.eu 171/2020

kultÚra, oznam

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož-
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý 
rok 2020 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROGRAM A VStUPeNKy 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
1. 1. (StR) KINO MIeR NeHRá
PRáZDNINOVé DOPOLUDňAJšIe PReDStAVeNIe
ĽADOVé KRáĽOVStVO 2
2. 1. (štv) o 10.00 h / 4,50 €
USA, MP, 94 min.
LABKOVá PAtROLA
3. 1. (pia) o 10.00 h / 3 €
USA, animovaný, rodinný, MP, 66 min.
ZAKLIAte PIeRKO
2. – 3. 1. (štv, pia) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
ČR, MP-7, originál verzia, 94 min.
NA NOŽe
2. – 3. 1. (štv, pia) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, titulky, MP-15, 130 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABING
MASKOVANÍ šPIÓNI
4. – 5. 1. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, animovaná komédia, MP, 100 min.
šŤAStNÝ NOVÝ ROK
4. – 5. 1. (sob, ned) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SR, komédia, MP-15, 92 min.
6. 1. (PON) KINO MIeR NeHRá
FILMOVÝ KLUB
Milí diváci, ak si pri tomto filme kúpite preukaz do 
Filmového klubu za 5 €, ktorý vám platí celý rok 
na celom Slovensku, lístok do kina máte zdarma.
KÝM NáS SVADBA NeROZDeLÍ
7. 1. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Fran., české titulky, MP-15, 115 min.
8. 1. (StR) KINO MIeR NeHRá
štVRtOK - Deň eURÓPSKeHO FILMU
šPINDL 2
9. 1. (štv) o 19.00 h / 4,50 €
10. 1. (pia) o 19.00 h / 5 €, / 4,50 €
ČR, komédia, MP-15, originál verzia, 107 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABING
VeĽKé ŽeLANIe
11. – 12. 1. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
Mexiko, animovaná rozprávka, MP-7, 90 min.
CAtS
11. – 13. 1. (sob, ned, pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
GB, USA, muzikál, titulky, MP-15, 106 min.
AKCIA PRe SeNIOROV
šŤAStNÝ NOVÝ ROK
13. 1. (pon) o 16.30 h / 3 €
SR, romantická komédia, MP-15, 92 min.
FILMOVÝ KLUB
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
14. 1. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
ČR, SR, životopis., dráma, hudobný, MP-15, 73 min.

15. 1. (StR) KINO MIeR NeHRá

PRÍLIš OSOBNá ZNáMOSŤ
16. – 19. 1. (štv - ned) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
20. 1. (pon) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
SR, ČR, MP-15, 107 min.
RODINNÝ FILM - SLOVeNSKÝ DABING
DOLIttLe
17. – 18. 1. (pia, sob) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, slovenský dabing, MP, 118 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABING
ĽADOVé KRáĽOVStVO 2
19. 1. (ned) o 17.00 h / 4,50 €
USA, MP, 94 min.
NA NOŽe
20. 1. (pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, titulky, MP-15, 130 min.
FILMOVÝ KLUB
MÔJ PRÍBeH
21. 1. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
CZ, MP-15, romantická dráma, 90 min.
OtVOReNé MANŽeLStVO
22. 1. (str) o 18.00 h / 16 €
divadelná tragikomédia
štVRtOK - Deň eURÓPSKeHO FILMU
AMUNDSeN
23. 1. (štv) o 19.00 h / 4,50 €
Nór., Švéd., CZ, české titulky, životopisný, dráma, 
dobrodružný, MP-12, 125 min.
BAD BOyS NAVŽDy
24. – 25. 1. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, akčná komédia, slov. titulky, MP-15, 118 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABING
MeDVeDÍCI BOONIe: CeStA DO PRAVeKU
25. 1. (sob) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
Čína, MP, 90 min.
KOLLáROVCI
26. 1. (ned) o 17.00 h / 15 €
koncert
PRÍLIš OSOBNá ZNáMOSŤ
27. 1. (pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SR/ČR, MP-15, 107 min.
FILMOVÝ KLUB
SCANDI 6 ČeRStVá NáDIeLKA SeVeRSKéHO FILMU
SRDCOVá KRáĽOVNá
28. 1. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Dánsko, dráma, MP-15, titulky, 127 min.
ROZPRáVKA PRe šKOLSKé KLUBy AJ PRe VeReJNOSŤ
tROLL: PRÍBeH O CHVOSte
29. 1. (str) o 14.00 h / 3 €
Nór., Kan., animovaný, dobrodružný, MP, 90 min.
štVRtOK - Deň eURÓPSKeHO FILMU
PRÍLIš OSOBNá ZNáMOSŤ
30. 1. (štv) o 17.00 h / 4,50 €
SR, ČR, MP-15, 107 min.
KRáLIČeK JOJO
30. – 31. 1. (štv, pia) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, titulky, MP-12, 118 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ DABING
LABKOVá PAtROLA 2: 
PRIPRAVeNÍ POMáHAŤ A ZACHRAňOVAŤ!
31. 1. – 1. 2. (pia, sob) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
Kanada, animovaný rodinný, MP, 70 min.
PRÍLIš OSOBNá ZNáMOSŤ
1. 2. (sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SR/ČR, MP-15, 107 min.
ZMeNA PROGRAMU VyHRADeNá!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

NOX
Pohlavie: fenka
Vek: 10 mesiacov
Veľmi milá a oddaná 
spoločníčka. Nekonfliktná 
s ostatnými psíkmi. 
Nie reťaz a pracovné/
služobné účely!

DEBBY
Pohlavie: fenka
Vek: jeden a pol roka
Debby je náš usmiaty 
kvietoček. Na začiatku 
bola z ľudí vystrašená. 
Dočasná opatera je 
vítaná.

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

NELA
Pohlavie: fenka
Vek: 1 rok
Jemnučká, prítulná, zo 
začiatku trošku hanblivá. 
Získa si každého jej 
nenáročnou povahou 
a oddanosťou.

GORI
Pohlavie: pes
Vek: 10 mesiacov
Vzrastom: bude veľký
Je to kontaktný mladý 
psík, má rád pohyb 
a prieskum nových vecí. 
Má štíhlu postavu.

LEO
Pohlavie: psík
Vek: 5 mesiace
Malinké, krehké a jem‑
nučké klbko radosti. 
V útulku je aj jeho 
sestrička Lea, ktorá mu 
je veľkou oporou.

LEA
Pohlavie: fenka
Vek: 5 mesiace
Maličká, statočná 
a roztomilá. Na svoj vek 
možno príliš „dospelá“. 
Ako väčšina šteniatok je 
hravá a zvedavá.

GINA
Pohlavie: fenka
Vek: 2,5 roka
Miluje relax na svojom 
peliešku a škrabkanie.  
Je nekonfliktná, upred‑
nostňuje skôr pokojnejšiu 
spoločnosť.

Pokračovanie na str. 18
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Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

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

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

https://www.facebook.com/snvutulok

LUCKY
Pohlavie: pes
Vek: 4,5 roka
Malý Lucky je nekonflikt‑
ný, milý psík. Vďačný za 
každé pohladenie a milé 
slovo. Mierumilovný 
spoločník.

BAFFY
Pohlavie: pes
Vek: 2 roky
Vzrast: stredne veľký
Prejavuje sa ako nekon‑
fliktný psík. Je zvedavý 
a rád sa dá prehovoriť na 
nové dobrodružstvá.

ADA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1 rok
Sterilizácia: áno.
Hravá a temperamentná 
mladá dáma. Miluje 
mojkanie a spoločnosť 
ľudí, ktorých pozná.

JESSICA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 4 roky
Stredne veľká, sterilizo‑
vaná, prišla k nám z osa‑
dy. Pomaličky sa mení 
a otvára sa voči ľuďom 
a vonkajšiemu svetu.

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

KALI
Pohlavie: pes
Vek: cca 10 mesiacov
Stredne veľký, mladý, 
temperamentný. Zo 
začiatku je obozretný, no 
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.

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

AStORKA
Pohlavie: fenka
Vek: 10 mesiacov
Veľmi milá a oddaná 
spoločníčka. Nekonflikt‑
ná s ostatnými psíkmi. 
Rada sa hrá a spoznáva 
nových ľudí.

rozpis poHotovostnýcH služieb lekární v Meste spišská nová ves
1. 1. (str) 8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BONUS, s. r. o., Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

2. – 3. 1.
(štv – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

4. – 5. 1.
(sob – ned)

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

6. 1. (pon) 8.00 ‑ 20.00 Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,  
Chrapčiakova 2915/1 T.: 053/416 61 22

7. – 10. 1.
(uto – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

11. – 12. 1.
(sob – ned)

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

13. – 17. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

18. – 19. 1.
(sob – ned)

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

20. – 24. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

25. – 26. 1.
(sob – ned)

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

27. – 31. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, SNV
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO – PRAHA 2019)
ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY ‑ interiérový dizajn

3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU 
‑ talentová skúška (maturitné vysvedčenie)
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov 
bytového, verejného a mestského interiéru; 
počítačová 2D a 3D vizualizácia,  
dizajn produktovej fotografie

2682 K MECHANIK POČíTAČOVýCH SIETí
Odborné zameranie: stavba a konfigurácia  
PC sietí, programovanie a tvorba webových stránok 
(duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie,  
výučný list)

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO ‑ 
NÁBYTKÁRSTVO
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ‑ 
zameranie na futbal, hokej a iné športy)
Odborné zameranie: technik v nábytkárskej 
výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku 
(maturitné vysvedčenie)

3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – 
MANAŽMENT V DREVÁRSTVE
Odborné zameranie: marketing a manažment 
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných 
činností, ekonomika a riadenie obchodu  
(maturitné vysvedčenie)

3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ 
A NÁBYTKÁRSKEJ TECHNIKY
Odborné zameranie: riadenie a organizácia 
výrobných činností a činností súvisiacich 
s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, 
s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, 
nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom 
a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby, 
programovanie CNC strojov (duálne vzdelávanie, 
maturitné vysvedčenie, výučný list)

3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC 
ZARIADENí – NÁBYTKÁRSKA VýROBA
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia 
vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení 
(duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie 
a výroba moderných nízkoenergetických 
drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné 
vysvedčenie, výučný list)

UČEBNÉ ODBORY
3355 H STOLÁR 
(duálne vzdelávanie, 3‑ročné štúdium, výučný list)
3370 H ČALÚNNIK 
(duálne vzdelávanie, 3‑ročné štúdium, výučný list)

Na študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné 
podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2020, na ostatné študijné a učebné odbory v termíne 
do 10. 4. 2020. Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už 
počas štúdia, a následné zamestnanie vo firme. 
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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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. januára na adresu redakcie 
s  heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z  minulého čísla… 1. NÁM PRINESIE, 
2. ZDRAVIE, LÁSKU, 3. POKOJ, NEHU

, -*.

krížovka

forišoviny
VýZVA NA UDELENIE CENY MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe 

a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, 
každoročne udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na 
udelenie Ceny mesta môžete doručiť na: 

Mestský úrad, Kancelária primátora, 
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

najneskôr do 28. 2. 2020.
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uPozornenie na Prerušenie  
distribÚcie elektriny
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude 
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

30. 1. / 9.00 – 12.30 h
• Jána Jánskeho 4 – 26 párne, 6463, 6464, 6465 a garáže
• Harichovský chodník 1A, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 7246, 7463, 9274/3
• domy nad záhradkárskou oblasťou na ul. Harichovský chodník
Aktuálne informácie (i o prípadnom skoršom ukončení prác) nájdete na 
portáli VSD www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

Klub dôchodcov lipa, Fabiniho 7, SNV
 13. 1. Otvorenie klubu 

s privítaním nového roka o 14.00 h
 13. 1. Šachový turnaj v klube o 14.00 h
 17. 1. Varenie a ochutnávka 

múčnych jedál
 24. 1. Turistická vychádzka 

na hrebienok 
Odchod vlakom o 9.04 h

Základná organizácia č. 13, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves, pozýva svojich členov na

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU
25. 1. 2020 (sobota) o 16.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza
Poplatok: člen 12 €, nečlen 14 €. Tešíme sa na vás.

Miešaný spevácky zbor 
CanTUs VIlla nOVa 

pozýva všetkých priaznivcov zborového 
a operného spevu na

nOVOrOčný KOnCerT PF 2020

9. 1. 2020 (štvrtok) o 18.00 h
v Koncertnej sieni Reduty v SNV

Hostia: Alena Kropáčková – mezzosoprán 
Marián Lukáč – barytón, Štátne divadlo Košice 

Júlia Grejtáková – klavírny sprievod

Predaj vstupeniek: TIC, Letná 49 a MKC, zadný vchod Reduty
Cena vstupeniek: dospelí 6 €, deti do 15 r. 2 €

výzva na doručenie 
Údajov
k výpočtu a určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2019
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, 
týmto upozorňuje a  vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia s  tepelným prí‑
konom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby 
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečis‑
ťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného 
všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová Ves 
č.  2/2017 o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečis‑
ťovania ovzdušia, zaslali, resp. osobne doručili na Mestský úrad, Štefáni‑
kovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves, v termíne najneskôr do 15. 2. 2020 
(vrátane). Oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj 
za rok 2019.

Oznámenie je potrebné podať na novom tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu 
schváleného mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je 
zverejnené na webovej stránke mesta – www.spisskanovaves.eu / žltá 
sekcia Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. K oznámeniu je potrebné doložiť 
doklad o množstve odobraného paliva za rok 2019 od jeho dodávateľa.

Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťo‑
vanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov za nedodržanie termí-
nu predloženia uvedeného oznámenia Mesto Spišská Nová Ves ukladá 
sankčný postih.oznámenie

Výbor Pohrebného podporného združenia, pobočka v Spišskej Novej Vsi, 
oznamuje svojim členom, že podľa stanov z  roku 2011 je potrebné zaplatiť 
členský príspevok do 30. 6. v danom roku. Po tomto termíne sa bude vybe‑
rať aj 1 € za omeškanie. Členské príspevky sa vyberajú každú tretiu nedeľu 
v mesiaci v priestoroch farského úradu. Podrobnejšie informácie sú zverejne‑
né na nástenke pri vchode. Súčasne prosíme členov, aby zmenu adresy nahlá‑
sili výboru PPZ. Výbor PPZ, pobočka SNV

ITMS2014+: 312011F247

zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
v sÚlade s Požiadavkami trhu Práce
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 v  SNV, prijala výzvu EÚ 
zameranú na zvyšovanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti našich žiakov 
a  aj v  školskom roku 2019/2020 pokračuje vo vzdelávacích aktivitách za‑
meraných na získanie nižšieho stredného vzdelania, na rozvoj ekonomického 
myslenia, získanie odborných znalostí a  praxe, ako aj zvýšenie celkových 
kompetencií umožňujúcich uplatnenie sa na pracovnom trhu. Vybraná sku‑
pina mladých ľudí do 25 rokov v mesiacoch september 2019 až máj 2020 
absolvuje teoretické aj praktické vzdelávanie v kurze základného vzdelania, 
v kurze Programátor CNC a NC strojov, v kurze Autodiagnostika, v kurze Sta‑
vebníctvo a v kurze „Uplatním sa na trhu práce”. Po absolvovaní žiaci získajú 
certifikát o zvýšení alebo získaní odbornej spôsobilosti v daných odboroch.

Ing. Gabriela Pramuková, projektový manažér
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na slovensku, snV
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

8. 1. (streda) | Turistická vychádzka 
ráztoky – Kamenná osada

Odchod z AS o 7.50 h smer Hnilčík

17. 1. (streda) | Múzeum Spiša o 10.00 h
Výstava anna Matzová, ateliér Matz a spol.

22. 1. (streda) | hrebienok Ľadový dom
Rýchlik o 9.04 h

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 

zodpovednosť. Dbá na svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete sa stať členmi 
slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov?
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na Oblastnom výbore 

SZPB v Spišskej Novej Vsi v budove Detskej polikliniky 
na 4. poschodí na námestí SNP. Radi vás privítame!

Bližšie informácie: 0910 375 635, 0915 908 535

ZIMný ZOO KrÚŽOK
3. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 h

ZOO škola v pavilóne aquaterra

Čo budeme robiť?

* vytvoríme kŕmidlá pre spevavce našich lesov, 
budeme hovoriť o zvieratkách

* zahráme sa náučnú hru s názvom „Kúpili sme ZOO“, deti 
sa prostredníctvom hry môžu naučiť, ako zoologické záhrady 

fungujú, čo majú každodenne na práci ošetrovatelia

Cena krúžku: 1 €/dieťa

ako sa nahlásiť? Napísať e-mail na: vzdelavanie@zoosnv.sk

Plaváreň Spišská Nová Ves
vstupné podľa cenníka

Cyklisscké
preteky

 na snehu

11.1.2020
Lessko Spišská Nová Ves

viac info na www.cvcadam.sk

šortrekárka 
v olymPijskom tíme
Lucia Filipová v Juniorskom olympijskom tíme Slovenska pre rok 2020.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zostavuje z 20 výsledkovo medzi‑
národne najúspešnejších mládežníckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov 
Juniorský olympijský tím (JOT), ktorý podporuje na jeden rok sumou 48‑tisíc €. Cie‑
ľom programu je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom 
veku v rozvoji ich športovej kariéry a vytvoriť im na to vhodné podmienky. Zo špor‑
tovcov nominovaných športovými zväzmi vyberá športová rada SOŠV 20 najúspeš‑
nejších, ktorým SOŠV poskytne štipendium vo výške 2 400 € na rok a nefinančné 
plnenie od dodávateľov SOŠV.
Návrh Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu posúdili najprv športové oddelenie 
a potom športová rada SOŠV, ktorá vybrala 20 veľmi perspektívnych mladých špor‑

tovcov z  letných aj zimných 
odvetví. Hlavným kritériom 
bola medzinárodná úspeš‑
nosť mladých talentov na 
vrcholných podujatiach ich 
vekovej kategórie v  pred‑
chádzajúcom roku.
„Nás teší, že po úspechoch 
Petry Rusnákovej, keď zís-
kala ocenenia Medzinárod-
ného olympijského výboru, 
a to Cenu Piotra Nurowského 
udeľovanú mladým špor-
tovcom v  zimných športoch 
z  Európy a  získaní štipen-
dia pre ZOH - Peking 2022, 
dosiahla ďalšie významné 
ocenenie aj ďalšia prete-
kárka nášho klubu Lucia 
Filipová,“ komentoval tento 
úspech predseda Športové‑
ho klubu STEZ Spišská Nová 
Ves Ján Magdoško.
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juniorov, dorastencov a ml. dorastencov (Šura-
ny, 16. 11.): Na súťaži sa z Karate klubu IGLOW 
SNV zúčastnilo 13 cvičencov. Spomedzi 371 
súťažiacich zo  47 klubov z  celého Slovenska vy‑
bojovali pre Karate klub IGLOW celkovo 4. miesto 
a získali celkom 10 medailí (3 zlaté, 5 strieborných 
a 2 bronzové). Na Majstrovstvách TAUK kadetov, 
juniorov a U21 (Kežmarok, 24.  11.) sa zúčastni‑
lo 16 cvičencov, ktorí získali celkom 30 medailí 
(22 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové). Úspeš‑
ní boli aj v 2. kole žiackej ligy TAUK a VUKABU 
(Kežmarok, 24. 11.). Súťaže sa zúčastnilo 27 kara‑
tistov, ktorí získali celkom 35 medailí (9 zlatých, 13 
strieborných a 13 bronzových).

VOLEJBAL: Juniorky: 1. liga: 6. kolo (16.  11.): 
MVK Stropkov  – VK SNV 1  :  3 a  2  :  3; 7. kolo 
(23.  11.): MŠK Liptovský Hrádok  – VK SNV 3  :  0 
a 3 : 0; 8. kolo (7. 12.): VK Slávia TU Košice – VK 
SNV 1  :  3 a  1  :  3. Staršie žiačky: OM: 6. kolo 
(23. 11.): VK SNV – Elba Prešov 3 : 1 a 3 : 0; 7. kolo 
(30.  11.): VK Junior 2012 Poprad ‑ VK SNV 1  :  3 
a 0 : 3. Mladšie žiačky: 6‑OM: 3. kolo (16. 11.): VK 
SNV – Košice 3 : 0, VK SNV – Lendak 3 : 0; 4. kolo 
(7. 12.): VK SNV – Košice 3 : 1, VK SNV – Lendak 
3 : 1. Mladšie žiačky: 4‑OM: 2. kolo (1. 12.): VK 
SNV – Košice 2 : 0, VK SNV – Poprad 2 : 1. Mladšie 
žiačky: 3‑OM: 3. kolo (17. 11.): VK SNV „A“ – VK 
SNV „B“ 2 : 0; VK SNV „B“ – Poprad 0 : 2; VK SNV 
„A“ – Poprad 2  :  1. Mladšie žiačky: 3 „A“‑OM: 
1. kolo (8. 12.): ŠŠK Svidník – VK SNV A 0 : 2, VK 
SNV A – Komenského Svidník 1  : 2, Vranov – VK 
SNV A 2 : 1, VK SNV A – Stropkov 0 : 2, Poprad – VK 
SNV A 0 : 2.

BEH: Slaňaki Cup  – Beh do vrchu Dubník 
(16.  11., Zámutov, 11,2 km, +  600 m): M 60: 
2.  Peter Pavol (AŠK SNV, 1:07:32). Ferčekovská 
desiatka (17.  11., Ferčekovce, 10 km): M 40  – 
49: 2.  Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:37:12); 
M 50 – 59: 2. Ján Macko (SPK Medveď, o. z., SNV, 
0:43:56); M 60: 1. Peter Pavol (AŠK SNV, 0:47:11), 
2. Miroslav Fuker (SNV, 0:47:49), 3. Vladimír Šmí‑
da (MK Tatran SNV, 0:49:42); M 35 ‑ 49 (5 km): 
2.  Lenka Baronová (SNV, 0:23:12); M 50 (5 km): 
3. Zuzana Kartusková (SNV, 0:27:09).

basketbalisti víťazne 
a s Posilami
Extraligovú sezónu nezačali basketbalisti Sp. Novej Vsi 
najlepšie. Jedna prehra striedala druhú, ale zlepšujúca 
sa hra mužstva priniesla očakávaný zvrat. Zverenci 
trénera Korfantu porazili doma Žilinu 94 : 82 a prišla 
séria víťazstiev. Vysoko 119 : 83 zdolali doma Komár‑
no a do tretice vo veľkom derby po výbornom výkone 
zdolali aj Svit 96 : 87. Pre celé mužstvo to bolo veľké 
povzbudenie do ďalších bojov. Až v ďalšom domácom 
súboji podľahli silnej Prievidzi, ale aj tentoraz dosiahli 
iné víťazstvo.
„Obrovská vďaka všetkým, ktorí si kúpili lístok na zá-
pas s Prievidzou. Výnos bol vďaka vám 850 €, ktoré 
posielame na účet nadácie PSK, ktorá zabezpečí ich 
následné efektívne využitie v prospech obetiam pre-

šovskej tragédie. Spišiaci ukázali veľké srdce, lístky 
kupovali permanentkári, ako aj členovia fanklubu 
,Šalene gebule‘. Všetci si zaslúžite obrovské ďakuje-
me, ukázali sme, že spolupatričnosť, úcta či ochota 
pomôcť v nás žije,“ uvádza sa vo vyhlásení BK 04 AC 
LB Sp. Nová Ves.
BK 04 AC LB pracuje aj na nových posilách. V drese Sp. 
Novej Vsi absolvovala úspešný debut nová posila. Do 
tímu trénera Ericha Korfantu pribudol 24‑ročný slo‑
venský rozohrávač Vladimír Nemčok a  vedenie Sp. 
Novej Vsi hlási v krátkom čase ďalšiu posilu do svojho 
družstva. K „Novovešťanom“ sa pripojí 27‑ročný ukra‑
jinský pivot Oleksandr Kušnirov.

Jozef Petruška

futbalisti zimujÚ na 12. mieste
Jesenná časť 3. ligy Východ skončila domácim derby 
stretnutím proti Krompachom, v ktorom Spišská Nová 
Ves zvíťazila gólom kapitána Šoltésa 1 : 0. Futbalisti 
tak uzavreli aj celý futbalový rok 2019.
„Na derby s  Krompachmi sme sa pripravovali veľmi 
zodpovedne. Bol to pre nás extrémne dôležitý maj-
strák, lebo jeseň sme chceli zakončiť víťazstvom. Od 
prvej minúty nebol jednoduchý. Pre niektorých chlap-
cov špecificky, lebo pôsobili v  krompašskom drese. 
Boli sme aktívni počas celého zápasu, viazla finálna 
fáza. Cez prestávku bola pochvala za výkon a v druhej 
časti hry sme rozhodli súboj po 
štandardnej situácii kapitánom 
mužstva Šoltésom. Verím, že tieto 
tri body nás povzbudia do zimnej 
prípravy,“ povedal po poslednom 
domácom jesennom stretnutí tré‑
ner FK Spišská Nová Ves Štefan 
Markulík.
V sedemnástich majstrovských zá‑
pasoch jesennej časti 2019/2020 
Novoveštania štyri vyhrali, trikrát 
remizovali a  desaťkrát schádzali 
z ihriska ako porazení.
„Počas jesene to bolo o  kolektí-
ve. Máme mladé mužstvo a som 

len rád, že mladíci dostávajú priestor v A-mužstve. Aj 
proti Krompachom nastúpil kapitán dorastu. Futbal 
chceme hrať, tvoriť, byť aktívni. Nie vždy v  jeseni to 
výsledkovo vyšlo. Jeseň hodnotím z dvoch pohľadov. 
Z hernej stránky to nebolo zlé a veľa majstrákov sme 
prehrali o gól. Z druhej stránky, chýbajú skúsenosti, 
a  to je treba nabrať len zápasovou praxou. Na celú 
jeseň treba pozerať triezvou hlavou. Skončili nám po 
minulej sezóne dvaja skúsení hráči. Teraz je potrebné 
zapracovať mladých hráčov,“ zhodnotil jesennú časť 
tréner Markulík. Jozef Petruška

ÚsPešný tomáš kamas
Tohtoročná bežecká sezóna bola pre Tomáša Kamasa z TJ Tatran Sp. Nová Ves úspešná.

Bežecký vytrvalec uzatvoril bežeckú sezónu veľmi 
peknými úspechmi za celý rok 2019. Preteky absol‑
voval v rámci celého Slovenska s týmito výsledkami: 
1. miesto – 26x, 2. miesto – 11x, 3. miesto – 4x.
Za TOP bežecké preteky v  sezóne 2019 boli tie‑
to umiestnenia v  kategórii muži 40  – 49‑roční: 
Medzinárodný maratón mieru (polmaratón)  – 
4.  miesto (počet štartujúcich bežcov 812), Maj-
strovstvá SR v behu do vrchu – 2. miesto (počet 
štartujúcich bežcov 33), Majstrovstvá SR na ces-
te 10 km  – 3.  miesto (počet štartujúcich bežcov 
33), Východoslovenská veľká cena vytrvalcov 
2019 – 2. miesto (počet štartujúcich bežcov 778) 
a  3.  miesto absolútne (počet štartujúcich bežcov 
2 895), Bežecká liga okresu SNV v  roku 2019 – 
1. miesto (počet štartujúcich bežcov 22).

florbalistky 
bodovali 
a rePrezentovali
Podobne ako basketbalisti, aj extraligové hráčky Ko-
méty Sp. Novej Vsi nezačali florbalovú sezónu najlep‑
šie. Dokázali v októbri poraziť doma Hurikán Bratislava, 
ale tento výsledok im bol skontumovaný. Až v 8. kole 
doma nezaváhali proti Michalovciam a pripísali si na 
svoje konto po výsledku 8 : 3 prvé víťazstvo v sezóne. 
Druhý plný bodový zásah si priniesli v 10. kole z Prus‑
kého po výsledku 10 : 6.
V poradí 12. Majstrovstvá sveta žien vo florbale začali 
7. decembra vo Švajčiarsku.
Švajčiarsko je prvou krajinou, ktorá usporadúva 
Majstrovstvá sveta žien po tretíkrát. V  roku 2003 sa 
zápasy odohrávali v Berne, Gümligene a Wünnewile. 
V roku 2011 sa dejiskom šampionátu stal St. Gallen. 
Dejiskom tohtoročných majstrovstiev sveta je  Neu‑
châtel. Potešujúcou správou bolo, že v  reprezen-
tácii má Sp. Nová Ves štvornásobné zastúpenie 
okrem dvojice Kristíny a Paulíny Hudákovej sa na 
svetovom šampionáte predstavila Klára Grossová 
a Sára Adamcová. Jozef Petruška
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hokejisti s Posilami a Pomocou Pre deti
V Slovenskej hokejovej lige sa reprezentanti Sp. Novej 
Vsi pohybujú v strede tabuľky. Vedenie klubu stále pri‑
pravuje pre fanúšikov novinky a akcie, v snahe prilákať 
čo najviac divákov na hokej. V novembri sa hokejová 
rodina spojila v  jeden veľký cieľ. Domáce stretnutie 
s  Považskou Bystricou bolo venované všetkým cho‑
rým, ktorí musia zvládať najťažší zápas v živote. Pod 
heslom: Spolu ukážeme Slovensku, že sa u  nás na 
východe vieme spojiť ako nikde inde, partia hráčov 
Lukáš Novák, Lukáš Vartovník, Richard Rapáč, 
Miroslav Vantroba a Jakub Cibák osobne navštívila 
detskú onkológiu v Košiciach. Činovníci prvoligového 
klubu doniesli malým bojovníkom so zákernou choro‑
bou aj hračky, resp. vecné dary a pripravili im pred‑
časné Vianoce.

V domácom stretnutí s Považskou Bystricou vyhrali na 
nájazdy 3 : 2. Nerozhodne skončil aj následný domáci 
súboj s Bratislavou 4 : 4 a hostia vyhrali gólom v predĺ‑
žení. Spišiakom sa nedarilo v súboji so Skalicou, ktorý 
prehrali 3 : 4.
V decembri hrali doma v piatok trinásteho proti Levi‑
ciam, v nedeľu 15. 12. proti Martinu, v stredu 18. 12. 
proti Žiline a pred sviatkami hostili 22. 12. doma To‑
poľčany.
Ďalšou potešiteľnou správou je nominácia dvojice 
odchovancov na MS juniorov U20 v Českej republike. 
V záverečnej príprave nechýba ani náš brankár Eugen 
Rabčan a  odchovanec nášho klubu Róbert Džugan 
(HK Dukla Trenčín).

Jozef Petruška

vii. ročník bežeckej ligy okresu sP. nová ves
Počas Dňa študentstva 17.  11.  2019 bol odbehnutý 
posledný beh v rámci VII. ročníka Bežeckej ligy okresu 
SNV (BLOSNV). Tento ročník bol pre BLOSNV špecific‑
ký. Štafetu organizovania tohto dlhodobého podujatia 
prebralo SPK Medveď, o. z. Vo väčšine kategórií bolo 
prakticky rozhodnuté už pred posledným behom, ale 
na niektorých priečkach sa bojovalo do posledných 
metrov bežeckej trate. Kategóriu Ženy nad 40 ro-
kov vyhrala s veľkým náskokom Helena Spišáková 
z  klubu STG Krompachy, ktorá si odniesla prvenstvo 
pred Marcelou Valenčíkovou zo Spišských Tomášoviec 
a Michaelou Berníkovou z „domáceho“ ŠK Ferčekov‑
ce. V kategórii Ženy do 40 rokov sa najviac darilo 
Lei Štirbanovej zo Sp. Novej Vsi, ktorá v konečnom 
zúčtovaní porazila svoje súperky Moniku Tkáčovú 
z FabiánSKI SNV na druhom mieste a Slavomíru Uličnú 
z klubu STG Krompachy na treťom mieste.
Mužských kategórií bolo vyhodnocovaných podstat‑
ne viac. Najskúsenejší bežci nad 70 rokov mali 
svojho víťaza v osobe Ondreja Kozáka (SNV). Ten 
zvíťazil pred Jaroslavom Tekelym zo Spišských To‑

mášoviec a  Rudolfom Mikolajom reprezentujúcim 
Novoveskú Hutu. Ich mladší kolegovia (M 60 ‑ 69) 
sa najčastejšie pozerali na chrbát víťaza Miroslava 
Fukera z tímu Chata maratón SNV. Najlepšie mu se‑
kundovali Peter Pavol z AŠK SNV/Bystrany a Milan 
Hrušovský zo STEZ Sp. Nová Ves. Päťdesiatnikov 
najlepšie reprezentoval František Lorinc (SNV), kto‑
rý v konečnom poradí predbehol Ján Macka z o. z. 
SPK Medveď SNV a Ondreja Chabadu z MK Tatran 
SNV. Bežecký matador Tomáš Kamas najlepšie od‑
behol svoje behy v kategórii M 40 ‑ 49. V  tesnom 
závese za ním zaostal Matúš Lajčák (Bež rýchlejšie 
SNV) a do tretice Marek Koperdák z o. z. SPK Med‑
veď SNV. Najmladších bežcov v pomyselnom rebríč‑
ku viedol Vladimír Majerčák z YOGI tímu Harichovce. 
Druhú priečku obsadil Jozef Košík z Vítkoviec a  na 
bronzový stupienok vystúpil Branislav Toporcer 
z SPK Medveď SNV, o. z.
Tento ročník BLOSNV bol špecifický aj tým, že sa rozší‑
rili počty ocenených bežcov o tých, ktorí odbehli všet‑
kých 13 bežeckých podujatí v rámci ligy. Menovite šlo 

o Helenu Spišákovú, Andreja Šimka, Františka Lorinca 
a  Miroslava Fukera. Taktiež bola udelená špeciálna 
cena za špecifický prístup k  bežeckému športu 
a príkladnú reprezentáciu Sp. Novej Vsi na celoslo‑
venskej úrovni. Pre tento rok ju získala Eva Berníko-
vá za početné medailové úspechy na rôznych bežec‑
kých podujatiach. Najviac zarezonovalo jej víťazstvo 
na Medzinárodnom maratóne mieru 2019 v kategórii 
žien nad 60 rokov.
Veríme, že chuť organizátorov rozličných pretekov 
neprejde a opäť bude k dispozícii široká paleta bežec‑
kých podujatí. Za tento rok patrí taktiež vďaka sponzo‑
rom, ktorí prispeli či už finančne, materiálne alebo per‑
sonálne a umožnili tak chod BLOSNV a jeho záverečné 
vyhodnotenie. Rok 2020 bude s určitosťou veľká výzva 
pre všetkých bežcov. Každému prajeme hlavne pevné 
zdravie, vôľu športovať a podporu rodiny na ceste za 
veľkými športovými úspechmi.
Športu zdar a behu obzvlášť!

Branislav Toporcer
predseda SPK Medveď, o. z.

Ďalšie ÚsPechy našich karatistov
V Trnave sa 7. decembra 2019 konali Majstrovstvá 
Slovenskej republiky 2019 U21, juniorov a doras-
tencov. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo cel‑
kom 420 súťažiacich z 55 klubov z celého Slovenska. 
Naši cvičenci z  Karate klubu IGLOW Sp. Nová Ves 
vybojovali celkom 12 medailí, a tým pre Karate klub 
IGLOW Sp. Nová Ves získali celkové 3. miesto spome‑
dzi všetkých zúčastnených klubov. Počas otváracieho 
ceremoniálu ocenili aj niekoľko významných osobnos‑
tí. Medzi nimi bol aj tréner PaedDr. Jaroslav Javor-
ský, ktorému bol udelený 7. dan za aktívnu činnosť 
v Slovenskom zväze karate.
Titul Majster Slovenska získali: Sára Krivdová v ka‑
tegórii Kumite juniorky 16 ‑ 17 rokov nad 59 kg, Ma-
roš Janovčík v kategórii Kumite juniori 16 ‑ 17 rokov 
nad 76 kg, Jakub Černický v kategórii Kumite juniori 
16 ‑ 17 rokov do 55 kg, Dominik Kešeľak v kategórii 
Kumite kadeti 14 ‑ 15 rokov do 70 kg.
Karate klub IGLOW Sp. Nová Ves mal zastúpenie aj 
v družstvách, kde naši cvičenci získali dve medaile 
‑ jednu zlatú a jednu bronzovú.
Výsledky: Kumite družstvá juniorky 16 ‑ 17 rokov: 
1.  Zoja Zimnikovalová, Sára Krivdová, Ema Podobová, 

Natália Vargová. Kumite družstvá juniori 16 ‑ 17 rokov: 
3. Maroš Janovčík, Jakub Černický, Juraj Černický 
a Igor Hauser.
V Trnave boli 7. decembra 2019 vyhlásení aj víťazi Slo-
venského pohára kadetov, juniorov a ml. dorasten-
cov za rok 2019. Z cvičencov Karate klubu IGLOW Sp. 

Nová Ves sa víťazmi stali: Zoja Zimnikovalová v  ka‑
tegórii Kumite juniorky 16 ‑ 17 rokov do 59 kg, Sára 
Krivdová v kategórii Kumite juniorky 16 ‑ 17 rokov nad 
59 kg, Jakub Černický v kategórii Kumite juniori 16 ‑ 
17 rokov do 55 kg, Dominik Kešeľak v ketegórii Kumi‑
te kadeti 14 ‑ 15 rokov do 70 kg. Edita Gondová

Eugen Rabčan
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sPráva telovýchovných zariadení Sp. Nová ves

krytá PlaváreŇ T.: 053/416 63 53
1. 1. 2020 (streda) ‑ Krytá plaváreň otvorená od 13.00 do 20.00
2. 1. 2020 (streda) ‑ Krytá plaváreň otvorená od 9.00 do 20.00
3. 1. 2020 (streda) ‑ Krytá plaváreň otvorená od 9.00 do 20.30
6. 1. 2020 (streda) ‑ Krytá plaváreň otvorená od 13.00 do 20.00
7. 1. 2020 (streda) ‑ Krytá plaváreň otvorená od 9.00 do 20.00

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 ‑ 7.45 15.00 ‑ 20.00
utorok 8.00 ‑ 12.00 13.00 ‑ 20.00
streda 8.00 ‑ 12.00 13.00 ‑ 20.00
štvrtok 6.30 ‑ 7.45 8.00 ‑ 12.00 13.00 ‑ 20.00
piatok 8.00 ‑ 12.00 13.00 ‑ 20.30
sobota 9.00 ‑ 20.30
nedeľa 9.00 ‑ 20.30

sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
1. 1. 2020 (streda) ‑ Sauna otvorená od 14.00 do 20.00

SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM
pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
streda  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
štvrtok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
piatok  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
sobota  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00
nedeľa  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00

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

utorok ‑ piatok 14.00 ‑ 20.00
sobota ‑ nedeľa 9.00 ‑ 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

šPortová hala T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok ‑ piatok
7.00 ‑ 14.00 15 €/hod.

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

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

4. 1. sobota
8.00 Volejbalový turnaj

16.30 BK04 ‑ Žilina, basketbal kadeti
5. 1. nedeľa 10.00 BK04 ‑ Liptovský Mikuláš, basketbal kadeti
9. 1. štvrtok 8.00 Okresné kolo v basketbale študentov 

stredných škôl10. 1. piatok 8.00

11. 1. sobota

9.00 BK04 ‑ Diawin Košice, basketbal starší žiaci
11.30 BK04 ‑ Žilina, basketbal juniori
14.00 ŠKBD ‑ Zvolen & B. Bystrica, basketbal juniorky
16.30 Young Arrows ‑ Falcons St. Ľubovňa, florbal dorast
19.00 Young Arrows ‑ FBC Prešov, florbal extraliga muži

12. 1. nedeľa

9.00 BK04 ‑ Považská Bystrica, basketbal juniori
11.30 BK04 ‑ Humenné, basketbal starší žiaci
13.30 ŠKBD ‑ Stará Ľubovňa, basketbal staršie žiačky
15.30 ŠKBD ‑ BK ŠK UMB B. Bystrica, basketbal juniorky

15. 1. streda 18.00 BK04 ‑ Levice, basketbal extraliga muži

18. 1. sobota
9.00 ŠKBD ‑ BAM Poprad, basketbal kadetky

12.00 VK SNV ‑ Liptovský Hrádok, volejbal juniorky
17.30 BK04 ‑ Michalovce, basketbal mladší žiaci

23. 1. štvrtok 9.00 Futbalový turnaj dievčat SFZ

25. 1. sobota
11.30 Kométa ‑ Kysucké Nové Mesto, florbal extraliga ženy
15.00 Young Arrows ‑ ATU Košice, florbal extraliga muži
19.00 BK04 ‑ Prievidza, basketbal extraliga muži

26. 1. nedeľa
10.00 BK04 ‑ Nitra, basketbal juniori
13.00 Kométa ‑ Partizánske, florbal extraliga ženy

tenisový areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.: pondelok ‑ nedeľa 12.00 ‑ 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

12.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

kolkáreŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy

18. 1. sobota
11.00 TJ Tatran SNV „A“ ‑ Vrútky, extraliga muži
15.00 TJ Tatran SNV „B“ ‑ Podbrezová „B“, 1. liga východ

25. 1. sobota 15.00 TJ Tatran SNV „B“ ‑ Žarnovica, 1. liga východ
26. 1. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Podbrezová, dorastenecká liga

futbalový štadión T.: 0903 405 466
umelá tráva / Cenník prenájmu.
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.

Rozpis zápasov Krajská futbalová liga (umelá tráva)

1. kolo 12. 1.
12.30 Rudňany ‑ Kluknava
14.30 Olcnava ‑ Hrabušice
16.30 Nálepkovo ‑ Harichovce

2. kolo 19. 1.
12.30 Hrabušice ‑ Nálepkovo
14.30 Kluknava ‑ Olcnava
16.30 Sp. Vlachy ‑ Rudňany

3. kolo 26. 1.
12.30 Olcnava ‑ Sp. Vlachy
14.30 Nálepkovo ‑ Kluknava
16.30 Harichovce ‑ Hrabušice

4. kolo 2. 2.
14.30 Kluknava ‑ Harichovce
16.30 Sp. Vlachy ‑ Nálepkovo
18.30 Rudňany ‑ Olcnava

5. kolo 16. 2.
14.30 Nálepkovo ‑ Rudňany
16.30 Harichovce ‑ Sp. Vlachy
18.30 Hrabušice ‑ Kluknava

6. kolo 23. 2.
14.30 Sp. Vlachy ‑ Hrabušice
16.30 Rudňany ‑ Harichovce
18.30 Olcnava ‑ Nálepkovo

Poráč ‑ Teplička (9. 2. o 14.30)
(15. 2. o 17.00)

(22. 2. o 17.00)
Margecany
Hnilčík ‑ Markušovce (9. 2. o 16.30)

(15. 2. o 19.00)
Letanovce ‑ Prakovce (9. 2. o 18.30)

zimný štadión T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov a verejného korčuľovania má informatívny charakter 
a môže byť zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis). Začiatok prevádzky 
vedľajšej ľadovej plochy bude závisieť od poveternostných podmienok.

4. 1. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
5. 1. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

12. 1. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
15. 1. streda 17.30 HK SNV ‑ Trnava, SHL muži
18. 1. sobota 15.00 HK SNV ‑ Trenčín, extraliga dorastu

19. 1. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Trenčín, extraliga dorastu
13.30 HK SNV ‑ Liba Academy, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

25. 1. sobota
15.00 HK SNV ‑ Skalica, extraliga dorastu
18.00 HK SNV ‑ Dolný Kubín, liga kadetov

26. 1. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Skalica, extraliga dorastu
17.30 Verejné korčuľovanie

hotel Preveza**
T.: 053/416 63 01, 0911 669 863

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €.
Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny 
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika.

Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk
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PoĎakovania a sPomienky
Bože, Ty jediná si nádej moja, Tvoja je odplata i milosť Tvoja…
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary všet‑
kým, ktorí sa 7. 10. 2019 prišli rozlúčiť s našou mamkou, sestrou,  
švagrinou Máriou KUKUROVOU, rod. Dobrovskou, ktorá nás náhle 
opustila 2. 10. 2019 vo veku 64 rokov.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.

Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním. Tým, kto-
rých milujem, na cestu posvietim.
6.  12.  2019 nás vo veku 90 rokov opustil náš milovaný otecko, 
svokor, dedko, pradedko, brat, švagor, ujo a príbuzný Jozef KUKOĽ.
Ďakujeme všetkým príbuzným s  rodinami, priateľom, susedom, 
bývalým kolegom a žiakom zo Sp. Podhradia aj zo Sp. Novej Vsi  
za účasť na poslednej rozlúčke.
Ďakujeme za kvetinové dary a  prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Úprimné poďakovanie patrí Rím.‑kat. farskému úradu za pohrebné 
obrady a MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou dcéra Zlaťa s rod.

Čas plynie, spomienky stále ostávajú. Nezabudli sme, len sme sa 
naučili žiť s tým, že nie si medzi nami.
20. 11. 2019 uplynulo 27 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko, brat František KOCÚR.
S  láskou, úctou a  vďakou spomínajú manželka Marta, synovia 
Maroš a Vlastimil s Helenkou a vnúčatá Jurko a Alenka a ostatná 
rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
28. 12. 2019 uplynulo 20 rokov od úmrtia našej starostlivej mam‑
ky, babky a prababky Vilmy KOVÁČOVEJ.
S úctou a láskou na ňu spomína dcéra Irena a Darina s manželom 
a deťmi Ivanom, Jankou a Lenkou s rodinami.

jubilanti Januárovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 18. 1. alebo 25. 1. 2020.

V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Kleinovej 053/417 66 25, 
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici mesta na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Februárovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 15. 2. alebo 29. 2. 2020.
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Darina Jarošíková
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Ing. Jolana Macková
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Regina Majovská
Marianna Récka
Júlia Maniaková
Emília Slejzáková

Mária Olahov
Magda Spustová
Agnesa Olejníková
Ján Tokarčík
Mária Ondasová
Mária Višňovská
František Papaj
Ľudovít Zeleňák
Amália Pekárová
Anastázia Antoniová
Monika Petríková
Terézia Bátorová
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Ján Bruncko
Milan Regec
Mária Cmorejová
Terézia Rennerová
Helena Čajová
Pavel Schindler
Ján Černický

Ján Schneider
Miroslav Černický
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Ing. Božena Smiková
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Ema Solčániová
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František Stuhlák
Ladislav Farkašovský
Melánia Šandrejová
Anna Fiľakovská
MUDr. Helena Urbanová
Milan Závacký
František Zrubek

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

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

oznam

návratka - sÚhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi – Mesto Spišská Nová Ves, Radničné 
námestie č. 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614, zapísanému v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania osobných údajov je pozvanie na slávnostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy môjho životného jubilea. Právnym základom tohto 
spracúvania je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v návratke je dobrovoľné, 
je však nevyhnutné pre uvedený účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu 20 rokov. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté údaje zlikvidované.
Získané osobné údaje dotknutej osoby nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvo‑
lanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V Spišskej Novej Vsi, dňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis dotknutej osoby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S bolesťou v srdci si 3. 1. 2020 pripomenieme smutný rok, odke‑
dy nás navždy opustil môj manžel, náš otec, svokor a brat Jozef 
Marián PODOBEN.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a neza‑
budli.
manželka, deti a ostatná smútiaca rodina

Sú slová, ktoré Ti už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
3. 1. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec 
a dedo Štefan KRESTIAN.
S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky na Teba myslíme.
manželka Božena, dcéra Ivana a syn Marek s rodinou

Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal 
rád? Prečo mu v  živote stačiť musí len spomí-
nať? Bez Vás žiť musíme, no v našich srdciach 
Vás stále nosíme.
5. 1. 2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia na‑
šej drahej mamky, babky a prababky Kataríny 
ŠOLTYSOVEJ a  30.  8.  2020 si pripomenieme 
33.  výročie úmrtia nášho otca, dedka Jozefa 
ŠOLTYSA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich 
poznali a nezabudli.
deti s rodinami

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky. My sme do nich vložili 
naše spomienky. Odišla si, ale si v  našich srdciach. Stále žiješ 
našimi spomienkami.
S bolesťou v  srdci si 7. 1. 2020 pripomenieme 1. výročie, kedy 
nás opustila milovaná mamka, svokra, starká, sestra a švagriná 
Ľubica POLCEROVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a neza‑
budli.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľubica a syn Rastislav s rodinami, 
súrodenci s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Zostaneš navždy v našich srdciach.
7. 1. 2020 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás opustil 
náš drahý ocko, dedko, brat a švagor Karol RYCHTARČíK.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Ján, dcéra Daniela, vnúčatá Oliver 
a Mário, brat, sestry a ostatná rodina.

Len smútok, žiaľ a  slzy v  očiach ostali nám, keď Teba niet.  
No v spomienkach a zážitkoch zostávaš tu s nami.
8. 1. 2020 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, dedko a pradedko Gejza LESKOVJANSKý.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach žije s nami.
10. 1. 2020 sme si s láskou pripomenuli 2. výročie úmrtia môjho 
milovaného manžela, nášho starostlivého otca, dedka, pradedka 
Ladislava KOTLÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína manželka Marta, deti Zuzana, Marta a Ladislav, 
vnúčatá a pravnúčatá.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život a všetkých 
nás. Už 15 rokov nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ 
s nami.
11. 1. 2020 uplynie 15 rokov, odkedy nás náhle opustil náš drahý 
manžel, starostlivý otec a láskavý dedko Anton JANOVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou a úctou v srdci spomína manželka Mária, dcéra Beáta 
s Nikou a syn Jaroslav s rodinou.

Utíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach svit, ťažko sa 
nám bude teraz bez Teba, mamička, žiť…
11. 1. 2020 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša najdrahšia 
mamička, babička Evka ZVOLENSKÁ.
S  láskou spomína syn Pavol a  Peter s  rodinou, mamička Anna 
a celá smútiaca rodina.

Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú. Zostaneš navždy v našich 
srdciach.
11. 1. 2020 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil môj drahý 
manžel, otec, starý otec, krstný otec Anton MAZUR.
S  láskou spomínajú manželka Magdaléna, deti Peter a  Jana  
s rodinami, vnúčatá Peťa, Mirka, Tomáš a ostatná smútiaca rodina.

V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišli ste snívať svoj 
večný sen. Bolesťou unavení tíško ste zaspali zanechajúc 
všetkých a všetko, čo ste radi mali…
27. 12. 2019 uplynulo 43 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný tatko a dedko Emil ŠMELKO a 11. 1. 2020 uply‑
nie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka 
a babka Mária ŠMELKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo‑
mienku. Ďakujeme.
S  láskou a úctou na Vás stále spomína dcéra Oľga a  syn 
Peter s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odiš-
la si navždy, hoc túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela 
si nás opustiť.
24.  1.  2020 uplynie 27 rokov od úmrtia našej sestry Zlaťky 
ŠMELKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S  láskou a úctou na Teba stále spomína sestra Oľa a brat Peter 
s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
12.  1.  2020 uplynie 12 rokov, odkedy nás navždy opustil môj  
manžel, otec, dedko a pradedko Štefan MIKOLAJ.
S úctou a vďakou spomíname.
Za tichú spomienku ďakuje manželka Adela a deti s rodinami.

Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme 
mali radi. Sviečka na hrobe tichučko zhasína a  kto ho mal rád, 
spomína.
13.  1.  2020 si pripomenieme 2. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustil môj manžel, otec, dedko a pradedko Ondrej GALLSCHNEIDER.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika, dcéry Viera, Adriana, 
Jarmila a Ľudmila s rodinami, syn Ondrej, vnúčatá a pravnúča.
Čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
14.  1.  2020 si pripomíname 10. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, dedka Miloslava HRIVŇÁKA.
Priatelia a známi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manželka a deti s rodinami.

Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach žije s nami.
15. 1. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko Zdenek JAVOREK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Spomína manželka a dcéry s rodinami.

S tichou spomienkou v srdci si 15. 1. 2020 pripomenieme 1 rok, 
kedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, prababka 
Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Vadelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu 
spolu s nami.
S úctou spomínajú dcéry Magda, Božena, Valika, synovia František 
a Dušan s rodinami.

sPoločenská kronika

sPomienky
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V našich srdciach si stále s nami.
15. 1. 2020 si pripomenieme 2. smutné výročie, kedy nás opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna MAJERČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou manžel Jozef a synovia s rodinami.

17. 1. 2020 uplynie 5 rokov, keď nás opustila sesternica, švagriná, 
teta a príbuzná Gitka FILIPOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

Túžba žiť, šťastná byť, z rodiny sa radovať, lásku vôkol seba roz-
dávať - sa v jednej chvíli pretrhla ako tenká niť…
19. 1. 2020 uplynie smutný piaty rok od úmrtia mojej milovanej 
manželky, mamky, babky Evy RUSNÁKOVEJ, rod. Ďurskej.
S  láskou a vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéry Eva a Dáša 
s manželmi, vnúčatá Dávid, Roman, Kamil, Tamarka.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
20. januára 2020 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opus‑
tila naša milovaná manželka, mamka, babka a prababka Helena 
JAKUBEKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, synovia s rodinami a Tí, ktorí ju poznali.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije spo-
mienkami.
20. 1. 2020 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša babička, 
svokra, sestra Mária DUDOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S  láskou a  úctou v  srdci spomínajú vnučka Martina s  manže‑
lom Lukášom, vnuk Peter s manželkou Marcelou, nevesta Mária  
a ostatná smútiaca rodina.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
20. 1. 2020 si pripomenieme 31. výročie úmrtia Jána  
DOBŠINSKÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali 
radi.
S úctou a láskou dcéra Vierka, synovia Ján a Vladimír s rodinami.

Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach zostáva navždy.
21. 1. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša dra‑
há milovaná manželka, mamička, stará mamka Eleonóra 
ŠTRAUCHOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
S láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho 
a prázdno. Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky na Teba 
ostávajú v našich srdciach.
21.  1.  2020 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
manželka, mamička Bc. Ľubica CEHLÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku vo 
svojich mysliach tak, ako aj ona na vás všetkých myslí tam hore, 
v nebíčku.
S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, syn Pavol, dcéra Ľubi‑
ca s manželom Petrom, vnúčatá Petrík a Jurko, deti a zamestnanci 
DSS Náš dom.
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.
23. 1. 2020 uplynie 12 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
otecko, dedko a pradedko Viliam SKALKA.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária, 
Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
stále žiť.
23. 1. 2020 si pripomíname 10. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj manžel, náš otec a dedko Rudolf KORDOVANíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich 
srdciach zostávaš navždy s nami.
24. 1. 2020 uplynie smutný rok od chvíle, čo nás nečakane opus‑
tila naša milovaná manželka, mamka, svokra, babka Magdaléna 
BREZNAYOVÁ, rod. Jergová.
S láskou na Teba spomíname.
manžel, syn, dcéra, zať, vnučka Miška, súrodenci s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina
Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Ťažko je 
nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, keď srdce 
stále bolí.
24. 1. 2020 uplynie 5 rokov, kedy nás opustila naša drahá mamka, 
babka a prababka Anna PORUBSKÁ.
S  láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Anna, Ľubka a Božena 
s rodinami.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28. 1. 2020 si pripomenieme piaty rok od chvíle, kedy nás na‑
vždy opustila naša láskavá mamka, babka a  svokra Cecília 
SEDLAČKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29.  1.  2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia manžela, otca,  
dedka, brata, svokra a švagra Jozefa JAHODU.
S úctou a vďakou spomína manželka, deti s  rodinami a ostatná 
rodina.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami…
So smútkom v srdci si 30. 1. 2020 pripomenieme 5. výročie, kedy 
nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko Stanislav BORSKý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname na Teba.
manželka Jarmila, syn Jaroslav s rodinou a dcéra Stanislava
Zavrela si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všet-
kých nás. Tak túžila si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak veľmi 
milovalo, prestalo biť. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob 
dať a  pri plamienku sviečky s  láskou na Teba, drahá mamička, 
spomínať.
Opäť nás očakáva bolestný deň, pretože 30. 1. 2020 uplynie smut‑
ných 7 rokov od chvíle, keď si nás navždy opustila, naša milovaná 
mamička Mária OMASTOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Slzička smútku steká po líci, srdce bolieť neprestáva. Ostáva mi len spomínať.
30. 12. 2019 uplynuli smutné 2 roky, čo ma tak náhle opustil môj manžel Miroslav 
PAULO.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu so mnou tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Jarmila.
Odišli ste a nie ste medzi nami, no v našich srdciach ostávate navždy s nami.
11. 1. 2020 uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustil náš láskavý otec Ján TAKÁČ 
a  26.  1.  2020 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamky Emílie  
TAKÁČOVEJ.
S  láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú syn Ľubomír s  rodinou 
a dcéra Miroslava.

sPomienky
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Novoročné stretnutie občanov mesta, kultúrny program: a capella ProVocals, Čirčansky Hovosy, ohňostroj 

NOVÝ ROK 2020
1. 1. streda od 17.00 h priestor pred Radnicou
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drobná inzercia, inzercia, Pozvánka

PRedÁm / PRenAjmem
 � Dám do prenájmu 1‑izb. zariadený byt na sídl. Tarča, voľný od 1.  2.  2020. 

T.: 0911 604 647.
 � Predám 2‑izb. slnečný tehlový byt v  pôvodnom stave na 2. posch. v  centre 

mesta. T.: 0903 529 384.
 � Predáme záhradku v  dobrej lokalite Červený jarok, murovaná chatka 16 m2, 

pivnica, kuchyňa, podkrovie a balkónik, el. 220 V a 380 V. T.: 0908 084 093.
 � Prenájom garáže pri židovskom cintoríne. Cena – 50 €/mesiac, príp. dohoda. 

T.: 0948 011 853.

KÚPIm / hĽAdÁm / PRÁcA
 � Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 � Vezmem do prenájmu garáž, aj dlhodobo. Platba vopred. T.: 0950 360 330.
 � Hľadám zodpovednú, serióznu, spoľahlivú pani s dobrým vzťahom k zvieratám. 

Potrebujem sa postarať o moje dve mačičky v mojom byte počas mojej neprítom‑
nosti. Chodievam často do zahraničia. T.: 0901 702 748.

 � Hľadám zručnú ženu alebo muža (aj na dôchodku), ktorí ovládajú šiť 
na šijacom stroji, príp. krajčírku do pracovného pomeru z okolia SNV a LE. 
(Zaučím). Informácie: 0911 828 252.

RôZne
 � ÚČTOVNíCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: 

www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / fb.re-

konstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x proce-

sy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, matrace… + 
UMýVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

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

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

 � PEDIKÚRA * zákl. ošetrenie nôh (suchá, kombinovaná) * pre diabetikov 
* ošetrenie zhrubnutých a  problémových nechtov * ošetrenie zarastených 
nechtov, šponovanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. 
platničky) * masáž * zábal * peeling * darčekové poukážky. Objednávky na 
tel. č.: 0908 986 685.

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

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

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

 � EKONOMICKÉ SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV  – JEDNODUCHÉ ÚČTOVNíC-
TVO * DAŇOVÁ EVIDENCIA * príjmy – výdavky * %‑poistné * DPH * dane * 
MZDY komplet. Marta Skýpalová SNV – tel. 053/442 57 12 * 0915 514 299 * 
e‑mail: skypalajaroslav@gmail.com

 � MAŤA MASÁŽE – na internáte Hotelovej akadémie SNV ďakuje za prejave-
nú dôveru a v novom roku želá veľa zdravia a spokojnosti. Teším sa tiež na 
vašu návštevu. T.: 0904 325 343.

 � PREROBíME A  UPRAVíME VAŠE BýVANIE. Rekonštruujeme domy, byty 
a  ostatné interiéry a  exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier, voda 
a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby. T.: 0907 421 043 * 
e‑mail: martinschlesinger2@gmail.com

 � NARÚBEME VÁM DREVO, LACNO. Je potrebné ho mať už narezané. Otec 
a 2 synovia. T.: 0901 705 753.

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A  MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač, 
kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre vás. Seriózne a poho-
tovo. MONTÁŽ A SERVIS DOMÁCICH VODÁRNí A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430, 
e‑mail: elektro.vodar@gmail.com

 � Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNí (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov 
a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. 
potrubia), rezanie do panelu – búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadro-
kartónu. T.: 0903 277 634.

 � V  januári máme sneh, niekto má rád beh. Niekto nerád upratuje, pre-
to si nás zabukuje. UPRATOVACí SERVIS ‑ 0903 100 508, 0903 661 891 * 
www.upratovaniesnv.sk

 � TANEČNÁ ŠKOLA LaDanza otvára kurz SWINGU v piatky od 10. 1. 2020. 
Začiatočníci od 19.00 h * mierne pokročilí od 20.00 h. Skúšobná lekcia: 
7.  1.  2020. Informácie: e‑mail: LaDanzaSNV@gmail.com * 0905 635 792 * 
FB: LaDanzaSNV

kst breznovica letanovce
usporiada

31. decembra 2019
silvestrovský výstup na kláštorisko

19. ročník
Zraz účastníkov je o 9.00 h 

pri železničnom podjazde v Letanovciach.
Trasa výstupu je individuálna, stretneme sa pri pohári 

šampanského na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.

Tešíme sa na vašu účasť 
na poslednej turistickej akcii v roku 2019.
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V PRIESTOROCH
DETSKÉHO SVETA

VYHLÁSENIE KRÁĽA 
A KRÁĽOVNEJ PLESU 
BOHATÝ SPRIEVODNÝ 

PROGRAM 
OBČERSTVENIE 

DISKOTÉKA 
TTOMBOLA

solidcorp.sk

AJ VĎAKA VÁM BOL ROK 2019
PRE NÁS PAPIEROVO NAJÚSPEŠNEJŠÍ. ĎAKUJEME!

0908 643 535

Čas na zmenu 
je ten pravý,
predajte Vašu 
nehnuteľnosť 
s nami!

Úspešný Nový rok 2020 Vám praje 
realitná kancelária HUŇADY REALITY!



skoda-auto.sk

SUV MODELY 
     ŠKODA KODIAQ A ŠKODA KAROQ

CENOVÁ VÝHODA 

2 600 € 
Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Podrobnosti o�ponuke modelov, konečných cenách, špeci kácii 

a�dostupnosti modelov vám poskytne váš autorizovaný predajca značky ŠKODA. Kombinovaná spotreba a emisie CO2
automobilov ŠKODA KODIAQ, ŠKODA KAROQ: 5,0 – 9,4 l/100 km, 130 – 217 g/km. Ilustračné foto.

PRICHÁDZA ZIMA...
Zdolajte ju s SUV modelmi ŠKODA KAROQ a ŠKODA KODIAQ, 
aj s pohonom 4x4 a teraz so zimnými kompletmi zadarmo k vybraným 
skladovým modelom. Alebo sa rozhodnite pre akčné SUV modely 
v edícii LIVE a získajte bonus až do 2 600 €.

210x148 suv diler.indd   3 28/11/2019   14:59
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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


