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NOVÁ LÁVKA
Od 9. 12. bola dočasne zatvorená časť tzv. starého mosta. Išlo o jazdný pruh v smere od Leteckej 
na Starosaskú ul. ku križovatke. Celá uzávera trvala do doby uloženia oceľovej konštrukcie novej 
lávky pre peších na betónové základy. Následne sa začalo s dokončovacími stavebnými prácami na 
dobudovaní prístupových chodníkov. Náklady na realizáciu projektu sú vo výške viac ako 200-tis. €.
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www.lagunareality.sk

Prajeme Vám veľa šťastia, zdraviaPrajeme Vám veľa šťastia, zdravia
a úspechov v novom roku! a úspechov v novom roku! 

ZVLÁDNEŠ TO?
Byť krásna a fit v novom roku

LETNÉ TELÁ

SÚ VYROBENÉ

V ZIME

VVÁÁMM  PPOOMMÔÔŽŽEEMMEE  SSPPLLNNIIŤŤ!!VÁM POMÔŽEME SPLNIŤ!

VAŠE PREDSAVZATIE
O DOKONALOM TELE V NOVOM ROKU

VYUŽI ZĽAVU 10 % NA VŠETKY PERMANENTKY
XBODY S TÝMTO KUPÓNOM

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK 

ŠPECIÁLNA PONUKA! 
OBI SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PO - NE od 8:00 do 20:00 hod.

Platí v OBI Spišská Nová Ves od 1. 1. do 31. 1. 2022 
alebo do vypredania zásob.

Pozinkovaný. 5 drevených políc,  
nosnosť každej police 175 kg,  
š 90 x v 180 x h 40 cm. OBI č. 1662378

19,99

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ  
REGÁL NA ŤAŽKÉ  
BREMENÁ
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Vážení Spišskonovovešťania!
Na stranách bulvárnych novín sa dočítate, že dvojka je číslo, ktoré predstavuje intuíciu, rovnováhu a sociálne cítenie. 
Nie som človekom, ktorý by dával číslam zvláštny význam, ale v tomto prípade dvojka presne charakterizuje to, o čo 
sa v roku troch dvojok budeme snažiť. Intuícia nám pomôže predvídať úskalia nového roka, za poslednú dobu sme 
sa naučili intuitívne hľadať cestu k spolupráci, hľadať pomocnú ruku aj tam, kde sme ju predtým nečakali. Intuícia 
nám hovorí, že máme včas kontrolovať nielen technický stav mostov, ale aj svoje vlastné sily a schopnosti. Vzhľadom 
na rast cien energií, ktoré sa dotkli života celého sveta, budeme sa snažiť nájsť rovnováhu medzi našimi potrebami 
a možnosťami.
Predovšetkým chceme dokončiť naše rozpracované projekty a s čistým štítom odovzdať dielo občanom. Musíme ešte 
usilovnejšie hľadať externé finančné zdroje a podporovať snahu našich ľudí pomôcť vlastnému mestu, najkrajšiemu 
mestu na svete. Naše ambície a práca však nikdy nesmú byť väčšou hodnotou, ako je ľudský život. Pandémia nám 
dala facku najmä v morálnom zmysle, prebrala v nás ľudskosť a pokoru. Dnes vieme, že sme len maličkým zrnkom 
vo vesmíre, a preto sa musíme snažiť, aby náš život napĺňala služba nielen sebe, ale najmä našim blízkym a celej 
komunite, v ktorej žijeme.
Začína rok, v ktorom budeme skladať účty za to, čo sme dokázali a priznávať sa aj k veciam, ktoré boli nad naše sily. 
Vždy je potrebné priznať veci také, aké sú. Ja som hrdý na to, že sa nám už dnes podarilo zmeniť tvár mesta, jeho 
športovísk a ulíc, že sme vytvorili veľký priestor mladým, že sme úspešní v tvorbe projektov a získavaní externých 
zdrojov a že sme VŠETCI SPOLOČNE priložili ruku k dielu. Pretože iba spoločne zvládneme ťažké časy a spoločne si 
vieme užívať tie dobré. Je čas prestať rozdeľovať spoločnosť, prestať sa navzájom osočovať a začať spoločné dielo, 
tak ako sa rodina, bez ohľadu na rozdielne názory, stretne na stavbe nového domu.
Mojím novoročným prianím je, aby sme sa v plnom zdraví vrhli do práce pre vlastné i spoločné blaho, aby sme roz‑
dávali okolo seba nádej, lásku a úsmev, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, čo píšu o číslach nastávajúceho roku 
v bulvárnych novinách. Držím vám všetkým palce a verím v našu spoločnú silu!

Pavol Bečarik, primátor
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INOVÁCIE NA ŠPORTOVISKÁCH  
ŠETRIA SPOTREBU ENERGIÍ
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení pokračuje v trende energeticky úsporných riešení 
pri rekonštrukcii mestských športovísk. Dôkazom sú aj aktivity na zimnom štadióne a v areáli krytej plavárne a športovej haly.

Na zimnom štadióne pribudne osem nových svetel‑
ných pásov nad hlavnou hracou  plochou pozostáva‑
júcich z  úsporných led svietidiel ‑ spolu 172 kusov 
nových svietidiel. K  novým svietidlám sa zrealizuje 
kompletne nová elektroinštalácia, inštaluje sa nový 
rozvádzač a  systém riadenia, ktorý umožní riadiť in‑

tenzitu osvetlenia podľa potreby. „Na tribúne sme 
takisto vymenili stosedemdesiat svietidiel za nové 
úsporné led svietidlá. V rámci nášho rozpočtu sme sa 
pustili do komplexnej výmeny všetkých starých svie-
tidiel v  objekte zimného štadióna. Postupne nahradí 
výbojkové, halogénové a  neónové svietidlá led tech-
nológia, a  to v priestoroch šatní, chodieb, sociálneho 
zázemia, kancelárií a ostatných priestoroch,“ uviedol 
riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák. Táto výmena svieti‑
diel by mala priniesť úsporu na spotrebe elektriny za 
osvetlenie okolo 40 %.
Razantné zníženie spotreby energií prinesie aj rekon‑
štrukcia technológie vykurovania a  vzduchotechniky 
v športovom komplexe (športová hala, krytá plaváreň 
a letné kúpalisko). Tu mesto pristúpilo ku kompletnej 
demontáži technológie vykurovania vo výmenníkovej 
stanici a vzduchotechniky na krytej plavárni. „Namon-
tovali sme novú technológiu vykurovania vo výmen-
níkovej  stanici, pristúpili sme aj k  realizácii nových 
vonkajších teplovodných rozvodov do športovej haly 
a na krytú plaváreň, na krytej plavárni bude slúžiť náv-
števníkom nová vzduchotechnika. Všetky tieto úspor-
né opatrenia by mali znížiť spotrebu až o celú tretinu 
oproti doterajším nákladom. Ceny energií v budúcom 

roku nie sú priaznivé, preto je našou povinnosťou hľa-
dať spôsob, ako ich spotrebu znižovať a naše zariade-
nia zefektívňovať,“ dodal V. Hovaňák.

Tomáš Repčiak

ODMENA PRE ZAOČKOVANÝCH
Košický samosprávny kraj chce zvýšiť mieru zaočkovanosti vo svojich okresoch. Spustil preto portál benefitov www.preodmenu.sk pre všetkých, ktorí sú zaočkovaní 
proti ochoreniu Covid‑19. Na webe nájdu informácie o tom, v ktorých prevádzkach a na aké tovary či služby môžu získať zľavu, zvýhodnený vstup alebo darček k ná‑
kupu. Tieto výhody budú prevádzky poskytovať najbližších najmenej 6 mesiacov. Uplatniť si ich môžu všetci, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny. 
Do benefičného systému sa zapojili aj prevádzky v Sp. Novej Vsi. V čase uzávierky januárového Ička zľavu poskytovali napr. v Svietidlách Labanc (‑ 15 % na skladové 
zásoby), KaZet Parketové štúdio (‑ 3 % z celkového účtu), espresso zadarmo k jedlu z reštaurácie Nostalgie, Wellness & Kongres Hotel Čingov (‑ 10 % na wellness 
a masáže), Optika Oravcová (‑ 10 % na puzdrá) a Alex Park (‑ 20 % na konzumáciu z jedálneho lístka). red.
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lách využiť filmový vzdelávací projekt Príbeh Hor‑
nádu. Ide o príbeh rieky Hornád od prameňa až po 
jej ústie, ktorý spoznávajú a komentujú žiaci zo zá‑
kladných škôl priľahlých k danej lokalite. Pritom sa 
stretávajú  s  rôznymi praktickými témami a  prob‑
lémami dnešnej doby a ktoré sa na rieku Hornád 
viažu. Do projektu sa po oslovení jeho autora Pavla 
Pekarčíka zapojila aj Správa Národného parku Slo‑
venský raj. Žiaci zo ZŠ Ing. O. Kožucha sa tak 23. 9. 
stretli s jej riaditeľom Tomášom Dražilom na mieste 
Hrdlo Hornádu, kde rieka vstupuje na územie ná‑
rodného parku. Bol im predstavený Slovenský raj, 
zoznámili sa s danou lokalitou a jej zvláštnosťami, 
a mohli sa dozvedieť aj o  prítokoch rieky Hornád 
v národnom parku. Potom sa presunuli do Prielomu 
Hornádu, kde si mohli s botaničkou Annou Leskov‑
janskou vyskúšať a  zažiť monitoring chráneného 
ponikleca slovenského. V ďalšej časti dňa si užili 
splav úseku rieky pri Letanovskom mlyne a večer 
horolezectvo na Tomášovskom výhľade. Príbeh 
Hornádu je sfilmovaný do 13‑tich častí, ktoré vy‑
siela každú sobotu RTVS.

Aj turistická sezóna bola v  Slovenskom raji po‑
značená pandémiou. Návštevnosť bola slabšia 
ako po minulé roky, aj napriek tomu však horskí 
záchranári zaznamenali mierny nárast úrazovos‑
ti. Absolvovať museli zhruba 65 výjazdov. Najpo‑
četnejšie z nich boli poranenia horných a dolných 
končatín. Privolaní však boli aj ku 3 prípadom, kedy 
museli poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu, 
pričom 1 z nich bola úspešná. Zasahovať museli aj 
pri ťažkých zraneniach, napr. pri nehode štvorkol‑
ky v oblasti Klauzy. Zaznamenali však aj kuriózny 
prípad, keď o pomoc žiadala rodina, ktorá uviazla 
s elektrobicyklami v Kláštorskej rokline. Horskí zá‑
chranári pomáhali aj pri piatich pátracích akciách. 
Štatistiku doplnil, žiaľ, aj 1 smrteľný úraz, ktorý ale 
nebol zistený hneď. Koncom septembra boli náhod‑
nými turistami v ťažko dostupnom teréne nájdené 
telesné pozostatky pod Tomášovským výhľadom.

Interiér Reduty od začiatku roka 2021 postupne 
prechádzal obnovou. Opravený bol závesný sys‑
tém kryštálových lustrov, drevená podlaha, štuková 
výzdoba a steny dostali nový náter. Údržbou prešli aj 
zamatové závesy. Tentoraz prišlo na rad podkrovie, 
kde sa udomácnili holuby. Tie v priebehu niekoľkých 
rokov vyprodukovali veľké množstvo trusu. Mest‑
ské kultúrne centrum prostredníctvom mestského 
podniku MEPOS preto dalo vyčistiť vežičky a  od‑
kvapový systém, odkiaľ vyniesli 6,8 ton holubieho 
trusu. Aby sa viac vtáky nedostali do týchto priesto‑
rov, zabezpečili všetky otvory pletivom. V priebehu 
roka 2022 by v  závislosti od finančných možností 
Mestského kultúrneho centra malo prísť na rad čis‑
tenie ďalších priestorov dreveného podkrovia.

Tento rok ubehlo už 45 rokov od tragickej udalos‑
ti – požiaru, ktorý zničil roklinu Kyseľ, násled‑
kom čoho musela byť uzatvorená. Požiar vtedy 
nahlásili dvaja študenti, ktorí prišli do rokliny 
a zbadali, že horí. Boj s ohňom znemožňoval ťažko 
prístupný horský terén. K dispozícii nebola ani taká 
technika, aká je v  súčasnosti. Hasiť požiar preto 
museli ručne a cisternami. V posledný deň tu ha‑
silo vyše 600 ľudí. K  úplnému uhaseniu došlo až 
na šiesty deň s príchodom výdatného dažďa. Po‑
žiarom ostalo poškodených približne 30 ha národ‑
ného parku. Turisti sa do rokliny mohli opäť vrátiť 
až v roku 2016.

MESTO ZÍSKA POL MILIÓNA 
NA ÚPRAVU NÁBREŽIA HORNÁDU
Po rokoch bolo mesto Spišská Nová Ves úspešné 
v  snahe získať externé finančné zdroje na projekt, 
ktorý komplexne rieši komunikácie a priestor v okolí 
Multicentra na ľavom brehu Hornádu. „Z výzvy IROP-
P1-SC122-2020-59 na zvýšenie atraktivity a preprav-
nej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy, sme získali nenávratný finančný príspevok 
491 612,03 € z celkových oprávnených výdavkov pro-
jektu vo výške 517 486,35 €. Projekt sa volá Ekologic-
ky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi,“ uviedla vedúca 
referátu rozvoja mesta Darina Paveleková.
Cieľom projektu je doriešiť chýbajúce cyklistické pre‑
pojenie územia spoza rieky Hornád smerom do stre‑
du mesta. Jeho súčasťou je aj vybudovanie lávky od 
historickej Šestnástky k  budove Multicentra, vybudo‑
vanie cyklistickej infraštruktúry, lavičiek, zázemia pre 
elektrobicykle alebo vybudovanie tzv.  upokojovacej 
zóny. „Náš úspech je príkladom toho, že nikdy netreba 
hádzať uterák do ringu. V  prípade spomínaného pro-

jektu bolo mesto viackrát neúspešné pri žiadostiach 
o podporu. Teraz získalo pol milióna a my sa môžeme 
pustiť do projektu, ktorý dá občanom moderné doprav-
né riešenie v  blízkosti centra, nový most pre peších 
a cyklistov, zatraktívni celý priestor na nábreží Hornádu 
a pripomenie našu banícku históriu,“ hovorí primátor 
mesta Pavol Bečarik.
Kvôli baníckej tradícii je navrhnuté podzemné osvet‑
lenie (mapa 21 baníckych a hutníckych miest formou 
svietidiel zabudovaných priamo do dlažby), ktoré bude 
znázorňovať umiestnenie starých baníckych a hutníc‑
kych miest celého Spiša a toto osvetlenie bude tema‑
ticky prechádzať do osvetlenia mosta. Priestor bude 
doplnený informačnými tabuľami a mapami pre nad‑
šencov cyklistickej turistiky. „Teší ma, že sa naše spo-
ločné plány a sny konečne naplnia a v Spišskej Novej 
Vsi vznikne ďalší priestor, na ktorý môžeme byť pyšní. 
Stojíme však na začiatku a čaká nás ešte veľa práce,“ 
dodal P. Bečarik. Tomáš Repčiak

JOZEF GONDA
Nájsť správne riešenie medzi tým, čo by sme chceli 
a tým, čo nám okolnosti dovolia, je veľakrát umenie. 
Rozhodovací proces v samospráve je o to zložitejší, 
že sa týka vecí verejných, kde do delenia zodpo‑
vednosti voči občanom vstupujú volení poslanci 
mestského zastupiteľstva, ale i  vedenie mesta 
a úradníci.
Počas mojej práce na úrade, neskôr ako poslanca 
MsZ, i  teraz vo vedení mesta, som si všetky „po‑
zície“ delenia zodpovednosti prešiel. S  určitosťou 
môžem povedať, že pohľad každého zo zúčast‑
nených je odlišný. Každý má na riešenie vlastný 
pohľad vychádzajúci zo svojho stupňa poznania 
konkrétnej problematiky, a  preto pohľad na veci 
verejné môže byť rozdielny. Snaha nás zodpoved‑
ných je v tom, že hľadáme také riešenia, ktoré by 
boli v prospech občanov, mesta, ba i  regiónu. Pre 
myšlienku splnenia tohto ušľachtilého cieľa stojí za 
to sa spojiť a využiť všetky príležitosti tejto doby.
Končiace sa programové obdobie prinieslo i do náš‑
ho mesta neopakovateľné zdroje, ktoré podporili 
rozvoj športovej a dopravnej infraštruktúry. Svedec‑
tvom toho sú i súčasné stavebné aktivity na našich 
komunikáciách a športoviskách. Radi by sme, aby 
sa nám rozostavané veci podarilo postupne dokon‑
čiť tak, aby mohli slúžiť verejnosti.
Nové programové obdobie prináša opäť nové mož‑

nosti na rozvoj úze‑
mia. Štátom avizo‑
vaný „Plán obnovy 
a  odolnosti“ je za‑
meraný na kľúčové 
oblasti ekonomiky, 
vzdelávania, vedy 
a  výskumu a  zdra‑
via. Jeho prínos 
pre naše mesto sa 
zvyšuje schopnos‑
ťou manažmentu 
samosprávy získať z tohto zdroja ponúkané pro‑
striedky. Verím, že sa nám to v jednote poslancov, 
funkcionárov a úradníkov spolu podarí .
Prežili sme náročný, ale úspešný rok 2021. Bolo to 
hektické obdobie poznačené pandémiou. Za krát‑
ky čas privítame nový rok, v  ktorom končí i  naše 
4‑ročné poslanecké pôsobenie. Rok, v  ktorom by 
sme chceli skladať účty voličom, bude opäť nároč‑
ný, ale aj tak sa na neho tešíme. Verím, že sa nám 
v rodinách, ale i v samospráve podarí vytvoriť takú 
atmosféru, ktorá prinesie mestu a  jeho občanom 
opäť úžitok a spokojnosť.
Dovoľte mi, aby som Vám poprial do nového roku 
2022 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných 
úspechov.
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Mesto sa pred príchodom zimy každoročne 
pripravuje na pravidelnú údržbu komunikácií. 
Tá je vykonávaná v  spolupráci s  firmou Brantner 
Nova, ktorá má k dispozícii v závislosti od potreby 
aj niekoľko mechanizmov. Zároveň v rámci príprav 
zabezpečila 40 ton posypovej soli a 100 ton štrku. 
Od roku 2018 majú samosprávy povinnosť zabez‑
pečovať tiež schodnosť chodníkov. Mesto Sp. Nová 
Ves tieto práce vykonáva prostredníctvom svojho 
podniku MEPOS. Už tretiu sezónu tiež nakúpilo 
technickú soľ, ktorú distribuovalo cez správcovské 
firmy do jednotlivých bytových a rodinných domov.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica, kultúr‑
ne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 
v  spolupráci s  koordinátorkou Národného projek‑
tu Podpora ochrany detí pred násilím  – Ústredie 
práce, sociálnych vecí a  rodiny Bratislava, praco‑
visko ÚPSVaR Sp. Nová Ves – Zuzanou Plíhalovou 
a  s  podporou školských psychológov usporiadalo 
11.  10. – 30.  11. súťaž pod názvom Tínedžer vo 
virtuálnom svete. Určená bola pre študentov 
stredných škôl miest Sp. Nová Ves, Krompachy 
a Gelnica a bola zameraná na problematiku násilia 
páchanom na deťoch a mládeži medzi rovesníkmi 
v kyberpriestore. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl, ktoré 
odovzdali 17 výtvarných a 5 literárnych prác. Spolu 
sa zúčastnilo 27 študentov, z toho 20 vo výtvarnej 
a 7 študentov v literárnej tvorbe. Vyhodnotenie sú‑
ťaže prebehlo 3. 12. a najlepšie práce boli ocenené.

Galéria umelcov Spiša v  rámci cyklu Profily 
sprístupnila verejnosti v  novembri dve výstavy. 
Výstava fotografa Pavla Breiera pod názvom 
Oravskí pastieri poskytovala ojedinelý fotogra‑
fický dokument zo súčasnosti i  minulosti života 
pastierskej komunity na Orave. Jubilejná profilová 
výstava sochára Štefana Kubíka pod názvom So‑
chy – kresby k  jeho nedožitým 80. narodeninám 
ponúka unikátne diela v  dialógu sochy a  kresby 
z pozostalostí autora a zo zbierky galérie. Pozrieť 
si ju môžete do 27. 3.

Žiaci z  hrabušickej základnej školy si namiesto 
vyu čovania vyskúšali 10. 11. pod vedením odborní‑
kov a ochranárov sadenie stromov za obcou Hrabu‑
šice smerom k vstupu do Slovenského raja. Vstup‑
nú bránu do národného parku tak skrášľuje 
alej pozostávajúca z 200 líp. S projektom výsadby 
prišla Správa Národného parku Slovenský raj. Ako 
uviedla starostka obce Hrabušice Jana Skokanová, 
aktivitu spolu s urbariátom a štátnymi lesmi uvítali. 
Lipy sa do tohto prostredia hodia, keďže neďaleko 
sa nachádza aj ekovčeľnica.

Spišské kultúrne centrum a knižnica otvorilo 11. 11. 
vernisážou výstavu fotografií členov Foto klubu 
Spiš. V  poradí už 13. ročník výstavy prezentoval 
najnovšiu tvorbu 13 neprofesionálnych fotografov 
prostredníctvom 65 fotografií.

Múzeum Spiša otvorilo 12.  11. vernisážou prvú 
stálu komplexnú expozíciu Histórie Spiša. Výsta‑
va je rozdelená do tematických celkov: stavebný 
vývoj Provinčného domu, história Provincie XVI 
spišských miest, história Spiša a história Sp. No‑
vej Vsi. Milovníkov histórie tu určite poteší viac 
ako 200  originálnych zbierkových predmetov, ale 
i  spôsob prezentácie v  ôsmich miestnostiach na 
poschodí Provinčného domu.

Primátor mesta Pavol Bečarik v obradnej sieni rad‑
nice 12. 11. slávnostne prijal bývalého podpredse‑
du mestského národného výboru a prvého riaditeľa 
domova dôchodcov Antona Vaľa pri príležitosti 
jeho životného jubilea 80 rokov.
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SI VYŽIADAL NOVÉ RIEŠENIE
Pred dvomi rokmi oddelenie školstva MsÚ požiadalo 
MŠVVaŠ SR o  poskytnutie finančných prostriedkov 
na kapitálové výdavky na rekonštrukciu havarijného 
stavu strechy Základnej školy na Komenského uli‑
ci 2. „Dlhodobo mala škola problémy so zatekaním, 
a v prípade prívalových dažďov a na konci zimy boli 
priestory školy pravidelne vytápané. Čiastkové opra-
vy strešného plášťa situáciu neriešili. Po obhliadke 
strechy sme zistili, že na mnohých miestach vykazu-
je prepadnutia, pričom na nich aj neustále stojí voda. 
Z tohto dôvodu boli zrealizované sondy, pri ktorých bol 
otvorený strešný plášť. Na základe nich bolo zistené, 
že polystyrénbetón, ktorý bol pod asfaltovými pásmi, 
vplyvom premŕzania praskal, dochádzalo k  jeho po-
klesu a  rozrušovaniu, čo malo za následok vytvára-
nie poklesnutých miest na streche,“ uviedla vedúca 
oddelenia školstva MsÚ Dana Mrnková. Podľa nej 
samotná krytina strechy vplyvom UV žiarenia a svoj‑
ho veku vykazovala na mnohých miestach praskliny, 
dochádzalo k  jej degradácii a následné zatekanie do 
panelov a  premŕzanie narušovalo statickú funkciu 
stropných panelov. Vtedajší projekt na rekonštrukciu 
celej strechy so zateplením bol podľa predloženej 
cenovej kalkulácie vyčíslený na sumu 251 440,81 €. 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov štátu 
bola 80 000 €. Zvyšnú časť malo dofinancovať mesto.
Vplyvom pandemickej situácie sa rekonštrukcia stre‑
chy presunula na tento rok. Došlo k nárastu ceny sta‑
vebných materiálov a plánované finančné prostriedky 
postačovali na rekonštrukciu polovice strechy. Po za‑
čatí prác a odkrytí strešného plášťa statik práce za‑
stavil. V streche sa po odkrytí objavili početné miesta 
s  prelomenými panelmi, ktoré boli riešené navrstve‑
ním, v niektorých prípadoch až 12‑tich vrstiev lepenky 
a  ďalšieho betónu, čo ešte staticky zhoršovalo stav 
strechy enormným zaťažením v  mieste zlomu. „Na 
niektorých miestach boli panely rozlomené a diery boli 
prekryté iba lepenkou. Z  uvedeného dôvodu nebolo 
možné realizovať pôvodne navrhovaný postup rekon-
štrukcie strechy, keďže ďalším zaťažením hrozilo jej 
prepadnutie. Nový technologický postup však spô-
sobil nárast celkovej ceny realizácie rekonštrukcie,“ 
približuje situáciu D. Mrnková. V  rozpočte mesta boli 

plánované kapitálové výdavky na spolufinancovanie 
rekonštrukcie strechy vo výške 136 000 €, v 4. zmene 
rozpočtu sa spoluúčasť zvyšuje o 120 000 €, celkovo 
na sumu 256 000 €. Ministerstvo školstva s ohľadom 
na nárast ceny rekonštrukcie pridelilo na riešenie tejto 
situácie ďalších 89 308 €, čiže spolu štát na rekon‑
štrukciu strechy prispieva sumou 169 308 €. Celková 
suma rekonštrukcie strechy na Základnej škole Ko‑
menského tak predstavuje 325 262,58 €.
„Chcel by som dodať, že sa jedná o úplne iný systém, 
aký bol pôvodne navrhnutý, vzhľadom na statické po-
sudky, ktoré vznikli v priebehu realizácie. Od pôvodné-
ho návrhu rovnej strechy sa prešlo k sedlovej streche 
so zateplením a plechovou krytinou. Z hľadiska školy 
sme riešili havarijný stav, kde nám do viacerých tried 
zatekalo a  spôsobovalo problémy s  vlhnutím stien 
a  následnými lokálnymi problémami s  vymaľovaním 
tried. Práce začali v polovici júla tohto roku, s pláno-
vaným ukončením do konca septembra, avšak pre 
uvedené problémy sme termín ukončenia boli nútení 
posunúť do januára, samozrejme, ak nám to dovolí 
počasie. V  rámci školy sme nútení presťahovať jed-
notlivé triedy z daných sektorov a učiť tak v odborných 
učebniach. Všetci sa tešíme na novú sedlovú strechu, 
a  hlavne na to, že nám už nebude zatekať do tried 
a chodieb školy. V kútiku duše verím, že sa nám ča-
som podarí dokončiť aj zvyšnú časť strechy,“ dodáva 
riaditeľ Základnej školy na Komenského ulici Peter 
Kresťanko.

Tomáš Repčiak
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s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi charitami, ktoré 
spoločne prevádzkujú vyše 340 zariadení a služieb 
pomoci pre ľudí v núdzi po celom Slovensku, zor‑
ganizovala od 15. 11. do 31. 12. verejnú zbierku. 
Prispieť do nej mohol každý poukázaním ľubovoľnej 
čiastky na účet charity. Vyzbierané peniaze plánuje 
Spišská katolícka charita použiť na rôzne opravy 
a rekonštrukčné práce vo svojich zariadeniach, ako 
aj na rozvoz potravín v rámci potravinovej pomoci 
po celej diecéze.

Spišské divadlo uviedlo 18. 11. premiéru hry Robi‑
na Hawdona Guľový blesk. Vzhľadom na náročné 
obdobie súvisiace s pandémiou sa ju rozhodli ladiť 
predovšetkým komediálne a priniesť tak divákom 
trochu smiechu a  radosti. Situačnú komédiu pre 
Spišské divadlo naštudoval režisér Svetozár Spru‑
šanský, ktorý spolupracoval s mnohými divadlami 
na Slovensku i v zahraničí.

Aj tento rok 19.  11. prebiehala akcia s  názvom 
Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. Množ‑
stvo detí a dospelých po celom Slovensku tak už 
po ôsmykrát v rovnakom čase spoločne bubnovali. 
Na problematiku týrania detí spoločnou bubnovač‑
kou upozornili aj v ZŠ na Hutníckej ul. Učitelia sa so 
žiakmi zároveň o  tomto probléme rozprávali a  na 
danú tému pripravili aj rôzne aktivity. Záštitu nad 
podujatím tento rok prevzala prezidentka Zuzana 
Čaputová. Po prvýkrát aktivitu podporila spoloč‑
ným bubnovaním aj Česká republika.

V  sobotu 20.  11. sa konal už 12. ročník celoslo‑
venského podujatia európskeho významu pod ná‑
zvom Noc divadiel. Tento rok sa do neho zapojilo 
až 57 divadiel v 24 mestách, medzi nimi aj v Sp. 
Novej Vsi.

Obec Letanovce v súčinnosti so Správou Národné‑
ho parku Slovenský raj upozornila v druhej polovici 
novembra na pohyb medveďa hnedého v  loka‑
lite Letanovský mlyn smerom k  Hrabušiciam. Ide 
o územie národného parku a prirodzené prostredie 
výskytu medveďa. V  spomínanej časti bol spora‑
dicky pozorovaný aj v minulosti.

Správa telovýchovných zariadení uspela v  rámci 
výzvy Košického samosprávneho kraja a  získala 
dotáciu vo výške 4 100 € na obnovu Skate parku. 
Ďalších 700 € poskytlo STEZ zo svojho rozpočtu. 
Do budovania nových a  opravy starých prekážok 
sa tak pustili dobrovoľníci z OZ Skate Ves. Zároveň 
zrekonštruovali povrch ihriska a pribudli tu aj nové 
lavičky na sedenie.

Pri príležitosti Dňa študentstva 22.  11. ocenil 
predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka 20 študentov zo župných stred‑
ných škôl za úspechy v celoslovenských a medziná‑
rodných predmetových olympiádach, v športových 
aktivitách a  dobrovoľnícku iniciatívu. Ocenenie si 
z jeho rúk prevzal aj študent z Gymnázia na Ja‑
vorovej ul. v Sp. Novej Vsi Matúš Gavin za dob‑
rovoľnícku činnosť.

Na území mesta sa nachádza približne 240 prvkov 
detských ihrísk. Oddelenie komunálneho servisu 
mestského úradu sa v  tomto roku pustilo do ich 
pasportizácie. Monitoringom tak prešli všet‑
ky ihriská. Viaceré boli zrekonštruované, a  to na 
uliciach Gaštanová, Za Hornádom, Svätoplukova, 
J.  Hanulu a  Rázusova, kde pribudli nové prvky. 
Preinvestovaných bude cca 60‑tis. €. S opravami 
chce mesto pokračovať v závislosti od finančných 
možností. Na všetkých spomínaných ihriskách 
budú v  jarných mesiacoch osadené odpadkové 
koše, lavičky, tabuľa s  prevádzkovým poriadkom 
a  staré prvky prejdú rekonštrukciou. Zároveň 
mesto plánuje vybudovať nové veľké detské ihrisko 
na sídl. Mier.

VIANOČNÁ VÝZDOBA
Atmosféru vianočných sviatkov každoročne dotvára výzdoba v meste. Tentoraz bola 
obohatená aj o nové prvky.
S montážou vianočnej výzdoby začalo mesto približne 
v polovici novembra. V rámci nej bol pri radnici inšta‑
lovaný vianočný stromček. „Tento smrek pochádza 
z Hnilčíka. Majitelia sa rozhodli podarovať ho mestu, 
keďže rástol v  tesnej blízkosti obydlia a  hrozilo, že 
v prípade vetra alebo inej mimoriadnej udalosti by jeho 
pád mohol spôsobiť vážne škody na majetku,“ priblí‑
žil vedúci oddelenia komunálneho servisu mestského 
úradu Peter Hamrák.
Zároveň chodníky pri radnici lemujú malé stromče‑
ky, ktoré začiatkom decembra vyzdobili deti z mater‑
ských a základných škôl. K adventnému obdobiu ne‑
odmysliteľne patrí adventný veniec. Ten už tradične 
na fontáne pred Levočskou bránou zhotovili šikovné 
pracovníčky z  kvetinárstva Iris. Dominovali drevené 
ozdoby a  reťaz zo šišiek. Samozrejme, nechýbal tu 

ani drevený betlehem. Vďaka OZ Novoveská Huta po 
prvýkrát zdobil adventný veniec verejné priestranstvo 
aj v tejto mestskej časti na križovatke pri detskom ih‑
risku. S jeho realizáciou pomohli aj Lesy mesta SNV.
Vianočná výzdoba v  meste však okrem tradičných 
prvkov bola obohatená o nové dekorácie. „Na veľkej 
križovatke pribudla 3D hviezda, v  parku na námestí 
3D sob a  rovnako aj dva svetelné kužele pripomína-
júce stromček. Okrem toho boli cez cestu na Letnej 
ulici inštalované nové vianočné závesy a na stromy na 
sídliskách Mier a Tarča nové LED reťaze,“ vymenoval 
P. Hamrák.
Náklady na vianočnú výzdobu boli vo výške 
15 554 €. Financovali ju okrem mesta SNV, Lesy mesta 
SNV, Emkobel a mestský podnik MEPOS.

Edita Gondová, foto: Tomáš Repčiak

E-KNIHY
Všetkým registrovaným čitateľom knižnice ponúka Spišské kultúrne centrum a knižnica novú službu výpo‑
žičiek e‑kníh z pohodlia ich domova. Momentálne si cez ich online katalóg môžete vybrať z vyše 11 000 
titulov elektronických kníh. Podmienky požičiavania e‑kníh a podrobný postup nájdete na: www.skcak.sk.
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Koronakríza a  prudký nárast cien stavebných ma‑
teriálov sa podpísali aj na priebehu rekonštrukcie 
Strednej priemyselnej školy technickej. Termín 
odovzdania diela tak bol čiastočne posunutý. Škola 
bola zároveň úspešná s  projektom vodozádržných 
opatrení v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom ži‑
votného prostredia SR. Vďaka tomu plánuje v areáli 
zrealizovať veľa nových prvkov, ako napr. zelenú plo‑
chu s oddychovou zónou a vodnou plochou. Na svoju 
novšiu budovu chce inštalovať tzv. vegetačné steny.

Maturanti zo Sp. Novej Vsi mali 23.  11. možnosť 
zažiť netradičnú stužkovú. Nemocnica Svet zdravia 
pre nich pripravila samostatný odberový deň na 
hematologicko ‑transfuziologickom oddelení. Dôvo‑
dom bol akútny nedostatok krvi kvôli pandemickej 
situácii. Cieľom bolo zároveň získať nových darcov 
a  študentom symbolicky pripraviť malú stužkovú 
slávnosť.

Rekonštrukcia interiéru evanjelického kosto‑
la prešla do  záverečnej fázy. Zdržanie spôsobila 
aktuál na pandemická situácia, ale tiež vybudova‑
nie sociálneho zariadenia, ktoré si vyžiadalo spo‑
luprácu statika. V novembri sa tu konal kontrolný 
deň, na ktorom bol zhodnotený priebeh prác. Zú‑
častnila sa ho aj autorka projektu Lenka Jánovská. 
Ako uviedla, cieľom rekonštrukcie bolo obnoviť 
a čo najviac priblížiť pôvodnú výzdobu chrámu. Na 
záver sa preto začalo s reštaurátorskými prácami.

Mesto Sp. Nová Ves bolo ocenené Asociáciou 
inštitúcií vzdelávania dospelých za dlhoročný 
rozvoj vzdelávania ľudí v  dôchodkovom veku. Tá 
udeľovala ocenenia pri príležitosti otvorenia týždňa 
celoživotného učenia najlepším na Slovensku za 
roky 2020 a 2021. Mesto si odnieslo ocenenie za 
rok 2021 v kategórii samospráva.

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné ob‑
jekty na celom svete vysvietia na červeno, aby tak 
pripomínali nespravodlivosť a  utrpenie, ktoré sa 
deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. 
Rovnako bola 24. 11. vysvietená aj Svätyňa Božie‑
ho Milosrdenstva na sídl. Západ.

Múzeum Spiša 25. 11. na sv. Katarínu, ktorá je pat‑
rónkou železničiarov, otvorilo výstavu venovanú 
150. výročiu výstavby Košicko ‑bohumínskej 
železnice. S  nápadom na jej usporiadanie mú‑
zeum oslovil bývalý riaditeľ DSS v  Hodkovciach 
Juraj Beňa, ktorého inšpiroval záujem o výstavy so 
železničiarskou tematikou organizované v  Galérii 
netradičných umení.

V  rámci projektu Orbis Pictus / Rozhovory 
o umení sa 25. 11. v Galérii umelcov Spiša malo 
uskutočniť dvojgeneračné tvorivé stretnutie doku‑
mentárnych fotografov Pavla Breiera a Jána Via‑
zaničku. Len pár hodín pred plánovaným začiat‑
kom však bol vyhlásený lockdown. Prezentácie sa 
tak v skrátenej forme presunuli do online priestoru.

Spoločnosť DM drogerie sa v  poradí štvrtý rok 
rozhodla v  rámci akcie Giving Friday venovať 
5 % z  celkového denného obratu svojho e ‑shopu 
a všetkých svojich predajní venovať na vznik a vy‑
bavenie 15 vzdelávacích centier. Počas 26. 11. sa 
tak vyzbieralo spolu 49 186,50 €, vďaka ktorým 
vznikne po jednom centre v  Bratislave, Skalici, 
Trnave, Dunajskej Strede, Žiline, Čadci, Nitre, Rož‑
ňave, Prešove, Banskej Bystrici a  po dvoch cen‑
trách v  Sp. Novej Vsi a  v  Košiciach. Centrá budú 
vybavené počítačovou technikou pre marginalizo‑
vané skupiny. Projekt pripravila DM v spolupráci so 
Slovenskou katolíckou charitou.
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ČASŤ PRIESTOROV MESTSKÉHO 
ÚRADU DOSTALI ŠTUDENTI
Ďalšou možnosťou, ako môžu mladí Spišskonovoveš‑
ťania realizovať svoje myšlienky a nápady, je centrum 
uniTy, ktoré vzniklo v priestoroch tunajšieho mestské‑
ho úradu na Štefánikovom námestí. Štyri veľké miest‑
nosti, ktoré pôvodne slúžili Centru právnej pomoci, 
dnes slúžia novému účelu. Pod hlavičkou Centra 
voľného času vznikla iniciatíva, pri ktorej študenti vy‑
tvorili projekt na podporu IT možností a komunikačnej 
platformy pre mladých. „uniTy je centrum, kde môžu 
mladí pracovať, stretávať sa a vymieňať si informácie. 
Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti s  odborným 
zameraním na informačné technológie a zároveň štu-
denti stredných škôl bez odborného zamerania v ob-
lasti IT, ktorí majú záujem byť súčasťou tejto komunity. 
Zároveň centrum pomáha mladým koordinátorom prá-

ce s  mládežou pri ich činnosti,“ hovorí viceprimátor 
Dávid Demečko. Podľa neho je uniTy ideálnou mož‑
nosťou výmeny informácií v čase dištančného vzdelá‑
vania sa vysokoškolákov a jednou z mála bezplatných 
možností coworkingu v Spišskej Novej Vsi. Coworking 
predstavuje štýl práce a  podnikania vo flexibilnom 
kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávis‑
lými pracovníkmi. „Priestory ešte čaká rekonštrukcia 
a vybavenie, ale je dobré, že sa ľady pohli a my sme 
dali mladým časť mestského úradu. Verím, že uniTy 
prinesie pozitívne výsledky, ktoré pomôžu všetkým 
obyvateľom nášho mesta a zlepšia pripravenosť štu-
dentov na prax,“ uvádza D. Demečko. Iniciátori uniTy 
boli úspešní vo výzve ministerstva školstva (Programy 
pre mládež) a môžu tak vybaviť miestnosti počítačo‑

vou technikou, malou 
kuchynkou a  zariade‑
ním potrebným k  prá‑
ci v  hodnote viac ako 
20‑tisíc €. „Rozpočet 
projektu je vo výške 
dvadsaťdva tisíc eur, 
v  spolupráci s  mestom 
budú tak mať k  dispo-
zícii plnohodnotne vy-
bavený priestor, ktorý 
môžu študenti využívať 
už od marca 2022,“ do‑
dáva D. Demečko.

Tomáš Repčiak

Študentky Barbora Joppová z Gymnázia Školská a Sarah Uhrinová zo Strednej 
odbornej školy drevárskej využívajú priestory uniTy už dnes.

TVORÍME MODERNEJŠIU ŠKOLU
Základná škola na Komenského ul. v rámci projektu 
„Modernejšia škola“ vynovila priestory tried a  oddy‑
chových zón v areáli školy. „V rámci projektu podpo-
reného ministerstvom školstva sme zmodernizovali 
priestory dvoch tried, v ktorých sme vymenili interié-
rové vybavenie, a to modulárne lavice, katedry, mag-
netické lepiace fólie namiesto tabule, policové skrinky 
a oddychové zóny v zadných častiach. Tie tvoria kre-
slá, pohovky, stolíky, taburetky. V priestoroch chodby 
sme zriadili oddychovú zónu pre žiakov s  viacerými 
možnosťami oddychu, napr. šach, stolný futbal,“ uvie‑
dol riaditeľ školy Peter Kresťanko.

V  rámci komplexného riešenia projekt spolufinanco‑
valo mesto, z celkových 49‑tisíc € prispelo polovicou, 
a  tak mohla škola kúpiť nové stoličky do tried, rea‑
lizovať výmenu podlahovej krytiny, výmenu svietidiel, 
dverí, inštalovať nové žalúzie a  zabezpečiť moderné 
IT vybavenie – dotykové displeje s možnosťami online 
vyučovania a projektory.
„Toto je cesta, ktorou chceme ísť aj v budúcnosti, zlep-
šovať podmienky pre vyučovanie pedagógom i žiakom. 
Dúfame, že bude dostatok možností, aby sme v  sna-
hách o modernizáciu školstva pokračovali,“ dodal Pavol 
Bečarik, primátor mesta. Tomáš Repčiak
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Pred budovou Reduty sa 27.  11. stretli desiatky 
antirúškarov, ktorí protestovali proti opatre‑
niam vlády. Na pokojný priebeh protestu dozerali 
v  teréne desiatky policajtov. Stretnutie prebiehalo 
aj napriek lockdownu. Niektoré z  osôb nevedeli 
hodnoverne preukázať dôvod nerešpektovania na‑
riadených epidemiologických opatrení, iné si neboli 
vedomé spáchania priestupku. Polícia všetky oso‑
by stotožnila a vec odstúpila príslušnému Regionál‑
nemu úradu verejného zdravotníctva.

Pri príležitosti osláv prvej písomnej zmienky o mes‑
te samospráva pripravila 26. – 28. 11. svetelnú pre‑
zentáciu s názvom Mesto SNoV. V parku v centre 
mesta boli inštalované diela autora sedemminut, 
ktoré vznikli za plnej podpory festivalu Biela noc. 
Tie pozostávali z priestorovej inštalácie svetelných 
obdĺžnikov, ktoré mali naznačovať skladanie a roz‑
kladanie urbanistickej krajiny a bežcov symbolizu‑
júcich beh za mier.

V Sp. Novej Vsi a v Smižanoch začala od 1. 12. jaz‑
diť MHD v prázdninovom režime. Následkom zlej 
epidemiologickej situácie totiž spoločnosť euro‑
bus, a. s., zaznamenala vysoký počet chýbajúcich 
vodičov autobusov. Aktuálne informácie o spojoch 
sú zverejnené na stránke mesta, obce Smižany, 
autobusovej spoločnosti, ale aj na sociálnej sieti.

Galéria umelcov Spiša sprístupnila 1.  12. online 
hneď dve výstavy. V rámci dramaturgického cyklu 
Zbierka v dialógu uviedlo výstavu Krížom krážom, 
ktorá je putovaním cez zbierku galérie v  hľadaní 
kríža ako znaku a symbolu. Výstava Ivany Sláviko‑
vej Ponáranie / vynáranie z cyklu Profily je poe‑
tickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť 
s prítomnosťou hľadajúc diferentné roviny osobné‑
ho prežívania. Autorka sa na profesionálnej úrovni 
potápa v studených vodách strednej Európy, čo jej 
cez skúsenosť limitov vlastného tela umožňuje na‑
chádzať nové prístupy v umení.

Rodičia spolu s deťmi 5. 12. na sídl. Západ spo‑
ločne vyzdobili vianočný stromček, ktorý rastie 
pred ich panelákmi. Túto milú aktivitu už po druhý‑
krát pre nich pripravil predseda OZ Oči Sp. Novej 
Vsi Miroslav Hnát. K  príjemnej atmosfére prispela 
vianočná hudba, sladké dobroty a punč na zahriatie.

Mikuláš so svojou družinou prišiel obdarovať aj 
klientov tunajšieho domova dôchodcov. Každé‑
mu odovzdal darček a od rána priestormi zariade‑
nia zneli piesne. K  umocneniu atmosféry prispel 
tiež slávnostný obed so sladkou pochúťkou.

Obdobie bez žiakov využili v ZŠ na Hutníckej ul. 
na niektoré rekonštrukčné práce. Opravili so‑
ciálne zariadenia na prvom podlaží a  začali s  ich 
opravou aj na druhom podlaží. Mesto pripravuje 
projekt na zateplenie budovy a škola projekt na ob‑
novu športového areálu. V spolupráci s mestom sa 
im podarilo zrekonštruovať služobný byt, v ktorom 
bude najbližší rok ordinovať lekárka. Priebežne sa 
modernizuje a  dopĺňa inventár školskej kuchyne. 
Zároveň škola čaká na vyhodnotenie 2. kola výzvy 
Moderná škola, do ktorého sa ešte koncom minu‑
lého roka prihlásila. Pripravuje tiež prekvapenie pre 
učiteľov stavebného charakteru.
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S DOBRÝM SRDCOM
V Spišskej Novej Vsi sa predvianočné obdobie nieslo v znamení zbierky. Naše mesto 
spoločne s Občianskym združením Život v meste vyhlásilo verejnú zbierku Štedrý advent.

Vianoce sú obdobím, kedy ľudia viac vnímajú potre‑
by iných, vidia a vedia, že nie všetci máme to šťastie 
a možnosť dopriať si bohatý štedrovečerný stôl či ob‑
darovať svojich najbližších hoci len malým darčekom. 
A práve s  cieľom pomôcť rodinám s deťmi a  ľuďom 
v  núdzi prebiehala v  období od 29. novembra do 
3. decembra verejná zbierka Štedrý advent. V rám‑
ci nej boli vyzbierané základné potraviny na varenie, 
hygienické potreby, detské výživy, piškóty, cestoviny, 
cukrovinky atď. Mesto výťažok zbierky venovalo a do‑
ručilo v predvianočnom období do 100 rodín, ktoré sú 
v núdzi a potrebujú pomoc. „Spišská Nová Ves ukáza-
la veľké srdce a  toleranciu. Vyzbierané veci pomôžu 
týmto rodinám preklenúť toto náročné obdobie a za-
bezpečia krajšie prežitie vianočných sviatkov. Ide o ro-
diny, ktoré sú na tom finančne najhoršie, často krát 
sa stáva, že do situácie v rodine zasiahne ešte i cho-
roba. Chceme touto formou vyjadriť spolupatričnosť 
s  ľuďmi, ktorí nemajú to šťastie, aby mohli pre seba 
a svojich blízkych zabezpečiť všetko potrebné v pred-
vianočnom čase. Verím, že sa ťažké obdobie pandémie 
čoskoro skončí a my sa budeme môcť stretávať v lep-
ších časoch,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta 
Pavol Bečarik.
Do zbierky sa zapojili aj pracovné kolektívy 
Mestského úradu SNV, Okresného úradu 
v  SNV, domova dôchodcov, Inšpekcie ži‑
votného prostredia – pracovisko SNV, Fut‑
balového klubu SNV a  spoločnosti Herba 
Drug, s. r. o. Pri distribúcii balíčkov rodinám 
pomohli i organizácie III. sektora pôsobia‑
ce v meste. Balíček zo Štedrého adventu po‑
môže rodinám zabezpečiť materiálnu pomoc, 
ale sú i  prejavom podpory a  nádeje. „Jed-
nou z  obdarovaných je mamička, ktorá sa 
sama stará o tri deti a pracuje v sektore, kde 
prevádzka je z  dôvodu protipandemických 
opatrení zatvorená alebo otecko, ktorý ostal 
sám a stará sa o dve deti, z ktorých jedno je 
zdravotne postihnuté a  podobne,“ priblížila 
vedúca oddelenia sociálnych vecí mestského 
úradu Júlia Jančurová.

Časť vyzbieraných vecí poputovala aj do Domu Chari‑
tas sv. Jozefa v Sp. Novej Vsi. Dodatočne sa do zbierky 
zapojil aj Hokejový klub SNV, ktorý pre tento účel zriadil 
transparentný účet. Výťažok z neho venujú na zabezpe‑
čenie materiálnej pomoci pre rodiny v núdzi.
Do zbierky sa zapojilo aj 11 materských škôl, 4 zá‑
kladné školy a  6 stredných škôl, na ktorých sa 
vyzbieralo množstvo potravín, hygienických potrieb 
či hračiek. „Chcem sa v  prvom rade veľmi srdečne 
poďakovať všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. Či už 
sú to škôlky, školy a  ich žiaci, súkromné spoločnosti 
alebo aj niektoré úrady v meste. Aj vďaka tejto pomoci 
dokáže mesto cez rôzne organizácie pomôcť rodinám 
s  deťmi a  núdznym. Tento rok pomoc rozdelíme aj 
medzi Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
ÚSMEV AKO DAR, OZ Hana – týrané ženy a ďalšie soci-
álne subjekty. Bez spolupatričnosti s núdznymi by bol 
tento svet oveľa škaredší, a  preto sa teším, že sme 
ho urobili aj my Spišiaci krajším. Ďakujem aj mestu 
a jeho zamestnancom za ich prácu a nasadenie, ktoré 
do tejto zbierky dali,“ uviedol iniciátor zbierky Tomáš 
Cehlár, poslanec MsZ.

Edita Gondová
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MIKULÁŠ POTEŠIL DETI 
MATERSKÝCH ŠKÔL, NEZABUDOL 
ANI NA ZDRAVOTNÍKOV
Centrum voľného času sa v poslednom čase zameriava 
nielen na aktivity pre školákov, ale snaží sa pomáhať 
celému spektru obyvateľov v  Spišskej Novej Vsi. Po 
čase opäť obnovili dobrovoľnícku pomoc seniorom, 
ktorí si nemôžu ísť sami nakúpiť a  pred príchodom 
adventu mysleli aj na našich najmenších Spišskono‑
vovešťanov. Pre všetky deti v mestských materských 
školách a pre zdravotníkov v  tunajšej nemocnici Svet 
zdravia pripravili mikulášske prekvapenie vo veľkom 
štýle. „Celkovo sme pripravili približne 1 500 balíč-
kov v hodnote zhruba 4 000 €, ktoré sme rozniesli po 
všetkých materských školách, ktoré spravuje mesto 
Spišská Nová Ves. Zabezpečili sme koč ťahaný koníkmi 
s tradičným obsadením, okrem Mikuláša prekvapil deti 
aj čert a dvaja anjeli. Myslím si, že v čase pandémie 
potrebujeme všetci, nielen naše deti, veľa pozitívnej 
energie a my sme sa ju snažili po dva dni rozdávať. Mi-
kuláš rozveselil aj ľudí na uliciach mesta, kde na neho 
trúbili vodiči áut, fotili sa s ním okoloidúci a priniesol aj 
úsmev na tváre pacientov v tunajšej nemocnici,“ hovorí 

riaditeľka Centra voľného času Ľubica Šefčíková.
Obľúbenej úlohy Mikuláša sa zhostil sám primátor 
mesta Pavol Bečarik. Keďže si deti užívali prvé väč‑
šie sneženie, tak počastovali Mikuláša nielen piesňou 
a básničkou, ale aj guľovačkou. Celý sprievod zavítal 
aj do spišskonovoveskej nemocnice Svet zdravia, kde 
priniesol 15 vriec sladkostí a ovocia. Pri tejto príleži‑
tosti poďakoval zdravotníkom a  pacientom zaželal 
skoré uzdravenie. „Veľmi si vážim to, čo pre nás robia 
v  týchto ťažkých dňoch, preto sme ich chceli trochu 
rozveseliť a  poďakovať im. Zároveň želám všetkým 
pacientom skoré uzdravenie,“ dodal P. Bečarik.
Mestské kultúrne centrum doplnilo celú mikulášsku 
akciu o  jazdu kočom námestím v  neskorších popo‑
ludňajších hodinách, aby Mikuláša mohli vidieť aj deti, 
ktoré v súčasnosti nenavštevujú materskú školu alebo 
už väčšie deti zo základných škôl. Škoda, že lockdown 
neumožnil, aby sa v meste konalo tradičné podujatie 
spojené s príchodom Mikuláša.

Tomáš Repčiak
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Novej Vsi sa kvôli zhoršenej epidemiologickej si‑
tuácii medzi deťmi rozhodol od 6.  12. obmedziť 
prezenčné vyučovanie na 2. stupni základných 
škôl a na stredných školách. V 47. kalendárnom 
týždni v základných školách na území okresu Sp. 
Nová Ves bolo v karanténe 145 tried a tri školy boli 
uzavreté kompletne. Žiaci tak prešli do 17. 12. na 
dištančné vzdelávanie.

V  DSS v  Hodkovciach zmodernizovali zanedba‑
nú budovu nachádzajúcu sa v  areáli zariadenia. 
Klienti tak dostali vianočný darček v  podobe no‑
vej remeselnej dielne, ktorá tu vznikla. V  rámci 
rekonštrukcie vytvorili viaceré miestnosti určené 
na konkrétnu prácu. Staré priestory, ktoré sa tým 
uvoľnili, poslúžia klientom s vážnejším zdravotným 
a mentálnym postihnutím.

Spišské kultúrne centrum a knižnica si aj napriek 
nepriaznivej situácii pripravilo pred Vianocami sé‑
riu online aktivít pod názvom Guľovačka. Vyrábali 
sa vianočné ozdoby zo slaného cesta, mikulášska 
čiapka, adventná sviečka zo sójového vosku či ve‑
selý vianočný perníček z filcu. Vianočný čas sprí‑
jemnila aj rozprávka Zázračný snehuliak od autor ky 
Maji Mikovej či zasnežené básne od známych det‑
ských autorov. Vianočné online aktivity sú predsta‑
vené v  krátkych videách, ktoré nájdete od 8.  12. 
na webe  www.skcak.sk  aj na oficiálnom kanáli   
www.youtube.com/user/OsvetaSNV, kde nájdete 
podrobné návody na výrobu ozdôb.

Tretia vlna pandémie koronavírusu ovplyvnila šta‑
tistiky úmrtí aj v  našom meste. Od septembra 
v  spišskonovoveskej nemocnici na covidovom 
oddelení a ARO zomrelo 68 ľudí. Kým v roku 2019 
sme mali 279 pohrebov za celý rok, v  roku 2021 
bolo začiatkom decembra evidovaných až 409 po‑
hrebov. Jedná sa teda o  rapídny nárast vo výške 
približne 44  %. Zatiaľ najhorší bol u  nás koniec 
novembra. Podľa konateľa pohrebnej služby Pavla 
Finduru za týždeň urobili 21 pohrebov. Ide pritom 
o počet, aký zvyknú mať niekedy za celý mesiac.

Komisia pre tvorbu zbierok sa zišla 9. 12., aby za‑
radila, posúdila a  ohodnotila desiatky predmetov, 
ktoré Múzeum Spiša získalo v septembri ako dar 
od Heidi Máriássy. Tá je manželkou jedného z po‑
sledných priamych potomkov známeho spišského 
rodu Pála Máriássyho zo Stockholmu. Dostalo tak 
desiatky zaujímavých predmetov, ktoré tvoria ob‑
razový fond, časti interiéru, ale dokumentujú tiež 
profesiu jej manžela, ktorý sa venoval poľovníctvu. 
Na žiadosť darkyne budú inštalované v expozíciách 
múzea.

Od 12. 12. začali v prímestskej autobusovej do‑
prave Košického samosprávneho kraja platiť nové 
cestovné poriadky. Zmeny sa podľa župy pozi‑
tívne prejavia na zlepšení dopravnej obslužnosti 
územia, ako aj nadväznosti medzi autobusovými 
spojmi a  vlakmi. Zároveň došlo aj k  obmedzeniu 
viacerých autobusových spojov, na ktorých do‑
pravcovia evidovali nízky záujem cestujúcich. Ich 
zrušenie nebude mať negatívny vplyv na dopravnú 
obslužnosť.

Spišský závod Embraco, ktorý je už dva roky 
súčasťou japonskej korporácie Nidec, zvýši od 
januára mzdy svojim zamestnancom v priemere 
o 6 %. Ide o výsledok kolektívneho vyjednávania 
s  odborovou organizáciou OZ KOVO. Podľa ge‑
nerálneho riaditeľa závodu Tomáša Kandru spo‑
ločnosť pristúpila k  navýšeniu miezd aj napriek 
nepriaznivej situácii s  neustále rastúcimi cenami 
vstupných materiálov, nákladmi na energie či pre‑
pravu tovarov.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ 
DO KRABICE OD TOPÁNOK
Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa aj tohto roku 
zapojilo ako koordinátor do 4. ročníka celoslovenského charitatívneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do kra‑
bice od topánok“. Opäť sa nám potvrdilo, že vianočné obdobie charakterizuje pokoj, láska a dobré skutky ľudí 
s veľkým srdcom. S pomocou vás, všetkých Spišiakov, vyzbierali 389 krabíc, ktoré spríjemnili vianočný čas 
seniorom v Domove dôchodcov SNV, Dome Charitas sv. Kataríny Labouré SNV, Domove dôchodcov Nálepkovo, 
n. o., a Dome Charitas sv. Damiána De Veuster Spišské Vlachy.
Ďakujeme všetkým darcom – jednotlivcom, pedagógom, rodičom, deťom a študentom materských, základ‑
ných a stredných škôl, nášho mesta i okolia – detským jasliam. Poďakovanie patrí aj Materskému centru 
DIETKA v Spišskej Novej Vsi za personálnu pomoc pri realizácii zbierky a firme ML Reklama, SNV, za tlač na 
označenie vyzbieraných krabičiek.
Milí priatelia, každá jedna odovzdaná krabička plná lásky si našla svojho šťastného majiteľa a úprimná radosť 
v očiach všetkých obdarovaných bola pre nás vďaka vašej štedrosti neopakovateľným, neopísateľným a ne‑
zabudnuteľným pocitom a zážitkom.

PhDr. Soňa Sventeková, 
Spišské kultúrne centrum a knižnica, koordinátorka projektu pre zbierku v SNV
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CHODNÍKY
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach:
Slovenská 32 – 54
Kollárova (časť)
Konrádova
Za Hornádom (vrátane úpravy autobusového nástupišťa a modernizácie zastávky)
Lipová
Gorkého (Shell – križovatka pri supermarkete Billa)
Gorkého (Zimný štadión – križovatka Coop)
Elektrárenská (križovatka Coop – polícia)
Školská (veľká križovatka ‑ Fabiniho)
Školská (chodník vedľa parkoviska)
Štúrovo nábrežie (časť pri PNS)
J. Matušku
Hutnícka (I. etapa – okolo MŠ)
chodník spájajúci Levočskú so Svätoplukovou ul.
realizácia nového chodníka pri tréningovej hale zimného štadióna
Celkovo 2 284 m chodníkov 371 174,89 €

SPRAVODAJSTVO

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2021
Prinášame vám prehľad realizovaných investičných akcií na území mesta Spišská Nová Ves v priebehu roka 2021.

PARKOVISKÁ
Komenského ul. 16 103,35 € Pred MŠ Z. Nejedlého 53 194,76 €

KOMUNIKÁCIE
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Nov. Hute, Strážanská ul. 50 000,60 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Nitrianskej ulici 40 635,00 €
Úprava miestnych komunikácií v lokalite Červený jarok 14 918,98 €

Rozšírenie výjazdu z Hutníckej ul. 10 486,96 €
Údržba miestnych komunikácií 722 000,00 €

Nový chodník pri malej ľadovej ploche

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Novoveskej Hute, Strážanská ul.

Parkovisko na Komenského ul.

Chodník spájajúci Levočskú a Svätoplukovu ul. Gorkého ul.

Rekonštrukcia chodníka pri MŠ na Hutníckej ul.

Rozšírenie výjazdu z Hutníckej ul.

Parkovisko pred MŠ Z. Nejedlého
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CYKLOCHODNÍKY
Cyklistická radiála: Duklianska ul., železničná a autobusová 
stanica, sídl. Západ I (spolufinancovanie EÚ + ŠR max. 95 %)

112 254,68 €

Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta 
(spolufinancovanie EÚ + ŠR max. 95 %)

473 736,04 €

Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1. etapa 
(spolufinancovanie EÚ + ŠR max. 95 %)

208 628,12 €

Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 2. etapa 119 731,01 €

ŠPORTOVISKÁ
Rekonštrukcia bazénovej technológie pre areál krytej plavárne 
a letného kúpaliska

281 326,62 €

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice, ústredného kúrenia, 
vzduchotechniky, meranie a regulácia pre areál krytej plavárne, 
letného kúpaliska a športovej haly

1 391 621,77 €

Prestrešenie malej ľadovej plochy (vybudovanie novej tréningo‑
vej haly a zázemia)

645 508,70 €

Modernizácia tréningovej ľadovej plochy pri zimnom štadióne 
(kompletná rekonštrukcia chladenia tréningovej ľadovej plochy, 
nová betónová doska plochy, vybudovanie novej garáže pre rolbu)

193 392,42 €

Výmena osvetlenia na zimnom štadióne – hracia plocha a tribúna 192 582,36 €
Revitalizácia atletického štadióna 1 119 068,89 €

Pozn.: Na stavbu „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie“ 
a na stavbu „Prestrešenie malej ľadovej plochy“ bola Uznesením vlády SR, pro‑
stredníctvom MF SR poskytnutá účelová dotácia zo ŠR vo výške 1,5 mil. € (z toho 
900‑tis. € na krytú plaváreň, 600‑tis. € na prestrešenie malej ľadovej plochy). 
Na stavbu „Modernizácia tréningovej ľadovej plochy pri zimnom štadióne“ bola 
poskytnutá dotácia zo Slovenského olympijského a  športového výboru vo výške 
100‑tis. €. Na projekt „Revitalizácia atletického štadióna“ získalo mesto dotáciu zo 
Slovenského atletického zväzu vo výške 250‑tis. €.

Konrádova ul. Školská ul.

Slovenská 32 ‑ 54

Cyklistická radiála Duklianska ul.

Lipová 1 ‑ 4

Štúrovo nábrežie

Cyklistický chodník pri býv. kasárňach

Za Hornádom

Cyklotrasa Ferčekovce ‑ Novoveská Huta

Rekonštrukcia bazénovej technológie krytej plavárne 
a letného kúpaliska

Rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne, 
letného kúpaliska a športovej haly Prestrešenie malej ľadovej plochy
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MOSTY A LÁVKY
Položenie novej lávky na Starosaskej ul. 203 764,81 €

SCHODISKÁ
Rekonštrukcia schodiska k 700‑ročnici (Tarča) 69 997,62 €

DETSKÉ IHRISKÁ
Inštalácia nových prvkov na uliciach:
Gaštanová 7 831 €
J. Hanulu 4 884 €
Komenského 1 854 €
Rázusova 8 957 €

Svätoplukova 5 131 €
Za Hornádom 6 199 €
Ostatné lokality 8 976 €
Údržba existujúcich ihrísk 7 000 €

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
Rekonštrukcia v okruhu PK Mier 1 
– I. ETAPA vetva sever

137 600 €

Prekládka teplovodu pri objekte Trieda 1. mája 26 106 500 €

Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK 
Mier 3

146 300 € financoval Emkobel
+ 152 715 € financované 

cez EÚ fondy

LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Technológia piliarskej prevádzky rozšírenie 41 450 € bez DPH:
‑ pásová píla 14 900 €
‑ rozmietacia píla EG300 14 200 €
‑ vysokozdvižný vozík Transporta 6 500 €
‑ brúska BMS250 s kotúčom CBN127mm 3 700 €
‑ rozvodka BMT200‑P (šramkovačka) 850 €
‑ elektrické pripojenie 1 300 €
Zabezpečovacia signalizácia „Lanovka“ cca 2 850 € bez DPH
Rekonštrukcia lesnej cesty Lanovka 35 900 €
Rekonštrukcia lesnej cesty Fleischer 19 900 €

V  roku 2021 boli rozpracované ďalšie aktivity, ktoré sa budú postupne dokončovať 
v roku 2022: rozvoj a výstavba single trailových tratí (Novoveské traily); oprava exis‑
tujúcich altánkov (Kráľov prameň, Rybníky, Duraková lúka ‑ Šmakartovec) a výstavba 
nových (2x Grajnár, 2x Vojtechova samota), oprava studničiek (Kráľov prameň); do‑
budovanie nových prvkov na Lesníckom náučnom chodníku Diana (mylier na výrobu 
dreveného uhlia, prierez časom, smetisko a príroda…); výstavba vonkajšej sauny v lo‑
kalite Havrania dolina ‑ chata Štefana, príprava pre vonkajšiu saunu chata Lanovka; 
úprava bežeckých tratí v lokalite Grajnár; opravy a údržby lesných ciest v katastroch 
jednotlivých obcí (Hnilčík, Mlynky…); obnova aukčného systému (predaj drevnej hmo‑
ty); začiatok modernizácie systému na evidenciu a výdaj drevnej hmoty; súčinnosť pri 
výstavbe vyhliadkovej veže a mnoho ďalších aktivít v spolupráci s mestom SNV.

INÉ
Vyhliadková veža Šulerloch 181 773,11 €

DOMOV DÔCHODCOV
Exteriérový výťah – Domov dôchodcov 191 194,06 €

Položenie novej lávky na Starosaskej ul. Rekonštrukcia schodov k 700‑ročnici

Prístavba výťahovej šachty (exteriérového výťahu) ‑ Domov dôchodcov
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ŠKOLSTVO
ZŠ Nad Medzou
Posledná etapa rekonštrukcie teplovodov 18 000 € (zriaďovateľ)
Oprava a údržba parkov. priestorov a chodníkov v areáli školy, 
oprava budovy so skladovacími priestormi, oprava oplotenia, striech 
a zvodov dažďovej vody, oprava det. ihriska, nákup interiérového 
vybavenia, učebných pomôcok a IKT techniky

* 50 000 €

Nákup varného kotla v ŠJ 6 624 € (** 5 000 €)
ZŠ Lipová
Oprava elektroinštalácie * 9 300 €
Nová internetová sieť 14 000 € (zriaďovateľ)
Výmena drevených predelov medzi školskou jedálňou a chodbou 
školy, výmena drevených predelov a dverí na vrátnici a v zádverí pri 
vstupe do školy a dverí pri vstupe do telocvične

* 26 500 €

Výpočtová technika, projektory a tabule * 12 000 €
ZŠ Levočská
Oprava chodníkov a spevnených plôch v areáli školy * 17 000 €
Interiérové vybavenie učební * 6 300 €
Umývačka riadu v ŠJ ** 4 800 €
ZŠ Z. Nejedlého
Oprava chodníkov v areáli školy, výmena svietidiel  
v triedach, nákup IKT a výpočtovej techniky

* 35 800 €

Nákup plynového kotla do ŠJ ** 3 840 €
ZŠ Komenského
Rekonštrukcia strechy cca 325 000 € 

(** 169 308 €)
Projekt Modernejšia škola 27 661 € 

(** 22 661 €, 
5 000 € zriaďovateľ)

Výmena podlahovej krytiny, výmena svietidiel, interiérové 
vybavenie tried, výpočtová technika

* cca 30 000 €

Umývačka riadu 4 800 € 
(vl. príjmy školy)

ZŠ Ing. O. Kožucha
Nová učebňa techniky * 24 000 €
Obnova PC učebne a digitálnej techniky * 11 000 €
Výmena drevených predelov medzi triedami a chodbami * 25 000 €
Notebooky na dištančné vzdelávanie * 16 000 €
Oprava oplotenia školy, výmena podlahovej krytiny, výmena tabúľ * 24 000 €
ZŠ Hutnícka
Oprava sociálnych zariadení I. etapa * 39 000 €
Výmena interiérového vybavenia a podlahovej krytiny * 14 000 €
Výdajný ohrevný pult v ŠJ 1 700 € 

(vl. príjmy školy)
Holdomat (udržiavacia skriňa s regenerátorom) 4 600 € (zriaďovateľ)
ZUŠ
Rekonštrukcia otvorových výplní 
– plánované investície vo výške 185 000 €

doposiaľ zrealizované 
práce za 51 700 € 

(zriaďovateľ)
CVČ
Hydraulické vyregulovanie kúrenia 15 000 € (zriaďovateľ)
Nákup časomiery a nafukovacej brány 12 000 € (zriaďovateľ)
Materské školy
Rekonštrukcia plynovej kotolne  
v MŠ S. Tomášika

99 000 € (dokončenie 
v budúcom roku)

Nový bleskozvod na MŠ I. Krasku 4 636,30 €
Oprava havarijného stavu zvodov dažďovej vody v MŠ Lipová 6 412,50 €
Oprava havarijného stavu stropov a maľovanie dvoch tried 
v MŠ Gorazdova

5 437,20 €

Kompletná výmena strešnej krytiny (z dôvodu zatekania) 
v MŠ Gorazdova

5 996,57 €

Oprava nefunkčného odpadového potrubia v MŠ E. M. Šoltésovej 2 202,32 €

* financované štátom 
** projekt MŠVVaŠ SR

PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE
Architektonicko ‑historický výskum – Reduta 24 000 €
PD rekonštrukcie Hotela Šport (nájomné byty) 25 931 €
PD na vyhliadkovú vežu – Šulerloch 3 120 €
PD na prekrytie tenisovej haly (Jánskeho ul.) 11 544 €
PD na okružnú križovatku (Nový domov) 1 200 €
Ďalšie rozpracované projektové dokumentácie, realizácia 2022:
Zmeny a doplnky 6/2021 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
Dom seniorov Holubnica
Regenerácia námestia v Sp. Novej Vsi Vl (pri Pamätníku oslobodenia)

Rekonštrukcia ZUŠ
Zabezpečovanie podkladov pre ďalšie projekty:
Cyklochodník STK SNV – Ul. Podjavorinskej Smižany
Cyklochodník SNV – Embraco
Cyklochodník SNV – Košiarny briežok, štúdia december 2021
Vodné plochy Fľúder
Komunitné centrum Ferčekovce
Rekonštrukcia Levočskej ulice
Rekonštrukcia Reduty

MESTSKÁ POLÍCIA
Služobné motorové vozidlo Dacia Duster s doplnkami 
(výstražné zariadenie, rádiostanica)

19 564,20 €

Ručné rádiostanice 1 754,40 €
Záznamové zariadenie pre záznam telefónnej  
a rádiovej komunikácie

3 759,36 €

Bežecký pás do posilňovne 1 699,00 €
Veslovací trenažér do posilňovne 579,97 €
Germicídne žiariče 998,00 €
Renovácia a opravy služobných zbraní 1 876,36 €
Výmena výstrojných súčiastok 3 333,70 €
Skrinky do šatní príslušníkov MsP 4 632,48 €
Maľovanie vnútorných priestorov MsP 360 €

MEPOS
Nákup vozidiel:
minibager Takeuchi TB216 19 482,67 €
Hyundai Tucson 27 380,56 € (úver)
Dacia Duster 12 915,83 €
Dacia Dokker 11 408,33 €
nákladné vozidlo Multicar 109 310 € (úver)
Citroën Jumper valník 27 900 € (úver)
Ford Tranzit valník 3 333,33 €
Citroën Jumper plechový 4 800 € (od mesta SNV)
Dacia Dokker Van 11 820 €
Nákup hygienizačného kontajnera na zber kuch. odpadu 49 990 €
Nákup náradia a technického vybavenia cez 30 000 €
Nové dopravné značky 4 447 €
Nové prvky vianočnej výzdoby 11 309 €
Pozn.: Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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L BOHATÝ DECEMBER NA KOŽUŠKE
Školáci na ZŠ Ing. O. Kožucha si v závere kalen‑
dárneho roka prišli na svoje, keď pre nich pedagó‑
govia školy pripravili množstvo pútavých podujatí 
počas vyučovania i mimo neho. Spomenúť možno 
napr. 2 veľké charitatívne zbierky pre dôchodcov 
a psíkov, ktoré ukázali veľkosť ich sŕdc. Ale mohli 
sa aj započúvať do Adventného čítania či zahrať si 
populárnu žiacku hru Escape room, zažiť príchod 
Mikuláša či vyskúšať si netradičné vyučovanie 
v  podobe vysokoefektívnej metódy tematického 
učenia podľa Suzan Kovalikovej. A  napokon pre 
tých, ktorí sa vidia v  talentových súťažiach, pri‑
pravil náš  ŠKD podujatie s  názvom Talentmánia. 
Žiaci si za pomoci svojich vychovávateliek, ale aj 
rodičov pripravili videá plné predvádzaného talen‑
tu: deti predviedli hru na hudobných nástrojoch, 
tanečné kreácie, gymnastiku, spev, maľbu, reci‑
táciu vlastnej básne, bojové umenie, ale aj posun‑
kovú reč, pokusy či jazdu na motokáre. Vytvorené 
videá, ako aj ostatné aktivity našej školy si môžete 
pozrieť na www.zskozucha.snv.sk

OD ONDREJA DO VIANOC
Žiaci ZŠ na Lipovej ulici spoznali v  adventnom 
čase naše predvianočné tradície. Vďaka projek‑
tu „Od Ondreja do Vianoc“ zistili, prečo sa na 
Ondreja leje olovo cez ucho kľúča a  s  pomocou 
pani učiteliek, ktoré nahradili olovo voskom, si to 
aj vyskúšali. Na Barboru vložili dievčatá do vázy 
čerešňovú halúzku a čakali či do Vianoc rozkvitne. 
Mikuláš priniesol všetkým deťom sladké dobro‑
ty a  navyše sa dozvedeli aj niečo o  jeho histórii 
a  ozdobili stromček tradičnými ozdobami. V  deň 
sv. Lucie vymetali dievčatá odeté v bielom husím 
perom všetky kúty v škole. Z každého žiaka sa stal 
vianočný bádateľ, ktorý pátral po odpovediach na 
otázky o  tradíciách v  bádateľskom denníku. Ve‑
ríme, že hravé poznávanie tradícii prispeje k hlb‑
šiemu prežitiu Vianoc a k nájdeniu ich skutočnej 
hodnoty.

IMATRIKULÁCIA
„A už sme ozajstní prváci.“ Toto si môžu povedať 
žiaci prvého ročníka ZŠ Z. Nejedlého, keďže už 
majú za sebou slávnostnú imatrikuláciu. V  piatok 
26. 11. 2021 si pre nich ich triedne učiteľky pripra‑
vili veľa prekvapení a zábavných úloh, na ktorých 
museli preukázať svoju šikovnosť a bystrý um. Po 
zložení prváckeho sľubu sa stali právoplatnými 
žiakmi školy a boli prijatí do žiackeho cechu. Na ich 
ceste za vedomosťami im prajeme veľa úspechov 
a jednotiek v žiackej knižke .

HOTELÁCI PEČÚ 
PRE ZDRAVOTNÍKOV
Čo môže byť krajšie, ako obdarovať svojich blížnych a prejaviť im tak svoju vďaku? Nie 
nadarmo sa hovorí, že darovať darček je krajšie a príjemnejšie, ako ho dostať. S touto 
myšlienkou sme začali plánovať našu akciu: Ako pomôcť zdravotníkom.

Majstri odborného výcviku komunikovali so žiakmi 
a  rozmýšľali, ako by mohli vyjadriť spolupatričnosť 
so zdravotníkmi na COVID oddelení Nemocnice 
v Spišskej Novej Vsi. Záver bol jednoduchý – upečie‑
me im niečo pre radosť a spríjemnime im náročné 
pracovné dni. Prvé stretnutie s pracovníkmi nemoc‑
nice sa uskutočnilo 30.  11.  2021. Žiaci s  majstra‑
mi napiekli mini pizze a odniesli ich do nemocnice. 
Privítala ich riaditeľka Renáta Šuláková a  vyjadrila 
svoje poďakovanie. Zdôraznila, že si veľmi váži čas 
a  ochotu žiakov, ale hlavne to, že vytvorili niečo 
vlastnými rukami a prejavili tak záujem o ľudí, ktorí 
každý deň vykonávajú náročnú prácu v  nemoc‑
nici. Primárky oddelení OAMIS a  COVID‑19 spolu 
s hlavnými sestrami popísali žiakom svoje náročné 
pracovné dni. Mnohí žiaci ostali zaskočení vážnou 
situá ciou v spišskonovoveskej nemocnici. Tento zá‑

žitok v  nich vyvolal potrebu ešte viac pomôcť za‑
mestnancom nemocnice.
A tak si žiaci znovu obliekli zástery, nasadili kuchárske 
čiapky a pustili sa do pečenia. Tentokrát to bolo vianoč‑
né pečivo. Druháci a prváci učebných odborov kuchár 
a čašník napiekli voňavé a veríme, že aj chutné medov‑
níky, linecké pečivo, vanilkové rožky, šuhajdy, plnené 
oriešky a pod. Opäť nás privítali usmievaví zdravotníci. 
Posťažovali sa, že mnohokrát sa miesto poďakovania 
na nich zosype kritika, pohŕdanie a  neúcta. A  práve 
preto ocenili gesto, ktoré pre nich v tomto obzvlášť ná‑
ročnom období veľa znamená.
Sme radi, že naši žiaci takýmto spôsobom vyjadrili 
podporu zdravotníkom a povzbudili ich do ďalšej práce. 
Spoznali tak pocit nezištnej pomoci, ktorý, pevne verí‑
me, bude pre nich motiváciou aj v budúcnosti.

ha

Gymnázium, Javorová 16, SNV

ponúka

bilingválne štúdium 
v 5‑ročnom študijnom odbore

žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ

Všetko o štúdiu sa dozviete počas

DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ
20. januára 2022 (štvrtok) 
15. februára 2022 (utorok)

Bližšie informácie nájdete na:

www.gjavsnv.edu.sk
FB: javorka16

instagram: @javorka.official

Gymnázium, Javorová 16, SNV

ponúka

8‑ročný študijný odbor 
žiakom 5. ročníka ZŠ

Pozývame žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ 
a ich rodičov na

DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ
18. januára 2022 (utorok) 
18. februára 2022 (piatok)

Bližšie informácie nájdete na:

www.gjavsnv.edu.sk
FB: javorka16

instagram: @javorka.official
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ÚSPEŠNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Starý rok predáva žezlo novému roku. Všetci sme si 
mysleli, že… bude lepší a  nebol. To neznamená, že 
sme rezignovali, keď opäť musíme učiť „online“. Po‑
súvať umenie deťom takouto formou je veľmi náročné. 
Mnohé inštitúcie a  školy napriek danej situácii orga‑
nizovali súťaže, prehliadky, na ktorých sa mohli žiaci 
prezentovať. Naša škola sa zapojila do viacerých súťaží 
a my, učitelia s našimi žiakmi, sa tešíme z úspechov. 
V  krajskom kole s  postupom na celoslovenské kolo 
súťaže Divertimento musicale, ktorá prebiehala vo vir‑
tuálnom prostredí formou zaslania videonahrávok, re‑
prezentovalo našu školu flautové kvarteto SYRINX pod 
vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej. Kvarteto 
sa umiestnilo v zlatom pásme, napriek ťažkej situácii 
spojenej so zdravotnými problémami. Pani učiteľka De‑

nisa Kotradyová so žiačkou Alexandrou Staniskou 
zaznamenala v silnej konkurencii ďalší úspech v podo‑
be 2. miesta v hre na zobcovej flaute na celoslovenskej 
súťaži „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave. Začiatok 
decembra priniesol veľmi peknú správu o  úspechu 
v  medzinárodnej výtvarnej súťaži pod názvom „Bie‑
nále portrétu“, ktorá sa konala v Košiciach. S pomedzi 
600  diel z  viacerých krajín získali naše dve šikovné 
žiačky Alexandra Mistríková a Natália Kúkelčíková 
z  triedy pani učiteľky Evy Bavalovej čestné uznania 
za svoje výtvarné práce. Našim kolegyniam a žiačkam 
veľmi srdečne blahoželáme.
Tento príspevok budete čítať po vianočných sviatkoch, 
dúfame, že ste ich prežili v pokoji, zdraví a že… je lepšie. 
Prajeme vám v novom roku len to najlepšie, pokoj v duši, 

láskavý pohľad a úsmev na tvári (aj keď stále skrytý pod 
rúškom) a plné priehrštie zdravia. Vaša Zuška .

Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.

ponuka celoročných kurzov 
‑ 4 hodiny týždenne popoludní 

pre deti od 10 rokov, 
študentov a dospelých

• anglický • nemecký • japonský 
• taliansky • španielsky • ruský 

• francúzsky jazyk

od začiatočníkov až po pokročilých

U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ 
SKÚŠKA A KONVERZAČNÉ KURZY 
PRE MATURANTOV A DOSPELÝCH

Prihlásiť sa môžete aj od februára 2022.

Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste 

na našej www.jssnv.sk

Poplatky: polročný kurz pre deti a študentov – 

70 €, pre dospelých – 110 €

tel.: 0905 727 558 * 0917 801 457 

www.jssnv.sk | mail: js@jssnv.sk

Klub dôchodcov Lipa, J. Fabiniho 7, SNV
3. 1. II. ročník Novoročného výstupu na Sans ‑Souci 

Zraz o 9.00 h pri poliklinike

7. 1. Privítanie nového roku v klube o 14.00 h  
podľa epidemiologických opatrení

12. 1. Zimná vychádzka na Soviu skalu 
Stretneme sa pri Fľudri na Mieri o 9.00 h

19. 1. Turistická vychádzka na Hrebienok 
Odchod rýchlika o 8.54 h

Členovia, ktorí si nevyzdvihli  
vianočný balíček, majú možnosť  
si ho prevziať 7. 1. 2022 v klube.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB 
LEKÁRNÍ V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. 1. | 8.00 - 18.00 Lekáreň NA ZÁPADE, 
Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

OSTATNÉ DNI

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

8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland T.: 0901 961 073

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



16

PF
2022

JANUÁR 2022

SPRAVODAJSTVO, KULTÚRA

Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábr. Hornádu 14, 
SNV, 053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com

Oznamuje, že stále výstavy a expozície: 
sú otvorené pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 h

Stále výstavy:
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ A ERHARDA FELBERA
ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI V TVORBE TIBORA GURINA

Nová výstava:
MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA ING. MARIÁNA JANČURU

Prehliadka výstav, expozícií a účasť na prednáškach sa konajú za 
podmienok dodržiavania hygienických opatrení ÚVZ SR.

Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
2. 11. 2021 začaté trestné stíhanie za prečin po‑
škodzovanie cudzej veci. Doposiaľ nezistený pá‑
chateľ v dobe od 28. 9. 2021 do 11. 10. 2021 na 
Koceľovej ul. postriekal farbou fasádu obytného 
domu z  dvoch strán. Konaním spôsobil pre Spo‑
ločenstvo vlastníkov bytov škodu na majetku vo 
výške najmenej 400 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 11. 11. 2021 
trestné stíhanie a  súčasne vzniesol obvinenie 
2  osobám pre prečin krádeže spáchaný formou 
spolupáchateľstva. Po vzájomnej dohode spoločne 
10. 11. 2021 v čase okolo 16.05 hod. v obchodnom 
dome v SNV odcudzili potravinový i nepotravinový 
tovar. Obchodnej spoločnosti spoločným konaním 
spôsobili škodu po vyčíslení vo výške 486,63 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 20. 11. 2021 
trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolená výroba 
omamných a  psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a  obchodovanie s  nimi 
v  súbehu s  prečinom ohrozenie pod vplyvom ná‑
vykovej látky. Páchatelia od presne nezistenej doby 
až do zastavenia hliadkou pohotovostnej motorizo‑
vanej jednotky KR PZ v Košiciach na Školskej ul. 
19. 11. 2021 mali pri sebe neoprávnene pre vlastnú 
potrebu počas jazdy v osobnom motorovom vozidle 
doposiaľ presne nezistené množstvo zelenej suši‑
ny, ktorá vykazovala znaky rastliny rodu Cannabis. 
Vodič zastaveného vozidla bol vyzvaný k podrobe‑
niu sa dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 
Javil však známky požitia inej návykovej látky, 
preto bol vyzvaný k  podrobeniu sa akútneho to‑
xikologického vyšetrenia na zistenie prítomnosti 
omamných a psychotropných látok, s čím súhlasil. 
Pri vyšetrení ošetrujúci lekár potvrdil príznaky po‑
žitia omamných a psychotropných látok.

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP riešila 10.  11.  2021 o  8.40 hod. na 
Štefánikovom nám. na zastávke MHD zistený 
priestupok, ktorého sa dopustil Š. M. Menovaný 
porušil zákaz fajčenia na zastávkach a krytých ná‑
stupištiach vnútroštátnej osobnej dopravy. Priestu‑
pok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP na základe telefonického oznamu od 
občana riešila 11.  11.  2021 o  12.10 hod. na Ul. 
Medza za obchodným centrom zistené priestup‑
ky proti verejnému poriadku, ktorých sa dopustili 
S. M. a M. Š. Menovaní na verejnom priestranstve 
požívali alkoholické nápoje. Priestupky boli vyrie‑
šené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP zistila 12.  11.  2021 o  12.15 hod. za 
bytovým domom na Levočskej ulici podozrenie 
z trestného činu, ktorého sa dopustil B. B. Menova‑
ný jazdil služobným vozidlom, pričom narazil do za‑
parkovaného osobného motorového vozidla a  toto 
poškodil. Zamestnávateľom mu bola na mieste 
nariadená dychová skúška na alkohol, kde nafúkal 
1,52 mg/l. Zistené skutočnosti boli oznámené prís‑
lušníkom PZ SR k ďalšej realizácii.

Na základe telefonického oznamu od občana hliad‑
ka MsP riešila 15. 11. 2021 o 19.30 hod. pri zdra‑
votnom stredisku na Hutníckej ul. zistený priestu‑
pok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustila 
H. L. Menovaná sa správala vulgárne a  odmietla 
preukázať svoju totožnosť. Prevezená bola na útvar 
MsP, kde sa podrobila dychovej skúške na alkohol 
s  výsledkom 0,82 mg/l. Následne o  19.45 hod. 
z útvaru MsP odišla, vec v riešení MsP.
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Vstupné 
 dospelí 2 €; 

žiaci, študenti  
a dôchodcovia 1 €; 
deti do 6 r. zdarma
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732

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

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

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

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

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO 
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881
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OHliadka MsP 18. 11. 2021 o 23.50 hod. počas hliad‑

kovej činnosti kontrolovala garáže na Duklianskej 

ulici pri železničnej trati. V uvedenom sektore zis‑

tila dokorán otvorenú garáž, kde boli porozhadzo‑

vané rôzne veci. Nakoľko bolo dôvodné podozrenie, 

že garáž bola otvorená násilným spôsobom, hliad‑

ka MsP vlastnou činnosťou zistila majiteľa garáže, 

ktorého následne vyrozumela o zistených skutoč‑

nostiach. Ten sa následne dostavil na miesto, kde 

vizuálne zistil, že mu z garáže bola odcudzená sada 

zimných pneumatík na diskoch, čím mu bola spô‑

sobená škoda vo výške 1 200 €. Pre podozrenie, že 

bola naplnená skutková podstata trestného činu, 

bola na miesto privolaná hliadka OO PZ SR, ktorá 

na mieste vec prevzala k ďalšej realizácii.

Počas hliadkovej činnosti hliadka MsP 19. 11. 2021 

o 1.45 hod. na Letnej ul. v podchode pri predajni na‑

šla čiastočne obnaženého na zemi ležiaceho muža. 

Tento veľmi ťažko prerývane dýchal až chrčal, ne‑

komunikoval. Hliadka sa pokúšala muža prebrať, 

avšak tento na pokusy hliadky nijak ne reagoval. 

Pre bezprostredné ohrozenie života a zdravia bola 

na miesto privolaná RLP. Hliadka na mieste osob‑

nou znalosťou zistila jeho totožnosť. Jednalo sa 

o  K. Ľ. Menovaného následne prevzala posádka 

RLP a previezla na ošetrenie do NsP v SNV.

Hliadka MsP riešila 20. 11. 2021 o 11.20 hod. na 

Tkáčskej ul. zistený priestupok proti poriadku, 

ktorého sa dopustil M. T. H. Menovaný vykonával 

ambulantný predaj zeleniny a ovocia mimo trhovis‑

ka, bez povolenia. Po výzve hliadky predaj ukončil 

a z miesta odišiel. Priestupok vyriešený v kompe‑

tencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP 

riešila 4.  12.  2021 o  9.50 hod. na Hutníckej ul. 

zistený priestupok, ktorého sa dopustil D. L. Me‑

novaný zaparkoval svoje vozidlo tak, že zablokoval 

výjazd vozidlu taxislužby. Priestupok bol vyriešený 

v kompetencii MsP.

16. 12. 2021 o 7.35 h bol na Ul. V. Nezvala 

nájdený horský bicykel. IC 10642021

16. 12. 2021 bol na Školskej ul. na parko‑

visku nájdený zväzok kľúčov ‑ 6 ks, z toho 

1 ks čiernej farby, bezpečnostný + 1 ks 

čip od vchodových dverý červenej farby. 

IC 10652021

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
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KRAJINA PLNÁ POKLADU
13. 1. 2022 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Poplenérová výstava výtvarných diel a fotografií.

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM 
„AKO ZIMUJÚ ZVIERATKÁ“

19. 1. 2022 o 16.00 h | Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 3
V knižnom klube tentokrát prejdeme zimnou prírodou 

a pomocou kníh navštívime obydlia rôznych zvieratiek, 
aby sme zistili, ako sa pripravili na prezimovanie.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
26. 1. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Neformálne stretnutie priaznivcov dobrej knihy 
o pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry.

ATELIÉRY OLEJOMAĽBA
27. 1. 2022 o 16.30 h | Workshop room SKCaK, Zimná 47

Workshop určený pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť.
Vstupné: 5 €

Potrebné nahlásiť sa vopred vlasicova@skcak.sk * tel. 053/442 52 50

FILMOVÉ FOYER
31. 1. 2022 | online

Rozhovor s Petrom Leškom, členom Filmového klubu, o počiatkoch 
neprofesionálneho filmu na Spiši.

Podujatia SKCaK budú organizované 
podľa aktuálnych platných opatrení Covid automatu.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Benji Davies: Dedkov ostrov
Jemný pestrofarebný príbeh, ktorý hovorí deťom, že ľudia, 

ktorých ľúbime, ostávajú v našom srdci, hoci sa nám zdá, že odišli veľmi ďaleko. 
Ilustrácie z tejto knižky boli v roku 2019 vystavené na BIB – najväčšej svetovej 

výstave detskej ilustrácie.

Rick Riordan: Apolonov pád 5: Nerova pevnosť
V záverečnej časti zo série Percyho Jacksona sa Lester Papadopulos ocitne na 
konci svojej cesty. Lester a Meg budú čeliť hrôzostrašnému cisárovi Nerovi...

PRE DOSPELÝCH - beletria
Fiona Davis: Knižnica na Piatej avenue

Veľkolepé prostredie ikonickej knižnice v New Yorku ožíva prostredníctvom 
dvoch žien. Spoločne hľadajú vzácne zmiznuté knihy, čo ich núti určiť si svoj 

životný cieľ a žiť naplno.

Hans Rosenfeldt: Vlčie leto
V žalúdku mŕtveho vlka nájdu zvyšky ľudského tela, ktoré patria ruskému 

drogovému dílerovi. Ako sa však obeť dostala do odľahlých končín neďaleko 
švédskej Haparandy?

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Pavel „Hirax“ Baričák: Rusko: zbožňované, aj zatracované
Autor v knihe opisuje svoj výstup na Elbrus severnou stranou a návštevu miest 

ako Moskva, Volgograd, Veľký Novgorod, Jaroslavľ, Piatigorsk, Kislovodsk... 
Cestopis obsahuje viac ako 650 autorových fotografií. 

Peter Herceg: Dia šlabikár + : a-z
Príručka pre deti s diabetom, pre ich rodičov, spolužiakov a kamarátov.

KNIŽNICA ‑ POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Ted Hughes: Kráska a zviera (a iné hry)
Tri rozprávkové divadelné hry, vhodné pre školské predstavenia, sú zdrojom 

potešenia i poučenia pre veľkých aj malých. Je v nich plno napätia, 
komiky a zmyslu pre spravodlivosť.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

7., 8. a 14., 15. január o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
RICHARD GADD: MALÝ SOBÍK

NOVÁ PREMIÉRA V KONTRE! 
SLOVENSKÁ PREMIÉRA!

2020 Olivier Award za výnimočný počin.
„Pozerám na ňu, nech sa už konečne začne smiať. Nech sa už chytí na môj 

vtip. Ale nie. Len uprene na mňa hľadí. A v tom momente mi došlo… 
že to vzala doslovne.“ Mrazivý a pôsobivý príbeh o obsesii, bludoch 

a následkoch náhodnej známosti. Odteraz si dvakrát rozmyslíš, 
či ponúkneš neznámej šálku čaju…

22. január o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
MARTIN MCDONAGH: PORUČÍK Z INISHMORE

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne kocúr. 
Nie hocijaký, ale miláčik člena organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť 

svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch 
je takou silou, že budete plakať od smiechu. Slovenská premiéra. 

Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy!

29. január o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
SAM SHEPARD: PRAVÝ ZÁPAD

Svetoznámy titul ikony americkej dramatiky, držiteľa prestížnych ocenení, 
o. i. Obie, Tony, Pulitzer, Drama Desk, vynikajúceho herca, režiséra a scenáristu.
Dvaja bratia: Austin ‑ hollywoodsky scenárista a Lee ‑ večný tulák a zlodejíček, 

sa stretávajú v dome ich matky v Kalifornii. V kuchyni, pri zvuku kojotov 
a cvrčkov, sa odohráva ozajstný americký western. Bratská rivalita prechádza 

do vojny na život a na smrť, v ktorej stávkou je identita. Hitchcockovské 
napätie, čierny humor, plnokrvné dialógy.

JANUÁR
DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

15. januára 2022 (sobota) o 10.00 h | Vstupné: 15 €

KURZ MAĽBY PRE DOSPELÝCH
Mgr. art. Paulína Halasová

Kurz pre všetky vekové kategórie, pre začiatočníkov aj pokročilých 
(individuálny prístup) pod vedením profesionálnej maliarky. 

Je zameraný na farebné vnímanie a vyjadrovanie sa v maľbe, 
rozširovanie remeselných zručností.

Dĺžka kurzu 2 hod., kontakt 0903 922 303

30. január 2022 (nedeľa) o 19.00 h | Vstupné: 4 €
Podujatie v režime OP

Koncert francúzskeho pesničkára

ACCIDENT INSTANTANÉ
Johan z Tours z Francúzska vystupuje sám s gitarou pod pseudonymom 

Accident Instantané. Jeho punkový prístup k hudbe, kedy si všetky nahrávky 
vydáva sám a poctivo vyráža na jedno turné za druhým, sa odráža aj v jeho 

folkovej tvorbe, ktorej čaro dodáva spev v rodnej francúzštine. 
Realizované v spolupráci s projektom Nahatý muž.

Rezervácie: 0918 905 437
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HĽADÁ SA MAJITEĽ
tohto kocúra, ktorý sa našiel 
22.  11.  2021 pri obchodnom cen‑
tre OBI. Kocúrik je čiernej far‑
by, cca  8  mesačný, na krku mal 
oranžovo ‑čierny obojok s  roľničkou. 
Prosíme majiteľov aby sa čo najskôr 
prihlásili na telefónnom čísle:

0948 955 776.

KULTÚRA, OZNAM

JANUÁR

Aktuálny program nájdete na
www.mkc.snv.sk

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/442 32 49 

MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66 
TIC – Letná 49, 053/442 82 92

ONLINE ZÁZNAMY PREDSTAVENÍ

9. 1. (nedeľa) o 16.00 h * online 70 min.

21. 1. (piatok) o 10.00 h * online

HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK
PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

19. 1. (streda) o 10.00 h * online 115 min.

KAROL HORÁK
ŠTÚR
Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

21. 1. (piatok) o 18.00 h * online 110 min.

GYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

23. 1. (nedeľa) o 16.00 h * online 50 min.

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

26. 1. (streda) o 10.00 h * online 90 min.

MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

28. 1. (piatok) o 18.00 h 120 min.

MIRO GAVRAN
ZMRZLINA
Gavranova láskavá komédia nadväzujúca na úspešné inscenácie Všetko 

o mužoch a Všetko o ženách.

www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 

0903 613 259, 0948 194 643 alebo e ‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

PROGRAM
JANUÁR

AKTUÁLNY PROGRAM NÁJDETE NA

www.mkc.snv.sk

Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

JANUÁR 2022
Šafárikovo námestie 7, SNV 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
www.mkc.snv.sk
V Kine Mier sú zabezpečené všetky 
protiepidemické opatrenia. Vstup s respirátorom!
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

Z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice 
bude krytá plaváreň zatvorená do odvolania!

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

8. 1. sobota 18.00 Spišskí Rytieri ‑ Prievidza, 
basketbal extraliga muži

22. 1. sobota 18.00 Spišskí Rytieri ‑ Levice, 
basketbal extraliga muži

26. 1. streda 18.00 Spišskí Rytieri ‑ Inter Bratislava, 
basketbal extraliga muži

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

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.

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie

Otváracia doba pondelok ‑ nedeľa 9.00 ‑ 21.00

Cenník 
vstupu

tenisové 
kurty

pon ‑ pia: 9.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
pon ‑ pia: 14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt
sob ‑ ned: 9.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

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

4. 1. utorok 18.00 HK RYSY SNV ‑ Košice, extraliga muži
9. 1. nedeľa 18.00 HK RYSY SNV ‑ Michalovce, extraliga muži
16. 1. nedeľa 18.00 HK RYSY SNV ‑ Trenčín, extraliga muži
21. 1. piatok 18.00 HK RYSY SNV ‑ Košice, extraliga muži
28. 1. piatok 18.00 HK RYSY SNV ‑ Zvolen, extraliga muži

HOTEL PREVEZA**
svadby * stužkové * posedenia * školenia

DENNÉ MENU aj s dovozom

Stravovanie DÔCHODCOV od 2,90 €/porcia

CATERING * PEČENÉ PRASA ‑ možnosť dovozu

T.: 053/416 63 01, 0911 669 863 * 
recepcia@hotel ‑preveza.sk
www.hotel ‑preveza.sk * FB: hotel.preveza.snv

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH 
ZARIADENÍ Sp. Nová Ves

www.stez.sk

NÁSILIE PÁCHANÉ 
NA ŽENÁCH SA TÝKA 
NÁS VŠETKÝCH
Násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťa‑
hoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia partnera, 
než sa stane obeťou prepadnutia na ulici.
Násilie nie je konflikt! V konflikte sa stretnú rovnocenné strany. Násilie je, 
keď jedna strana zneužije prevahu sily a moci nad druhou stranou. Pre násilie 
je typické nemenné rozdelenie rolí (agresor je dominantný).

ROZPOZNANIE NÁSILIA
Žena, obeť domáceho násilia, je málokedy vystavená výhradne jednej forme 
násilia. V odborných kruhoch sa v súvislosti s domácim násilím hovorí o pia‑
tich základných formách:
• Fyzické násilie ‑ s telesným násilím sa často spája i ničenie majetku, 

s následkom ohrozenia zdravia a života ženy.
• Psychické násilie ‑ zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé po‑

známky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
• Sexualizované násilie – nanútené sexuálne činy.
• Sociálne násilie má za cieľ ženu izolovať od spoločnosti a získať nad ňou 

kontrolu (bránenie stretávania sa s rodinou, priateľmi a priateľkami…, 
sledovanie telefonátov, e‑mailov, zakazovanie používať auto a pod.).

• Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k finančným zdro‑
jom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie 
a odmietanie podieľať sa finančne na chode domácnosti a starostlivosti 
o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaní 
zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.

AK VY SAMA PREŽÍVATE NÁSILIE
• Pamätajte si, že to nie je vaša vina. Za násilie je zodpovedný ten, kto ho 

pácha.
• Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude horšie. Prelomte mlčanie, 

povedzte to niekomu, komu dôverujete.
• Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života.
• Máte právo na život bez násilia – nikto nemá právo týrať vás.

TRESTNOPRÁVNA ROVINA NÁSILIA
• Každá forma násilia vrátane vyhrážok je protiprávna.
• Trestné oznámenie môže byť podané písomne alebo ústne do zápisnice, 

na ktoromkoľvek útvare policajného zboru alebo na prokuratúre.
• Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí 

závažná škoda, ak vec neznesie odklad.
• Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje 

život, zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia.
• Polícia má oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať 

vstup až na 14 dní.
• Trestné oznámenie nemusíte podať bezprostredne po útoku. Nehovorte iba 

o poslednom útoku, skúste si spomenúť na čo najviac násilných útokov 
alebo iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.

OBEŤ NÁSILIA A POLÍCIA
Obete násilia sa najčastejšie obracajú na políciu telefonicky na linku 158 ale‑
bo osobne urobia oznámenie na útvare policajného zboru.

AK VY ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ 
POTREBUJE POMOC
Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na č. 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo prísluš‑
nom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a  psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, 
asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, 
zariadenia sociálnych služieb.

BEZPLATNÁ NON -STOP LINKA PRE ŽENY 
ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE 0800 212 212

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v SNV
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HRÁČSKE ZMENY 
U BASKETBALISTOV
Aktuálny majster, Spišskí Rytieri, v tejto sezóne bojujú na dvoch 
frontoch. Pohybujú sa na vrchných priečkach extraligy a so striedavými 
úspechmi bojujú v alpskojadranskom pohári.

Na začiatku decembra došlo v  mužstve k  zmenám. 
Odišli z neho Grant Dressler  – na vlastnú žiadosť 
a Milan Lužaič – zo zdravotných dôvodov. Na ceste je 
už adekvátna náhrada.
„Grantov agent nás požiadal o uvoľnenie hráča z osob-
ných dôvodov. Nechcem špekulovať ani predbiehať 
udalosti, ale nevylučujem, že môže byť za tým aj lukra-
tívnejšia hráčska ponuka zo zahraničia. Rozišli sme sa 
korektne,“ informoval generálny manažér Spišských 
Rytierov Michal Búza.
Bosniak Milan Lužaič pauzoval od 13. novembra. Roz‑
trhnutý meniskus ho vyradil z hry na niekoľko týždňov. 
Žiaľ, v súčasnej situácii si vedenie klubu jednoducho 
nemohlo dovoliť čakať na jeho rekonvalescenciu a po‑
stupný návrat na palubovky.
„Grantovi aj Milanovi ďakujeme za všetko pozitívne, 
čo odviedli pre Spišskú Novú Ves a Spišských Rytie-
rov. V ďalšej kariére im želáme veľa úspechov,“ doplnil 
M. Búza.
Novým hráčom medzi Spišskými Rytiermi sa stal 
23‑ročný americký rozohrávač Channel Banks.

Bude to jeho druhá sezóna v profesionálnom basket‑
bale. V Amerike začínal na Sheridan College, z ktorej 
sa presunul na univerzitu Akron. Viackrát sa mu po‑
darilo dostať do najlepšieho konferenčného tímu, res‑
pektíve najlepšieho defenzívneho družstva. Prvé kroky 
po absolvovaní univerzitného systému smerovali do 
Európy.
V predchádzajúcom ročníku sa Banks dohodol na kon‑
trakte s  estónskym tímom Tartu Ulikool Maks & Mo‑
orits, ktorý hrá okrem domácej súťaže aj v  Estón‑
sko‑lotyšskej lige. Priemerne si do štatistík zapisoval 
11,2 bodu, 3,3 doskoku a 4,5 asistencie na zápas.
Naša nová posila je schopná alternovať na poste rozo‑
hrávača a tiež krídla.
„Dúfame, že v  osobe Channela Banksa sme našli 
niekoho, kto vie trafiť zvonku. Hral v súťaži, v ktorej 
bol aj Mário Ihring. Je už s nami. Držíme mu medzi 
Rytiermi palce a  ideme hľadať ešte druhú posilu,“ 
uviedol generálny manažér Spišských Rytierov Mi‑
chal Búza.

Jozef Petruška

FLORBALISTKY NA SVETOVOM 
ŠAMPIONÁTE
Na prelome mesiacov november a december sa konali vo švédskom Uppsale 
Majstrovstvá sveta žien vo florbale.
Slovensko skončilo vo štvrťfinále, kde ho vyradilo Švajčiarsko po víťazstve 12 : 1. Pozornosť fanúšikov zo 
Spiša sa upriamovala na hráčky, ktoré vyrastali v Kométe Spišská Nová Ves, Paulínu Hudákovú, Kristínu 
Hudákovú, Barboru Kocúrovú. V nominácii na šampionát bola aj aktuálne najproduktívnejšia hráčka ex‑
traligy Klára Grossová. Ta má po deviatich majstrovských zápasoch na svojom konte 27 bodov za 13 gólov 
a 14 asistencií.
Kométa Spišská Nová Ves je v aktuálnej tabuľke na štvrtom mieste. V decembri mali Spišiačky na programe 
dva zápasy vonku, doma by sa mali predstaviť až 8. januára s Pruským.

Jozef Petruška

V novom roku, naši milí,

lásky, blaha, zdravia, sily,

úspechov a šťastia veľa

z úprimného srdca

želá

redakcia
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ZIMNÁ PRESTÁVKA VO FUTBALOVOM 
KLUBE NIE JE LEN O ODDYCHU
A‑mužstvo má tréningovú pauzu do 10. 1. 2022, ma‑
nažérsky sa klub pripravuje už teraz na jarnú časť 
súťaže. Ak situácia dovolí, tak naše prvé mužstvo odo‑
hraje dokopy 9 prípravných zápasov. V nich si zmeria 
sily aj s mužstvami z najvyššej prvej ligy a druhej ligy. 
Na konci prípravy nás čaká dohrávka posledného kola 
s mužstvom Stropkova.

Mládež trénuje podľa možností online. Snažíme sa 
ich cez týždenné výzvy a  online tréningy zapájať do 
športovej prípravy aj počas núdzového stavu. Veríme, 
že v  novom roku sa situácia zlepší a  budeme môcť 
trénovať v normálnom režime.
Aj napriek zimnej prestávke je ale na futbalovom šta‑
dióne rušno. Hráčov a  trénerov vystriedali robotníci, 

ktorí dokončujú rekon‑
štrukciu administratívnych 
priestorov klubu a  mládež‑
níckych šatní. Obnovou už pre‑
šla zasadacia miestnosť, dve kancelárie, dve šatne 
a  spoločná umyváreň so sprchami. Spolu s  novými 
rozvodmi elektriny, kúrenia sa dokončujú ešte ďalšie 
štyri šatne.
Celú rekonštrukciu zastrešuje STEZ s finančnou pod‑
porou mesta. Do rekonštrukcie sa finančne zapojil aj 
futbalový klub a s prácami pomáha aj mestský sociál‑
ny podnik MEPOS.

Program prípravy FK SNV
10. 1. začiatok zimnej prípravy
15. 1., 11.00 FK Slavoj Trebišov ‑ FK SNV
19. 1., 18.00 MFK Tatran Lip. Mikuláš ‑ FK SNV
22. 1. FK Železiarne Podbrezová ‑ FK SNV
29. 1., 11.00 FK Humenné ‑ FK SNV
5. 2., 11.00 FK SNV ‑ FK Gerlachov
8. 2., 18.00 FK SNV ‑ OŠK Rudňany
12. 2., 11.00 FK SNV ‑ MFK Dolný Kubín
19. 2., 14.00 FK SNV ‑ Partizan Bardejov
26. 2. FK Tesla Stropkov ‑ FK SNV (dohrávka)
5. 3., 14.00 FK SNV ‑ TJ Baník Kalinovo
Termíny a miesta zápasov sa môžu meniť vzhľadom 
na počasie a epidemiologickú situáciu.

Tomáš Cehlár

ŠPORT

VÝBORNÉ VÝSLEDKY, NAJRÝCHLEJŠÍ GÓL, 
ALE BEZ DIVÁKOV
V deň štátneho sviatku 17. novembra mal byť v Spišskej Novej Vsi aj veľký športový sviatok. Po dlhých rokoch sa tu 
opäť predstavil slávny klub Slovan Bratislava.

Práve s  týmto klubom sú na Spiši spájané najväčšie 
divácke rekordy. Nezabudnuteľný bol zápas v  sezó‑
ne 1993/1994, kedy hral za Slovan Peter Šťastný. 
V  septembri roku 2009 v  prvom kole zaplnený no‑
vozrekonštruovaný štadión otváral vtedy ako kapitán 
Slovana Ľubomír Vaic. Divácke návštevy sa vtedy 
počítali v  tisíckach. Teraz v  de‑
siatkach. Do poslednej chvíle ve‑
denie klubu na všetkých možných 
úrovniach rokovalo a vyjednávalo, 
koľko divákov môžu pustiť na ho‑
kej. „Bohužiaľ, aj napriek našim 
očakávaniam, že príde k  zmene 
výšky počtu očkovaných platia-
cich divákov v  čiernom okrese, 
sa situácia nezmenila. Neostáva 
nám teda nič iné, len uvoľniť do 
predaja maximálny dovolený po-
čet vstupeniek  – 100 ks. Vieme, 
ako sme sa všetci tešili na plný 
štadión a  Slovan Bratislava, ale, 
bohužiaľ, my ako hokejový klub 
nemáme na výber,“ uvádzalo sa 
v  oficiálnom stavisku klubu pred 
začiatkom stretnutia.
Aj tých zopár desiatok šťastlivcov 
bude dlho na tento zápas spomí‑
nať. Úvodný parádny gól Niemi‑

nema do šibenice bol ozdobou stretnutia. Po góloch 
Vartovníka a  Štraucha to vyzeralo veľmi nádejne. 
Opäť držal Spišiakov nad vodou výborne chytajúci 
Melicherčík, hoci ho dvakrát prekonal Brant Har‑
ris. Dlho po stretnutí sa preberal nešportový zákrok 
MacKenziema na Nieminena, ktorý pečatil strelou do 

prázdnej brány víťazstvo Spišiakov v pomere 4 : 2. 
Pre nováčika extraligy to bol plný bodový zisk nad Slo‑
vanom po takmer dvoch desaťročiach. Špecifické bolo 
aj v  tom, že Spišská Nová Ves postúpila do extraligy 
pod vedením trénera Miroslava Mosnára, ktorý dlhé 
roky pôsobil ako hráč a tréner práve v Slovane.

V dobrých výkonoch a výsledkoch 
pokračoval nováčik extraligy aj 
v  nasledujúcich zápasoch. „Tak 
rýchly gól si ešte vo svojej kariére 
nepamätám. Bol to taký nahodený 
padajúci puk, ktorý skončil v sieti. 
A vlastne, koľko to bolo sekúnd?“ 
pýtal sa po víťaznom zápase s Nit‑
rou divácky najpopulárnejší hráč 
Spišskej Novej Vsi D. Petgrave.
Ešte väčšia rana prišla pre fa‑
núšikov po úplnom zatvorení 
štadiónov. Práve v tomto čase sa 
nováčik dostal do skvelej formy. 
Zdolali majstrovský Zvolen na ich 
ľade 6  : 4 a po porážke Prešova 
5  :  2 po východniarskom derby 
sa Spišiaci dostali do najlepšej 
šestky. A  to ešte bola pred nimi 
poriadna porcia domácich de‑
cembrových zápasov.

Jozef Petruška
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Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk * utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ARGO
Dostal sa k nám v hroz‑
nom zdravotnom aj 
psychickom stave. Život 
na reťazi a dlhodobý ne‑
dostatok stravy. Hľadá 
si aktívneho spoločníka, 
ktorý bude mať dostatok 
času venovať sa mu.

BOLT
Cca  3‑roč. psík, ktorý sa 
dlhodobo potuloval a ne‑
pozná domov, nepoznal 
pohladenie a  lásku. Je 
šikovný, odvážny, no do‑
káže byť aj nedôverčivý. 
Miluje voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

TOFI
Starší 10‑ročný psík, 
ktorý má rád pokoj. Voči 
ľuďom, ktorých nepozná, 
je veľmi nedôverčivý. 
Jeho srdiečko si získate 
jedlom, trpezlivým a lás‑
kavým prístupom.

JUSTY
Trojročný kríženec jazve‑
číka. Lásku a pohladenie 
nepoznal. Hľadáme ro‑
dinku, ktorá s  ním bude 
mať trpezlivosť a  ukáže 
mu, že aj spoločné pre‑
chádzky a pohladenie sú 
príjemné veci.

PIT
5‑mes. šteniatko, ktoré 
smrti uniklo len o vlások. 
Je veľmi priateľský, hra‑
vý, zvedavý, rád sa učí 
nové veci, miluje ľudskú 
spoločnosť a  hru s  iný‑
mi psíkmi. Predpoklad 
stredného vzrastu.

LAPAJ
Pravdepodobne kríženec 
Husky. Je plný energie, 
preto sa hodí do aktívnej 
rodiny so  záhradou. Je 
priateľský, vytrvalý, hra‑
vý, ale dokáže byť aj dosť 
tvrdohlavý a  jeho výcvik 
si vyžaduje trpezlivosť.

MACO
Budí v  ľuďoch na prvý 
dojem rešpekt, ale keď ho 
spoznáte lepšie, stane sa 
váš oddaný spoločník na 
celý život. Potrebuje veľký 
výbeh, pozornosť svojho 
pána a  kvalitnú stravu. 
Nie je vhodný pre začia‑
točníkov.

KIKO
Cca  3‑roč. psík, ktorý 
sa už 2x ocitol v  našom 
útulku. Je priateľskej po‑
vahy, kontaktný, nekon‑
fliktný, nenáročný, voči 
cudzím ľuďom na začiat‑
ku trošku plachý. Má rád 
prechádzky, hladkanie 
a dobré jedlo.

DORI
Mladá, cca 1,5‑roč. suč‑
ka, kríženec nemecké‑
ho ovčiaka, priateľskej 
povahy. Pred mesiacom 
by ste ju nespoznali. Do‑
stala sa k nám vo veľmi 
zlom zdravotnom stave, 
vychudnutá a  s  kožnými 
problémami.

MEGY
Temperamentná fenka, 
pravdepodobne kríže‑
nec border kólie. Miluje 
spoločnosť človeka. Po‑
trebuje veľký dvor, ktorý 
jej poskytne možnosť 
dostatku pohybu.

JARKA
Fenka, ktorá sa znesie 
s  inými psíkmi veľmi 
dobre. Potravu si veľmi 
chráni. Miluje ľudí.

BLEK
Psík, ktorý určite žil 
v dome alebo byte. V ko‑
terci veľmi trpí. Miluje 
ľudí, je bezkonfliktný.

NIKO
Psík menšieho vzrastu. 
Miluje ľudskú spoloč‑
nosť, maznanie, hranie, 
prechádzky a  rôzne iné 
aktivity. V  útulku je mu 
veľmi smutno. Túži po 
milujúcom domove.

BENY
Krásny mladý nemecký 
ovčiak, ktorý žil v  osade 
na metrovej reťazi. Na‑
šťastie sa jeho trápenie 
už skončilo a  teraz čaká 
u  nás na vhodného ma‑
jiteľa.

RIA
Ešte šteňa, hoci vzras‑
tom na to nevyzerá. Je to 
úžasný prítulný mix prav‑
depodobne sibírskeho 
husky a  vlčiaka. Miluje 
ľudí.

KELY
Jej doterajší život bol 
v  uzavretej plechovej 
tmavej búde. Vďaka 
RVPS sa ocitla u  nás 
a my jej hľadáme vhodný 
domov. Ide o krásnu suč‑
ku pripomínajúcu men‑
šieho vlčiaka.

TONY
Cca 5 – 6‑mesačné hra‑
vé, čierne slniečko, ktoré 
vám urobí dobrú náladu. 
Musí sa ešte veľa učiť, 
preto by mal vyrastať  
doma v  milujúcej rodin‑
ke. S  inými psíkmi je 
v pohode, miluje ľudí.

ZORKO
Jazvečík, veľmi milý, 
priateľský, veselý, má 
lesklú srsť, psích kama‑
rátov si vyberá, resp. psie 
slečny mu nevadia. V ko‑
terci sa trasie od zimy…
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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: KRÁSNE MAJTE, V ZDRAVÍ, LÁSKE SI ICH UŽÍVAJTE.
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KRÍŽOVKA

FORIŠOVINY

Ď A K U J E M E
Z A  P R I A Z E Ň

V   U P LY N U L O M
R O K U

Tešíme sa na spoločné 
stretnutia v roku 2022.

kolektív OKC

Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk 
www.facebook.com/okc.smizany

Aktuálne informácie a podujatia na 
www.okcsmizany.sk
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„A  zrazu je tu veľké ticho  – odišiel najvzácnejší člen rodiny  – 
manžel, otec, dedko a pradedko. Už nepočuť z izby stony a volania 
„mami, kde si?“
29.  10.  2021 nás navždy opustil Peter HOFMEISTER vo veku 
86 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na jeho poslednej rozlúčke.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú 
rozlúčku a  firme Kamenárstvo Slavkovský za úpravu miesta na 
cintoríne.
V našich srdciach žiješ, nezabudneme.
S úctou a vďakou manželka s rodinou.

Dotĺklo srdce, onemeli pery – zostal žiaľ. Neplačte nado mnou, len 
tichý sen mi prajte, len spomienky si na mňa v srdci uchovajte…
29.  10.  2021 sme sa navždy rozlúčili s  našou drahou mamkou 
a babkou pani Vierkou BAJTOŠOVOU, ktorá nás opustila vo veku 
76 rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste.
S láskou spomína manžel Jozef, deti Martinka a Lívia s rodinami, 
vnúčatá Nelka, Arturko a  Matiasko, mama a  ostatná smútiaca 
rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a tichú spomienku 
na poslednej ceste môjho milovaného manžela, otca, svokra, 
dedka, pradedka a príbuzného Ladislava DONA, ktorý nás opustil 
10. 11. 2021 vo veku nedožitých 88 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Evanjelickej cirkvi a. v. a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Tíško žila, tíško odišla, vždy usmiata a milá, veľká vo svojej láske 
a dobrote.
10. 11. 2021 nás navždy opustila naša mamka, babka, prababka, 
príbuzná Anastázia ILKOVIČOVÁ vo veku 80 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti a  Rím.‑kat. farskému úradu vo Ferčekovciach 
za dôstojnú rozlúčku.
Zvlášť úprimne ďakujeme MUDr.  Richnavskému z  ODCH NsP 
v SNV za jeho mimoriadne ľudský prístup počas celej hospitalizácie.
S láskou dcéry Janka a Zdenka s rodinami.

V utorok ráno si tíško zaspal. Spi sladko, snívaj svoj večný sen. 
V  spomienkach sme pri Tebe každý deň. Už niet návratu ani 
nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
16.  11.  2021 nás vo veku 50 rokov navždy opustil 
Rastislav  MELEGA, môj milovaný manžel, otec, syn, brat, ujo, 
krstný otec, švagor.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Pohrebnej službe R. Findura a  všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojím manželom.
S úctou a láskou spomína manželka Martina, dcéra Katarína a syn 
Ľuboš.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel 
si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak 
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, synom, bratom, zaťom 
a  príbuzným Martinom HAGOVSKÝM, ktorý nás navždy opustil 
21. 11. 2021 vo veku 38 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí aj Rím.‑kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

JANUÁROVÍ JUBILANTI

Margita Wetterová
Štefan Ondirko
Emília Bőhmerová
Jozef Lipták
Michal Mikolaj
Angela Hrubínová
Eva Majerčáková
Július Salaj
Mária Balaneanová
Věra Čišková
Klára Gondová
Anna Hurajtová
Cyril Klembara
Cecília Markovičová
Valent Matiščík
Mária Pavúková
Anna Peroutková
Terézia Želinská
Ján Ambróz

Pavol Andreánsky
Pavol Brunovský
Jozef Droppan
Otilia Dzurmanová
Milan Farkašovský
Agnesa Figlárová
Petronela Hartiníková
Ján Harvilko
Mária Horváthová
Juraj Kešelák
Ing. Pavol Mitrík
Mária Nemcová
Mária Takáčová
Marta Timková
Emil Tököly
Ján Bandžuch
Mária Bartošová
Vladimír Bína
Ing. Pavol Čupka

Jozef Duračinský
Vincent Fabian
Eva Ferencová
Božena Fridrichová
Bohuš Gavalier
Jozef Golitko
Marta Havlíková
Jozef Holotňák
Mária Hritzová
Júlia Jasečková
Marta Javorková
Albert Jevoš
Vlasta Jureková
Anna Kalafutová
Ladislav Karabin
Helena Kleinová
Vincent Kolačkovský
Eva Kollárová
Jaroslav Kráľ

Sidónia Krempaská
Vladimír Kundrát
Ján Kupčík
Anna Niemašíková
Marta Pasternáková
Vlasta Petreková
Anna Regecová
Eva Reichová
Jozef Ružbacký
Ján Sanetrík
Ladislav Špernakovič
Mária Tarbajová
Vladimír Turčanik
Peter Vojtáš
Ladislav Bašista
Marta Berčáková
Jaroslava Čambalová
Mária Drabová
Elena Ferencová

Jozef Forrai
Mária Gardošová
Elena Gondová
Božena Hadbavná
Magdaléna Hamráková
Anna Henzélyová
Marcela Hollová
Dušan Hozza
Mária Jackovičová
Štefan Jasečko
Ladislav Jemelka
Ľubica Jiroušková
Anna Juházyová
Viera Kovaličová
Štefánia Leskovjanská
Jolana Leštianská
Vinko Matko
Vincent Neupauer
Jolana Novotná

Mária Ogurčáková
Mária Perunová
Mária Serbínová
Daniel Sliva
RNDr. Peter Slivko, CSc.
Eva Stoličná
Ladislav Sumerling
Juliana Suraňovská
Margita Šopatová
Terézia Švecová
Jozef Teplica
Ondrej Tirpák
Ing. Pavol Tkáč
MUDr. Gabriel Tóth
Zuzana Zekuciová

Mesto Spišská Nová Ves z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu pozastavilo možnosť individuálnych slávnostných prijatí jubilantov a uvítaní novorodencov 
v obradnej miestnosti Radnice. Po ukončení tohto núdzového stavu si, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 
alebo osobne v Radnici mesta na I. posch.

Do odvolania sú pozastavené všetky kolektívne občianske obrady. Individuálne prijatia jubilantov a individuálne uvítania detí, sobáše a pohreby sa ko‑
najú podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ (v zmysle Covid automatu). Aktuálne informácie poskytuje Mgr. Z. Kleinová na t. č. 0908 343 208.
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Vieme vravieť mnoho krásnych vecí, no aké slová hoja rany? Ani 
ticho nevylieči, keď sme boli milovaní.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa mohli 
prísť v  tejto ťažkej dobe rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, 
starostlivou mamkou, krstnou, sestrou, švagrinou, tetou 
a príbuznou Máriou KOVÁČOVOU, ktorá nás opustila 23. 11. 2021 
vo veku 60 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nemohli prísť a  uctili si ju 
modlitbou alebo peknou spomienkou.
Naše poďakovanie patrí aj lekárom a sestričkám NsP v SNV, ktorí 
sa o ňu starali do posledných chvíľ.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe 
R. Findura a Rím.‑kat. farskému úradu v SNV.
S úctou a  vďakou manžel Jozef, syn Marco a  ostatná smútiaca 
rodina.

Neplačte, že odišiel som, ten pokoj mi prajte, len tichú spomienku 
v srdci si na mňa zachovajte.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 25.  11.  2021 s  naším ockom, bratom, 
švagrom, strýkom a krstným MUDr. Jozefom KEDŽUCHOM, ktorý 
nás navždy opustil 18. 11. 2021 vo veku 72 rokov.
Poďakovanie patrí aj Rím.‑kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, 
ktorí sa rozlúčili s naším milovaným Jozefom PENDRÁKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Naše poďakovanie patrí tiež primárke MUDr.  Š. Bevilaquovej 
a  celému kolektívu hematologicko‑tranfúziologického oddelenia 
NsP za vysoko odborný a ľudský prístup pri liečení nášho chorého.
Ďakujeme tiež J. Kučinskému, Mgr. Z. Kleinovej a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manželka a smútiaca rodina

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol 
s vami ďalej žiť.
S  veľkým zármutkom v  srdci spomíname na nášho milovaného 
Jozefa DŽUBÁKA, s ktorým sme sa 1. 12. 2021 vo veku 70 rokov 
rozlúčili.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojím manželom, ockom, dedkom, bratom, švagrom, priateľom.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.‑kat. farskému úradu 
Ferčekovce a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali… 
Premenila sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba…
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás 2. 12. 2021 
náhle opustila milovaná manželka, mamka a  babka Janka 
SLIVOŠOVÁ.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za prejavenú 
sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Mgr. Juraškovej a Pohrebnej službe R. Findura.
Prosíme tých, ktorí ju poznali a mali radi, aby jej venovali tichú 
spomienku.
S  úctou a  vďakou manžel Štefan, syn Mário s  manželkou 
Michaelou, dcéra Lucia s  priateľom Jánom a  vnúčatá Sophia, 
Timea a Leo.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán.
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom a  známym za prejavy 
sústrasti a  kvetinové dary, ktorí sa prišli 6.  12.  2021 rozlúčiť 
s  mojím manželom, otcom, bratom a  strýkom Štefanom 
PALENČÁROM.
Poďakovanie patrí aj personálu CSS Spišský Štvrtok. Zároveň 
ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Boh zavolal a  srdce, ktoré malo pre nás toľko lásky, dotĺklo 
navždy.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 
7. decembra 2021 prišli rozlúčiť s Marianou KOĽOVOU, ktorá nás 
opustila vo veku nedožitých 82 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
vdp. kaplánovi M. Brezňanovi a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou dcéra Zuzka s rodinou.

12.  12.  2021 uplynul rok, čo nás vo veku 
84 rokov navždy opustila naša drahá, vždy 
usmievavá mamka, babka, svokra, švagriná  či 
susedka Anna KOVÁČOVÁ.
A  už 20 rokov prešlo od úmrtia nášho otca, 
svokra dedka a suseda Ľudovíta KOVÁČA.
Venujte tichú spomienku manželom, ktorí ste ich 
poznali.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme 
ho milovali.
19. 12. 2021 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko, brat, švagor František MALINA.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, spomínajte spolu 
s nami.
S láskou a s úctou spomínajú manželka, syn s rodinou a ostatní 
príbuzní.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Hoci 
si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostaneš stále 
s nami.
1. 1. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš otec a dedko 
Imrich PAVLOVIČ.
S úctou a láskou spomíname.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši…
2.  1.  2022 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko a príbuzný Ctibor POLOM.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika, syn Pavol a dcéra 
Zuzana s rodinami.

Zostaneš navždy v našich srdciach.
5. 1. 2022 si pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj drahý manžel, náš tatík a dedko PharmDr. Ján VALJAN.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zať, vnučka a ostatná rodina.

„Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.“
5. 1. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Ing. Ľubomír TOKÁR.
S tichou spomienkou v srdci spomína manželka Janka s deťmi.
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Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci. Možno stratíš 
jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu. Ale to, čo si sa od neho 
naučil, to, čo Ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.
So smútkom v  srdci si 6.  1.  2022  pripomenieme 1. výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka, švagra, brata Petra 
CVENGROŠA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Jolka, dcéry Slávka a Danka 
s rodinami a syn Ľubomír.
Ďakujeme za spomienku a  modlitbu všetkým, ktorí ho poznali 
a mali radi.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba sa vracajú 
zas a zas…
8. januára 2022 si pripomíname 11. výročie, čo nás navždy opustil 
môj manžel a náš otec Gejza LESKOVJANSKÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka, syn a dcéry s rodinami

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Ostali len spomienky a odkaz 
jediný. Chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
10. 1. 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
milovaný ocko, svokor, dedko, brat, ujo a švagor Ladislav BAUER.
S  láskou spomínajú manželka Dorka, dcéra Miška, syn Maroš 
s rodinami, brat Jaro s rodinou a ostatná rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.

Ani čas nezahojil ranu, ktorú nám osud nadelil. Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spomíname. Čo nám 
bolo milé a drahé, osud nám vzal, ostali iba spomienky a veľký 
žiaľ.
12. 1. 2022 uplynie 14 rokov, kedy nás opustil Štefan MIKOLAJ.
S láskou spomína manželka Adela a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
12. 1. 2022 si pripomíname 10. výročie, keď nás navždy opustila 
moja sestra, teta a krstná mama Kamila KUBÍKOVÁ.
S láskou spomínajú sestra Mária, netere a krstné deti s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
12.  1.  2022 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko, pradedko a priateľ Štefan 
MANIAČEK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
manželka Anna, dcéry Iva, Soňa a Monika s rodinami

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Hoci 
si odišla a  niet Ťa medzi nami, v  našich srdciach ostaneš stále 
s nami.
14.  1.  2022 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, svokra, babka, prababka, príbuzná 
a známa Mária ČECHOVÁ.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Posielame pozdrav do neba, otecko a  deduško, náš drahý, 
pre Teba… Spomienku tichú dnes poslať Ti chceme, objať Ťa 
a povedať, ako veľmi Ťa milujeme.
14. 1. 2022 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
ocko a dedko Marián SUSA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Mirka, Gabika a Paťka s deťmi.

Zostalo len ticho, v očiach slzy a v srdci žiaľ…
14. 1. 2022 a 17. 2. 2022 uplynie rok, čo už nie 
sú s nami naši drahí rodičia Katarína a Michal 
MAZUROVÍ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im milú 
spomienku.
deti Zuzka a Ľubomír s rodinami

V našich srdciach si stále s nami.
15. 1. 2022 si pripomenieme 4. 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.

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí.
17. 1. 2022 si pripomenieme prvé výročie úmrtia 
môjho milovaného otca Václava GANIŠINA.
17.  5.  2022 si pripomenieme 5. výročie 
úmrtia mojej mamky Boženy GANIŠINOVEJ 
a 8. 9. 2022 tiež 5. výročie úmrtia môjho brata 
Václava GANIŠINA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu so mnou 
tichú spomienku.
dcéra a sestra Ivana s manželom

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne…
18.  1.  2022 uplynie smutný rok od chvíle, kedy navždy 
odišiel manžel, otec, svokor, dedko, brat, kamarát a známy Karol 
TOMAJKO.
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

21. januára 2022 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Helenky 
GULOVEJ, rod. Prachovej.
Venujme jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Všetkým nám chýbaš.

Odišiel si na cestu, kam musí každý sám. Nám ostala v  srdci 
bolesť a smútok.
S tichou spomienkou si 22. 1. 2022 pripomenieme prvý rok, kedy 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec, svokor a dedko Ľudovít 
ZELEŇÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste nezabudli.
S  láskou a  úctou spomína manželka Božena, synovia, nevesta, 
vnuci a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v  našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
23. 1. 2022 uplynie 14 rokov, od kedy 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.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Tak letí ten čas, čo stíchol Tvoj hlas, len 
spomienky na Teba sa vracajú zas a zas.
23. januára 2022 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
drahý Ing. Pavel DOVALA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
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SPOMIENKY

OZNAM, POZVÁNKY

Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán… Ten, kto Vás 
poznal, si spomenie a ten, čo Vás mal rád, nikdy 
nezabudne!
24. 1. 2022 uplynie 20 rokov, kedy nás navždy 
opustila Veronika SZENTKERESZTYOVÁ, naša 
milovaná mamka, babka, teta a švagriná.
10.  7.  2022 si pripomenieme štyri roky od 
smutného odchodu Jozefa SZENTKERESZTYHO, 
nášho milovaného tatka, dedka, uja a švagra.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
S  láskou, vďakou a  úctou spomína smútiaca 
rodina.

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
25. 1. 2022 uplynie 8 rokov, čo nás opustil môj milovaný manžel 
František ŽELINSKÝ.
S  úctou a  vďakou spomínajú manželka Anna a  dcéry Ivetka 
a Alenka s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.

V  neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.
30. januára 2022 si pripomenieme 9. výročie, ako si nás opustila, 
naša milovaná mamička, babka a prababka, Mária OMASTOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s láskou spomínať.
31. 1. 2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša najdrahšia 
dcéra, manželka, mamička, sestra, švagriná, krstná a teta Anna 
IĽAŠOVÁ.
S  láskou a  vďakou spomínajú mama, manžel Štefan, dcéry 
Alexandra a Barborka s rodinami, sestra, bratia a ostatná rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň Vám patrí naša spomienka.
26. 1. 2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamka Emília  
TAKÁČOVÁ a 11. 1. 2022 uplynie 16 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec 
Ján TAKÁČ.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát 
ceny primátora mesta Spišská Nová Ves

ďakuje matičiarom, sympatizantom, 
mestu aj jeho kultúrnym inštitúciám 
za podporu v uplynulom roku 2021. 

V novom roku 2022 prajeme obyvateľom 
nášho krásneho mesta mnoho zdravia, 

šťastia a veľa podnetných aktivít, 
ktoré nám prinesú krásne chvíle 

so slovenskou kultúrou, umením, 
históriou Spiša aj Slovenska.

Mgr. J. Prochotská, 
predsedníčka MO MS 

„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo 
šťastie jednotlivcov mohutnie tou 

mierou, ktorou sa množí vôkol neho.“ 
Milan Rastislav Štefánik

Výbor Klubu Spoločnosti 
M. R. Štefánika v SNV 

ďakuje mestu a partnerským 
organizáciám za spoluprácu 

v uplynulom roku a praje všetkým 
členom a sympatizantom veľa zdravia, 

šťastia, osobných a pracovných 
úspechov v novom roku 2022.

Veríme, že bude priaznivejší a stretneme 
sa pri zaujímavých akciách.

PhDr. Ružena Kormošová, PhD. 
predsedníčka klubu

Ó, mojej matky reč je krásota, 
je milota, je rozkoš, láska svätá! 

Je, vidím, cítim, celok života! 
Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá, 
a moja odev, ktorej neviem ceny… 

Buď požehnaný, kto sa pohodil v tom so 
mnou, trvá pri tom nepremenný! 

Buď kliaty, kto sa zapredal, odrodil…
Pavol Országh Hviezdoslav

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišské kultúrne centrum a knižnica, 
DS Hviezdoslav, Gymnázium, Školská 

ul. a Hotelová akadémia SNV

pozývajú pri príležitosti 
100. výročia úmrtia na

STRETNUTIE S POÉZIOU 
PAVLA ORSZÁGA 
HVIEZDOSLAVA

24. 1. 2022 o 15.00 h v knižnici, 
Letná ul. 28

Na podujatí sa bude vyhotovovať záznam 
a dodržiavať opatrenia Covid-19. 

Realizované s podporou mesta SNV.

Nenašiel by si taký neveľký kus zeme, ako je 
Slovensko, kde by sa vystriedalo toľko krás, ako 
sa vystrieda na Slovensku, a právom prislúcha 

tomuto kraju označenie krásne Slovensko. 
Jozef Cíger Hronský

Dom Matice slovenskej a Miestny odbor 
Matice slovenskej, laureát ceny primátora 

mesta SNV

pozývajú na 27. ročník okresnej súťaže 
v prerozprávaní slovenskej povesti

ŠALIANSKY MAŤKO 
JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO
25. 1. 2022 o 9.30 h v Dome MS, Zimná 68

Súťaž sa uskutoční za aktuálnych podmienok 
Covid‑19.
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INZERCIA, OZNAMY

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

 15. 1. 2022 /sobota/

25. ročník

www.agenturastyl.sk

PRIPRAVUJEME:

PRIPRAVUJEME:

PLES KOŠIČANOV • 18. 2. 2022 • Kaviareň Slávia Košice

hostia: 
• Zlatica Švajdová Puškárová  
& Patrik Švajda 
• Vašo Patejdl & band 
„to najlepšie z našich čias...“
• Orchester Gustav Brom Big-Band
• Andrea Zimányiová 
• Ivana Regešová • Zuzana Gamboa  
• cimbalovka, tombola, charita...

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vážení zákazníci,  

ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste nám prejavovali  

počas celého roka 2021 a tešíme sa na ďalšie  

príjemné stretnutia s vami v našich predajniach   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

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:

19. 1. / 11.00 – 13.30 h
• Nábrežie Hornádu 0, 4, 5, 7, 9, 11, 11/S, 12, 2449/1, 3363, 3364/5, 
3388/9, 3389/10A,
• Nad Medzou 0, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 a 24 celá

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

 � Od 1. 2. 2022 dám do prenájmu, pre jednu 
osobu, 1‑izb. byt s balkónom na Javorovej ul. Byt 
na prízemí je zariadený, po celkovej rekonštruk‑
cii, v cene nájmu zariadenie bytu, el. spotrebiče, 
energie, TV prípojka a internet. T.: 0910 488 878.

 � Dám do dlhodobého prenájmu 1‑izb. byt na 
sídlisku Mier na 6. poschodí s dvomi balkónmi. 
Informácie na tel. čísle: 0902 221295 po 17.00 
h.

 � Dám do prenájmu zariadený 1‑izb. byt v cen‑
tre mesta Spišská Nová Ves. T.: 0911 626 229.

 � Dám do prenájmu 3‑izb. zariadený byt na 
sídl. Mier, Štúrovo nábrežie. T.: 0907 924 859.

 � Dám do dlhodobého prenájmu rodinný dom 
v Smižanoch ‑ prízemie, 2 podlažia, tichá lokali‑
ta, prístrešok pre 2 autá. T.: 0903 493 313.

 � Odstúpim KRAJČÍRSKU PREVÁDZKU PLNE 
VYBAVENÚ – Letná 42 v SNV. T.: 0948 003 874.

RÔZNE

 � NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTER‑
NET a  je  práve nedeľa? Rozbil sa displej? 
Profesionálny servis notebookov, PC a kan‑
celárskej  techniky u  vás doma 24 h/7  dní 
v  týždni za rozumné ceny. OBNOVA  STRA‑
TENÝCH DÁT!  WINDOWS 11 na každom PC. 
Nastavenie  WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA 
ZDARMA!  Tento rok vianočný servis! Po‑
radíme bezplatne! a  NONSTOP. Doktor PC. 
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

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

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

 � Ponúkam PREPRAVU MULTICAROM S VÝ‑
KLOPOM. T.: 0903 563 298.

 � ZALOŽÍME S. R. O.  ZA VÁS. Kompletné 
založenie s.  r.  o. na kľúč * komplet všetky 
zmeny v  s.  r.  o. * predaj (hotových) READY 
MADE s.  r.  o., platca aj neplatca DPH, zalo‑
ženie živnosti, atď. Kvôli súčasnej situácii 
všetko vybavíme a zapíšeme aj bez nutnosti 
osobného stretnutia. TIMID,  s.  r.  o., spoloč‑
nostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie 
za Tatra bankou), SNV. T.:  0948 249 495 * 
www.spolocnostisro.sk

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

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFE‑
SIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy čistenia) 
hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, po‑
stele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRA‑
TUJEM DOMÁCNOSTI. T.:  0950 511 616, 
0905 824 096.

 �www.murardanielsnv.wbl.sk * PROFESIO‑
NÁLNE RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A BYTOVÝCH JA‑
DIER s búraním aj bez búrania * výmena vaní 
a sprchovacích kútov * obklady * omietky * 
podlahy * maľby a doprava. Všetko na kľúč 
a ochotne. T.: 0904 185 527.

 � ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, za‑
riadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, aty‑
py…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Arto‑
rius * T.: 0948 026 248.

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

 � STOLÁR TOMÁŠ  – VÝROBA NÁBYTKU 
NA MIERU * vstavané skrine * kuchynské 
linky * komody * rôzne bytové doplnky. 
T.: 0908 688 109.

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

 �MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECH‑
NOLÓGIOU  – ponúkame maľovanie bytov * 
rodinných domov * kancelárskych priestorov 
* novostavieb. VÝHODY AIRLESS: vysokokva‑
litné povrchy * nízka spotreba materiálu * 
dosah na ťažko dostupné miesta * možnosť 
veľkoplošných nástrekov * bez znečistenia 
okolia a zariadení. T.: 0940 849 909.

 � FELICITÁ – OPRAVA odevov * dáždnikov * 
žalúzií * ruksakov a zipsov ‑ aj na topánkach. 
Starosaská 7, SNV. T.: 0911 981 549.

 � PONÚKAM MASÁŽE * klasickú * reflexnú * 
bankovanie * manuálnu lymfodrenáž * lávové 
kamene * mäkké techniky. T.: 0904 618 456.

 � BEZPEČNOSTNÉ DVERE od 448 €. Poraden‑
stvo * zameranie * montáž. Zimná 68, SNV. 
T.:  0904 307 161 * FB: Good dvere * e‑mail: 
gooddvere@gmail.com

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

NEJDE  internet?

NEFUNGUJE počítač?

PROBLÉM s programom?

DIAGNOSTIKA ZDARMA

POMOC JE TU!

Aj v nedeľu, či  sviatok!

AJ NA VIANOCE!

W
IN

D
O

W
S 

11

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

0904 318 235
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JAN
012.1. – 16.1.

17.1. – 30.1.

20.12. – 6.1.
ONLINE:

POČAS JANUÁRA SI PRE VÁS NAŠI NÁJOMCOVIA 
PRIPRAVILI ZAUJÍMAVÉ POVIANOČNÉ ZĽAVY. KONKRÉTNE 
ZĽAVY VÁM BUDEME KOMUNIKOVAŤ POMOCOU NAŠICH 
MEDIÁLNYCH KANÁLOV, AKO SÚ SOCIÁLNE SIETE A NAŠA 
WEBOVÁ STRÁNKA. SLEDUJTE NÁS.

OD 17. JANUÁRA PRE VÁS PRIPRAVUJEME VÝSTAVU 
SPOLOČENSKÝCH ŠIAT, NA KTORÝCH BUDÚ NAŠI 
NÁJOMCOVIA PREZENTOVAŤ TRENDY TEJTO PLESOVEJ 
SEZÓNY.

UŽ OD KONCA DECEMBRA STE SA MOHLI NA NAŠICH 
SOCIÁLNYCH SIEŤACH ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ 
VIANOČNÝ STROMČEK, KTORÁ VYVRCHOLÍ LOSOVANÍM 
VÝHERCOV 7.1.2022.

V MENE OBCHODNÉHO CENTRA MADARAS VÁM ŽELÁME 
VŠETKO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKA.

TEŠÍME SA NA VÁS.

OCMADARAS.SK | @OCMADARAS | #OCMADARAS
MLYNSKÁ 39, 052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

POVIANOČNÉ VÝPREDAJE

VÝSTAVA SPOLOČENSKÝCH ŠIAT

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ
STROMČEK NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
POŠLITE NÁM SVOJ VIANOČNÝ STROMČEK DO 
KOMENTÁRU POD PRÍSPEVKOM A DAJTE LIKE NAŠEJ 
FACEBOOK STRÁNKE. VÝHERCU VYŽREBUJEME 7.1.22.

PROGRAM NA JANUÁR
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solidcorp.sk

ŽELÁME VÁM V NOVOM

ROKU 2022 IBA IDEÁLNE

NASTAVENIA ŽIVOTNÝCH

POTRIEB, KOMFORTU,

SNOV A NÁVYKOV. 

22°

ZDRAVIE A LÁSKA

ŠŤASTIE A POHODA

SMART HOME. SMART LIFE.



Hrdý partner slovenského hokejaHrdHrdý pý partartnerner slsloveovensknskéhoého hohokejkejaa

Zoznámte sa s�najnovšou generáciou obľúbeného modelu ŠKODA FABIA. Vyberte si 
z�niekoľkých možností  nancovania a�zabudnite na starosti vďaka predĺženej záruke 
na 5 rokov. Užite si moderné úsporné motory, možnosť zväčšiť palivovú nádrž o�10 l 
a�široký výber asistenčných systémov. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.

www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. Uvedené informácie a�fotogra e majú len 
informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o�ponuke, konečných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Zoznámte sa s�nnajnajnovšovšouou gengeneráeráciociou obľúbeného mode
z�niekoľkých možností  nancovania a�zabudnite na staro
na 5 rokov. Užite si moderné úsporné motory, možnos
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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

Prajeme vám v nasledujúcich 365 dňoch 

veľa šťastných kilometrov a vo všetkých smeroch 

úspešný Nový rok 2022!


