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S BOBINOU 
ÚDOLÍM HORNÁDU
Pri príležitosti 150. výročia otvorenia posledného úseku Košicko- 
-bohumínskej železnice: Spišská Nová Ves – Kysak sa uskutoční jazda 
náučným vlakom s jedinečnou komentovanou prehliadkou osvetleného 
bujanovského tunela vo vagónoch z obdobia Rakúsko-Uhorska ťahaných 
elektrickým rušňom Bobina z roku 1957, viac na str. 13.
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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. 5. do 31. 5. 2022  
alebo do vypredania zásob. 

3 horáky (vrátane infračervenej zóny 
na prípravu steakov), celkovo 9 kW, 
liatinový rošt, teplomer vo veku, 
pojazdný. Rozmery grilovacej plochy: 
cca 50 x 19 cm, rozmery grilu: cca  
š 54 x v 115 x d 116 cm. OBI č. 1974039

PLYNOVÝ GRIL 
JAMESTOWN  
„XANDER”

249,99

0901 709 563

DETSKÁ 
GYMNASTIKA

My sa postaráme o vaše dieťa.
Vy si vychutnáte skvelú kávu 
alebo si zacvičíte v najvybavenejšej 
funkčnej zóne v okolí.

NOVINKA

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

Od ro
ku 2008

    REALITY      A       FINANCIE 

+421 907 898 188

www.lagunareality.sk
info@lagunareality.sk
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Požiar v domove dôchodcov
V strešnom systéme objektu Domova dôchodcov v Sp. Novej Vsi došlo 29. 3. 2022 v popoludňajších hodinách 
k rozsiahlemu požiaru.

V čase vypuknutia požiaru sa v budove nachá-
dzalo 190 klientov. Požiar, ktorý sa na začiatku 
javil ako horiaca elektrická skriňa, sa ukázal 
byť oveľa nebezpečnejší. Hasiči prišli na miesto 
činu do pár sekúnd po oznámení. V tom čase už 
boli ohňom a dymom priamo ohrozené životy 
ľudí na hornom podlaží. Celkovo na mieste za-
sahovalo 26 členov hasičského zboru, niektorí 
bojovali s plameňmi priamo, iní pre nich zabez-
pečovali logistiku a  servis. Šiesti hasiči prežili 
v objekte domova dôchodcov nočnú zmenu.
Zamestnanci domova dôchodcov duchaprí-
tomne riešili krízovú situáciu. Nielenže uhasili 
viditeľný požiar v kancelárii na 4. podlaží, ale 
vďaka nedávno absolvovanému cvičeniu CO 
postupovali profesionálne, racionálne a  efek-
tívne. Desiatky žien a mužov vedeli, ako eva-
kuovať ľudí z  priestorov ohrozených ohňom 
a  najmä vďaka nim nedošlo k  stratám na ži-
votoch. O našich seniorov sa starali pred po-
žiarom, počas neho, ale aj potom, čo ostalo 
190 ľudí bez strechy nad hlavou. Pomáhali 
pri umiestňovaní do iných zariadení, pomá-
hajú im aj dnes.
Svoju rozhodnosť v ťažkej chvíli ukázali čle-
novia Policajného zboru SR, ktorí neváhali 
zachraňovať ľudské životy v  ohrození. Na 
miesto nešťastia prišli prvé hliadky praktic-
ky okamžite po oznámení udalosti, policajti 
tak mohli pomôcť hasičom s technikou. Na 
zásahu a následnej pomoci sa podieľalo 41 
príslušníkov zboru. Mnohí z  nich riskovali 
svoje zdravie a  životy, keď vynášali bez-
vládnych seniorov z horiacej budovy, ďalší 
pomáhali logisticky.
Podobne neváhali pomôcť pri záchrane 
a  následnom presune dôchodcov členovia 
Mestskej polície v  SNV, dobrovoľní hasiči, 
zamestnanci mesta a ďalší.
Našťastie nikto nebol zranený. Z uvedeného 
dôvodu bola vyhlásená mimoriadna situácia 
a všetci boli evakuovaní. Časť klientov bola 
odvezená do spišskonovoveskej nemocnice, 
traja do sociálneho zariadenia v  Spišskom 
Štvrtku. „Po stabilizácii situá cie zdravotníc-
ky personál na triážnom mieste komunikoval 
s klientmi a rodinnými príslušníkmi a rozde-
ľoval ich do rýchlo pripravených kapacít os-
tatných domovov sociálnych služieb v  okolí. 
Poskytnutá im bola nevyhnutná zdravotná 
a psychologická pomoc i cirkevná bohosluž-
ba. Zároveň bolo zabezpečené núdzové stra-
vovanie. Objekt domova dôchodcov je zde-
vastovaný na cca 30 – 40 %. Touto cestou sa 
chcem poďakovať všetkým, ktorí v tejto mi-
moriadnej situá cii pomohli,“ uviedol v tejto 
súvislosti Pavol Bečarik, primátor mesta.

Mesto Sp. Nová Ves spolupracuje so všetký-
mi zložkami verejnej i  štátnej správy na za-
bezpečení ubytovania a všetkých potrebných 
vecí, aby klienti zariadenia prežili túto krízovú 
situáciu v  čo najlepších podmienkach. Svo-
je dočasné útočisko našli v zariadení civilnej 
ochrany na Prednej Hute, zariadení Spoločnos-
ti katolíckeho apoštolátu - Pallotíni.
Ležiaci klienti dočasne umiestnení v  nemoc-
nici boli následne v týždni pred Veľkou nocou 
prevezení do objektu materskej školy na Ul. S. 
Tomášika, kde sa priestory upravili pre potreby 
seniorov. Ďalší boli umiestnení v zariadeniach 
sociálnych služieb v  Prešovskom a  Košickom 
kraji. Niektorí klienti sa vrátili naspäť domov 
k svojim rodinným príslušníkom.
Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 
2 - 2,5 mil. €. Na stretnutí s poslancami mest-
ského zastupiteľstva 31. marca sa riešilo finanč-
né krytie nutných opráv (dočasné prekrytie 

strechy). „Prvá etapa záchranných prác spočíva 
vo vypratávaní sutín zhoreniska a  zabezpečení 
izolácie stropu nad tretím podlažím. Následne 
môže prebiehať oprava elektroinštalácií a  za-
bezpečenie revízie v celom objekte. Súčasne budú 
prebiehať verejné obstarávania na stavebné 
práce podľa pôvodnej projektovej dokumentácie 
nadstavby. Štvrté podlažie bude dobudované 
v  nasledujúcich rokoch v  závislosti od získania 
finančných prostriedkov. Naším cieľom je vrátiť 
domov dôchodcov hoci v  zníženej kapacite (zo 
190 na 150) do užívania do konca mája. Taktiež 
pokračujeme vo vybavovaní stavebného povo-
lenia a  predložení žiadosti o  externé zdroje zo 
ŠFRB na výstavbu nového objektu s  kapacitou 
40 miest,“ informoval primátor P. Bečarik.
Dva dni po požiari minister práce, sociálnych 
vecí a  rodiny Milan Krajniak absolvoval pre-
hliadku zničenej budovy. Okrem iného prisľúbil 
finančnú pomoc 15 tisíc €, pomoc pri financo-

vaní zamestnancov domova a  lobing na 
úrade vlády za pomoc z rezervného fon-
du premiéra Slovenskej republiky.
Takmer dvom stovkám seniorov by mala 
pomôcť aj zbierka a  dary solidárnych 
subjektov. Medzi prvými registrujeme 
spišskonovoveskú firmu s finančným da-
rom vo výške 4 000 €.
„Obraciame sa na ostatné samosprá-
vy a  podnikateľské subjekty s  prosbou 
o  poskytnutie financií na náš darovací 
účet, aby sme mohli čo najskôr pristúpiť 
k  opravám v  objekte domova dôchodcov 
a  sprevádzkovať aspoň 1.  – 3. poschodie 
s  kapacitou 100  – 150 klientov,“ uviedol 
P. Bečarik.
Finančné prostriedky môžu poukázať aj 
fyzické osoby na darovací účet mesta ve-
dený v Prima banke Slovensko, a.  s., na 
základe darovacej zmluvy alebo zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov.
V  koncertnej sieni Reduty 13. apríla za 
účasti ministra vnútra Romana Mikul-
ca, prezidenta HaZZ Pavla Mikulášeka, 
riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ Rado-
slava Fedora, poslankyne NR SR Márie 
Šofranko a  ďalších významných hostí, 
primátor mesta Pavol Bečarik poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane 
190 ľudských životov z horiaceho domo-
va dôchodcov. Minister vnútra zároveň 
pri tejto príležitosti odovzdal rezortné 
vyznamenania príslušníkom Hasičského 
a  záchranného zboru SR a  Policajného 
zboru SR a povýšenia do hodnosti v na-
šom meste.

Číslo darovacieho účtu (IBAN) na 
podporu obnovy domova dôchodcov: 
SK68 5600 0000 0034 0042 5044
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 z Edita Gondová
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aj firiem a ich zamestnancov. Nízky dopyt 
na trhu nepriaznivo ovplyvnil výrobu 
v spišskonovoveskom závode Embraco 
Slovakia. Od marca tu museli pozastaviť 
niektoré výrobné linky, až pokým sa situá-
cia nezlepší. Ako informovalo jeho vede-
nie, zároveň sú nútení pristúpiť k optima-
lizácii zamestnancov. O prácu by tak malo 
prísť do 160 ľudí.

Košický samosprávny kraj začal 14.  3. 
očkovať novou vakcínou od spoločnos-
ti Novavax. Pre všetkých záujemcov je 
k  dispozícii vo veľkokapacitnom očkova-
com centre na Ostrovského ul. v Košiciach, 
a to každý druhý deň v pracovnom týždni 
(pondelok, stredu a  piatok), od 16.00  do 
18.00 hod.

V Galérii netradičných umení od 15. 3. pre-
bieha výstava zameraná na historické 
a kultúrne dedičstvo po rode Csákyov-
cov. Jeho jednotlivých členov priblížu-
jú portréty a  momenty zachytené z  ich 
života. Expozíciu dopĺňa tiež porcelán, 
z ktorého jedli a dokonca aj časť nábytku, 
ktorý používali. Uvedená výstava je prvou 
v rámci pripravovaného cyklu, počas kto-
rého plánujú organizátori priblížiť miesta 
ich pôsobenia. Pozrieť si ju môžete až do 
konca mája.

Básnik, rozhlasový autor a scenárista Ján 
Petrík, ktorý žije a  tvorí v  Sp. Novej Vsi 
oslávil 65 rokov. V košickom štúdiu Slo-
venského rozhlasu sa podieľal na tvorbe 
známych humoristických relácií Supersho-
pa a Fresky. Knižne debutoval pred 30 rok-
mi básnickou zbierkou Tri knihy nepokoja 
a dlhoročne vedie Spišský literárny klub.

Štatistika týkajúca sa utečencov z Ukraji-
ny sa každý deň mení. Útočisko u nás našlo 
približne 150 rodín vrátane detí, ktoré svoj 
nový domov našli nielen na ubytovniach 
a  v  hoteloch, ale aj v  rodinách. V  stredu 
16. 3. prebehlo prvé spoločné stretnutie, 
ktorého cieľom bola výmena informácií 
potrebných nielen pre utečencov, ale aj 
rôzne inštitúcie a samosprávu.

V piatok 18. 3. uplynulo už 150 rokov od 
spustenia premávky na Košicko-bohu-
mínskej železnici. Jej výstavbu si vyžia-
dala potreba spojiť rozvinutý železiarsky 
priemysel v  Sliezsku so zdrojmi surovín 
z východného Slovenska, ako aj nevyhnut-
nosť prepravovať uhlie z Ostravy do žele-
ziarní v Gemeri a na Spiši. Prvým úsekom 
odovzdaným do prevádzky na Slovensku 
bola trať Košice-Kysak-Prešov, na ktorej 
sa začala premávka 1. septembra 1870. 
Postupne sa otvárali ďalšie úseky. Ako po-
sledný bol 18. marca 1872 otvorený úsek 
trate zo Sp. Novej Vsi do Kysaku, kedy 
bola zároveň spustená premávka na celej 

Oprava historických budov 
v centre mesta
V centre mesta čaká na svoju opravu viacero 
historických budov, ktoré sú dôležité nielen 
z pohľadu histórie, ale najmä súčasného kul-
túrno-spoločenského života v  meste. Naj-
významnejšia z nich je budova Reduty, ktorá 
je kultúrnym centrom Spišskej Novej Vsi. „Na-
ďalej pracujeme na tom, aby sme získali po-
trebné financie na opravu Reduty, aj keď je to 
v dnešnej dobe zložité. Spoločne s Košickým sa-
mosprávnym krajom investujeme v tomto roku 
do ďalšej výmeny okien a dverí na tejto budove 
250-tisíc € a pribudne aj opravený park medzi 
Redutou a  cirkevným gymnáziom. Na ďalšej 
historickej stavbe, budove dnešnej základnej 
umeleckej školy, sme už zabezpečili výmenu po-
trebných okien ako súčasti opráv smerujúcich 
k  energeticky úspornej prevádzke, a  teraz sa 
chystáme na komplexnú rekonštrukciu. Preto 
sme investovali 60-tisíc € do prípravy projekto-
vej dokumentácie pre túto rozsiahlu budovu,“ 
hovorí primátor Pavol Bečarik.

V zložitejšej situácii je budova Centra voľné-
ho času na Levočskej ulici. Mesto sa ju nako-
niec rozhodlo nepredať, ale hľadá spôsoby na 
jej postupné opravy. „Aj teraz je budova sčas-
ti využívaná pre potreby klubu dôchodcov, ob-
čianske združenie hendikepovaných, Spojenú 
školu a ďalšie subjekty. Veríme, že v nasledu-
júcich rokoch sa nám podarí získať financie 
na opravu. V jej prípade sa predaj ukázal ako 
neefektívne riešenie. Naopak, budova býva-

lého štátneho archívu, ktorú sme využili na 
záchranu bezdomovcov v  zimnom období, je 
k dispozícii Centru pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie na Letnej ulici, 
kde sa našli zdroje na opravu budovy, čo, sa-
mozrejme, vítame. Verím, že náročné finan-
covanie opráv našich historických budov na-
stavíme tak, aby sme zabezpečili ich efektívny 
chod pre verejnosť,“ dodal P. Bečarik.

 z Tomáš Repčiak

Budovu CVČ sa mesto rozhodlo 
nepredať a pokúsiť sa získať  
externé zdroje na jej obnovu.

Práce na dvoch cyklochodníkoch 
sa blížia ku koncu
V minulom roku sa začalo s výstavbou a opra-
vou cyklochodníkov v rôznych častiach mesta. 
Práce sa po Veľkej noci opäť rozbehli a v sú-
časnosti môžeme očakávať finálnu etapu.
Na cyklotrase Ferčekovce  – Novoveská 
Huta (foto) sú ukončené drenáže, priepusty, 
odvodnenie, zemné práce, ale aj podklado-
vé vrstvy. V  apríli sa rea lizovala pokládka 
obrubníkov a  vyrovnávacej štrkodrvy pod 
asfalty, obrusnej a  krycej asfaltovej vrstvy, 
pokračovalo sa so spevnenými plochami pod 
cyklostanoviskom a prístreškom a taktiež so 
zvislým a vodorovným značením. Celá cyklot-
rasa má byť ukončená v júni tohto roku.
Prvú etapu rekonštrukcie cyklotrasy pri bý-
valých kasárňach plánuje mesto ukončiť 
v máji t.  r. Tu sú ukončené zemné a búracie 
práce, obrubníky aj chodník so zámkovou 
dlažbou. Na cyklochodníku je realizovaná 
obrusná a  krycia asfaltová vrstva, oporný 
múr, zábradlie, zvislé dopravné značenie 
a hrubé terénne úpravy. Potrebné je dokon-
čenie vodorovného dopravného značenia.

„V druhej etape tejto cyklotrasy nám ešte chý-
bajú asfaltové vrstvy cyklochodníka (obrusná 
a  krycia), zvislé a  vodorovné dopravné zna-
čenie a  niektoré hrubé terénne úpravy. Práce 
boli prerušené z dôvodu klimatických podmie-
nok a taktiež ich ukončíme v máji tohto roku,“  
doplnil na záver Milan Mucha, vedúci oddele-
nia výstavby a dopravy MsÚ.

 z Zdroj: odd. výstavby a dopravy MsÚ, 
spracoval Tomáš Repčiak
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na aj s prípojnou železnicou do Prešova.

Členovia Združenia rodičov a priateľov 
diabetických detí známi ako Spišiačiko-
via chcú pomôcť ukrajinským rodinám 
s detským diabetikom. Rozhodli sa pre-
to použiť finančné prostriedky, vyhradené 
na hudobný koncert na oslavu 20. výročia 
svojho pôsobenia pre tých, ktorí to teraz 
naozaj potrebujú. S ponukou pomoci oslo-
vili aj Prešovský samosprávny kraj, Spišskú 
katolícku charitu a snažia sa aj o spoluprá-
cu s  Červeným krížom. Zároveň vyzvali 
ostatné pacientske organizácie, rodičov 
a priateľov diabetikov z  iných kútov Slo-
venska, aby pomohli.

Pri príležitosti Dňa učiteľov vedenie 
mesta 28. 3. ocenilo prácu desiatok peda-
gogických i  nepedagogických pracovní-
kov, ktorí odviedli záslužnú prácu vo vý-
chovno-vzdelávacích zariadeniach v  Sp. 
Novej Vsi.

V  rámci príprav pred otvorením zoolo-
gickej záhrady v  nej prebiehalo jarné 
upratovanie. Zúčastnilo sa ho aj 53 členov 
Združenia rodičov a priateľov diabetických 
detí Spišiačik, ktorí si zároveň už tradične 
adoptovali dikobraza. Takýmto spôsobom 
pomáhajú tunajšej ZOO už 16 rokov.

Zoologická záhrada otvorila 1.  4. po 
zime svoje brány. Počet zvierat bol do-
plnený o nový druh, a to skupinu svišťov 
prériových, ktoré majú aj nové chovné za-
riadenie. Pribudli nové prírastky v skupine 
surikát, kôz kamerunských, kôz walliských, 
raciek hortobágyských, ale aj zebu zakrs-
lého. Opravené, zmodernizované a  zväč-
šené chovné zariadenie má aj orol stepný. 
Rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia, 
bufet a  terasa pri ňom. Pre lepšiu orien-
táciu boli v areáli osadené nové smerové 
tabuľky. Zoologická záhrada plánuje vý-
stavbu stravovacieho zariadenia, ktoré 
by malo vyrásť na mieste, kde boli kedysi 
umiestnené kengury červenokrké.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pove-
domia o autizme OZ SPOSA 2. 4. pri radnici 
otvorilo výstavu výtvarných prác autistic-
kých detí pod názvom Môj úžasný svet. 
Do akcie sa zapojili materské a  základné 
školy v našom meste, kde sa deťom s po-
ruchou osobnosti venujú.

Spišské divadlo uviedlo 3.  4. premiéru 
ďalšej rozprávky Perníková chalúpka. 
Divadelné spracovanie známeho príbehu 
prinieslo aj niekoľko inovatívnych prvkov. 
Okrem tradičného boja dobra so zlom sa 
dotýka environmentálnych tém a zdôraz-
ňuje, aké potrebné je chrániť prírodu, kto-
rú v samotnej rozprávke ničí zlá Ježibaba 
lesná.

Plán rekonštrukcie chodníkov 
a komunikácií
Príchodom jarného obdobia rozbieha mesto 
pripravované aktivity. „Na základe schvá-
leného rozpočtu pre rok 2022 sme začali so 
stavebnými prácami. Opravou asfaltového 
povrchu s  debarierizáciou prešiel chodník na 
Hutníckej ulici č.  1 - 9. Po Veľkej noci plynule 
pokračujú stavebné aktivity na Zámočníckej 
ulici, ktorej chodník je prepojený s  chodní-
kom na Hutníckej ulici a opravou tak získame 
ucelený úsek. Po oprave týchto chodníkov sa 
začne s rekonštrukciou druhej etapy chodníka 
na Duklianskej ulici, v úseku od sídla spoloč-
nosti eurobus po križovatku pri Kauflande,“ 
hovorí vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
MsÚ Milan Mucha.

V nasledujúcich rokoch je postupne plánova-
ná rekonštrukcia chodníkov na Duklianskej 
ulici až po centrum mesta. Jednou z požiada-
viek mestských výborov je aj pripravovaná 
oprava chodníka v  klesaní od Duklianskej 
ulice po mostné teleso na Vyšnej Hati (Fľu-
der). Na tomto svahovitom úseku pribudne 
k  opravenému chodníku aj zábradlie. Na 
sídlisku Mier v rámci II. etapy (I. etapa bola 
zrealizovaná v roku 2020) bude zrekonštruo-
vané parkovisko s chodníkom na Ulici J. Wol-
kera č. 33 - 39.

V širšom centre mesta prejdú opravou asfal-
tových povrchov chodníky na Rázusovej ulici 
v  smere od OC Billa po križovatku s  Ulicou 
Ing. O. Kožucha (ľavá strana). Rekonštrukcie 
chodníkov sa dočkajú taktiež obyvatelia Ko-
ceľovej ulice. „Na tejto ulici je plánovaná re-
konštrukcia komunikácie a parkovacích miest, 

avšak pre aktivity SPP musíme opravy realizo-
vať vo viacerých etapách rozdelených do na-
sledujúcich rokov. Postupnou rekonštrukciou 
vo viacerých etapách prejde i  frekventovaný 
chodník na Ul. M. Gorkého využívaný obyva-
teľmi Tarče, ale aj mestskej časti Ferčekovce,“ 
približuje plány M. Mucha.

Mesto nezabudlo ani na obyvateľov IBV 
Červený jarok, kde aj v  tomto roku bude 
prebiehať realizácia komunikácií. Pre svoju 
veľkú rozlohu pristúpime aj v  tomto prípa-
de k viacerým etapám realizácie asfaltových 
povrchov.

V prípade rekonštrukcie chodníkov a komu-
nikácií sú pripravené ešte ďalšie aktivity, 
o  ktorých budeme informovať po schválení 
na nasledujúcom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva. Pred I. zmenou rozpočtu bola na 
tieto rekonštrukcie chodníkov a komunikácií 
schválená suma vo výške 458 000 €. „Keďže 
sa nachádzame v  zložitom období, kedy sa 
každý mesiac zvyšujú ceny za materiály, pre-
dovšetkým asfalt, železo a drevo, tak budeme 
môcť o výsledných sumách za jednotlivé akcie 
informovať až po realizácii verejných obstará-
vaní,“ pripomína M. Mucha.

Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia 
Javorovej ulice, kde v  súčasnosti prebieha 
proces verejného obstarávania a  o  začatí 
stavebných prác a finálnej podobe budeme 
informovať v nasledujúcom vydaní Informá-
tora.

 z Tomáš Repčiak

Nové klientske centrum
Už v letných mesiacoch by malo Ministerstvo vnútra SR v Sp. Novej Vsi 
otvoriť v poradí 65. klientske centrum. Občania tak na jednom mieste 
budú môcť vybaviť všetky agendy okresného úradu a vybrané agendy 
polície.

Sídliť bude v budove na Markušovskej ul., ktorú ministerstvo prevzalo do správy od 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Budova najprv prejde nevyhnutnými sta-
vebnými úpravami, ktoré budú financované z OP Efektívna verejná správa v rámci pro-
jektu Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované 
služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k ve-
rejným službám. „Teším sa, že aj Spišská Nová Ves sa konečne dostane do zoznamu okre-
sov, ktoré majú svoje klientske centrum. Roky sa o tom hovorilo, ale až teraz sa myšlienku 
podarilo pretaviť do reality. Občania tak budú mať pod jednou strechou všetky agendy 
okresného úradu a vybrané agendy polície, konkrétne evidenciu vozidiel, doklady a agendu 
zbraní a streliva,“ informovala prednostka Okresného úradu v SNV Mária Dudžáková.

V budovaní klientskych centier vo všetkých okresných mestách pokračuje ministerstvo 
vnútra v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Jeho zámerom je zriadiť celkom 
78 klientskych centier.

 z Edita Gondová
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Franza Josepha Hydna 4. 4. v koncertnej 
sieni Reduty priblížili žiaci ZUŠ koncertom 
jeho tvorbu. Humorným spôsobom v do-
bových kostýmoch koncert oživili a  obo-
hatili o  zaujímavé poznatky zo života 
uznávaného skladateľa klasicizmu.

Po páde mosta na Starosaskej ul. bola 
7. 4. uvedená do plnej prevádzky nová 
lávka pre peších. Jeho výstavba si vy-
žiadala finančné prostriedky vo výške 
približne 203-tis. €, ktoré boli hradené 
z rozpočtu mesta. Sprevádzkovaniu nové-
ho mosta predchádzal náročný proces, od 
odstránenia zrúteného mosta cez usku-
točnenie nutných byrokratických úkonov, 
čo ho výrazne predĺžilo, až po úplné osa-
denie nového.

Primátor mesta Pavol Bečarik 7.  4. prijal 
na radnici zahraničných pedagógov a štu-
dentov z ČR, Nemecka, Slovinska a našej 
Technickej akadémie v  SNV. Zahraniční 
študenti na škole absolvovali 2-týž-
dňovú odbornú stáž v  rámci projektu 
Erasmus+. Tí z  Nemecka však neprišli 
s prázdnymi rukami. Ešte pred odchodom 
vyzbierali medzi sebou peniaze v  sume 
1 550 € a  plné autá  materiálnej pomoci 
pre utečencov z  Ukrajiny, ktorí našli svoj 
dočasný domov v našom meste. Primátor 
mesta za túto pomoc na slávnostnom ob-
rade odovzdal pedagógom ďakovný list.

Občianske združenie Bez drog zorganizo-
valo prednášky pre mládež na školách 
o škodlivosti užívania drog a návyko-
vých látok. Jednou z  nich bola aj pred-
náška, ktorá sa uskutočnila 8. 4. v ZŠ na Ul. 
Ing. O. Kožucha.

Po 9-tich mesiacoch rekonštrukcie bola 
8. 4. opäť otvorená krytá plaváreň. Vy-
menená tu bola pôvodná technológia na 
vykurovanie a ohrev vody, vzduchotechni-
ka a vonkajšie teplovodné rozvody. Práce 
si vyžiadali investíciu vo výške viac ako 
1,7 mil. €. Zároveň sa rozbehli rekonštrukč-
né práce v  šatniach v  plavárni vrátane 
výmeny okien, dlažby či elektroinštalácie, 
ktoré si vyžiadajú ďalších 45-tis. €.

V  rámci pilotného národného projektu 
Bezplatného dlhového poradenstva 
na Slovensku funguje už 20 bezplat-
ných dlhových poradní. Tá v  Spišskej 
Novej Vsi sa nachádza na Odborárov 51. 
Viac informácií o  službách poskytova-
ných bezplatnými dlhovými poradňa-
mi sa dozviete na internetovej stránke 
https://pomahamedlznikom.sk.

V podkroví Domu Matice slovenskej sa 9. 4. 
uskutočnilo ďalšie pokračovanie literárne-
ho projektu Hokerlík. Literárno-hudobný 
večer pre verejnosť ponúkol tvorbu členov 

Nová športová hala
Na základe memoranda s mestom plánuje Košický samosprávny kraj 
postaviť novú športovú halu. Nachádzať sa bude v blízkosti mestskej  
športovej haly na Ul. Za Hornádom. Odhadované investičné náklady 
sa pohybujú na úrovni do 3 miliónov eur.

Na marcovom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva poslanci, okrem iného, schválili aj zá-
menu pozemkov bez finančného vyrovnania 
medzi mestom a  Košickým samosprávnym 
krajom. Mesto tak získalo do svojho vlast-
níctva pozemky nachádzajúce sa na mest-
skom trhovisku a kraj pozemok nachádzajúci 
sa za mestskou športovou halou. Ten plánuje 
využiť na výstavbu novej športovej haly. 
„Pozostávať by mala z dvoch blokov, jeden by 
mal slúžiť ako zázemie pre športovcov a druhý 
ako multifunkčná telocvičňa s  tribúnou. Jej 
súčasťou budú tiež šatne, sociálne zariadenia 
či skladové priestory pre športové vybavenie. 
Multifunkčné ihrisko by malo slúžiť pre potre-
by žiakov Strednej odbornej školy ekonomic-
kej, ktorá ju bude spravovať, ale aj pre účely 

širokej verejnosti,“ priblížila vedúca komuni-
kačného oddelenia Košického samosprávne-
ho kraja Anna Terezková.
Termín začiatku výstavby novej športovej 
haly bude závisieť od dĺžky administratív-
nych procesov. Košický samosprávny kraj má 
v súčasnosti vypracovanú dokumentáciu pre 
územné konanie a  následne bude vypraco-
vaná dokumentácia pre stavebné povolenie. 
Po jeho vydaní by mala byť športová hala 
postavená do jedného roka.
Odhadované investičné náklady boli sta-
novené vo výške do 3 mil. €. Košický samo-
správny kraj plánuje výstavbu financovať 
prostredníctvom úveru z Európskej investič-
nej banky.

 z Edita Gondová

Začali práce na dopravnom 
prepojení LIDL - TESCO
Od 18. marca začali stavebné práce na ko-
munikácii medzi obchodnými centrami LIDL 
a  Tesco. V  riešení je tak dlhoročný problém 
v  tejto časti nábrežia Hornádu. Nejde len 
o  dopravnú situáciu pre motorové vozidlá. 
Občania budú mať po niekoľkých mesiacoch 
k dispozícii aj chodník i cyklistický chodník.
„Dlhoročný problém s  prejazdnosťou medzi 
nákupnými centrami Tesco a  Lidl bude tento 
rok konečne odstránený. V polovici marca sme 
odovzdali stavenisko firme, ktorá začala so 
stavebnými prácami. Predmetom realizácie 
stavebných prác bude vybudovanie dvojpru-
hovej komunikácie, jednostranného chodníka 
a  obojsmerného cyklistického chodníka. Sú-
časťou stavby je aj nový autobusový prístre-
šok, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie 
a  ochrana podzemných telekomunikačných 
vedení,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby 
a dopravy MsÚ Milan Mucha.
Podľa jeho slov bola verejným obstarávaním 

vysúťažená hodnota zákazky na 476 966,40 € 
(s DPH), pričom aktívnou komunikáciou ve-
denia mesta so spoločnosťou pripravujúcou 
výstavbu nákupného centra pod Kauflan-
dom získalo mesto dar vo výške 207 545 €.
V  apríli začali práce, ktoré dočasne obme-
dzili aj pohyb na lávke pri Panoráme. Ob-
medzenia vyžadujú od občanov zvýšenú 
opatrnosť. „Keďže prebiehajú stavebné práce, 
prosíme vodičov o  rešpektovanie dopravných 
obmedzení a  dočasné zjednosmernenie ulice 
výhradne v  smere od Lidlu k  Tescu. Zároveň 
chceme apelovať na chodcov, ktorí využívajú 
služby Polikliniky pri Hornáde, aby primárne 
využívali vstup od Chrapčiakovej ulice. Počas 
prvých dní prác sme evidovali výrazné riziko 
kolízie vozidiel stavieb a  vozidiel s  chodcami 
na zúženom profile vozovky. Za pochopenie 
ďakujeme,“ dodáva M. Mucha.

 z Tomáš Repčiak

V  apríli začali práce na dopravnom prepojení LIDL - TESCO, 
ktoré dočasne obmedzili aj pohyb na lávke pri Panoráme.
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vom zborníku Priúzko, ktorý vyšiel pri prí-
ležitosti osláv 40. výročia založenia tohto 
združenia. Podujatie zrealizovalo Spišské 
kultúrne centrum a knižnica v  spolupráci 
so Spišským literárnym klubom a Kultúr-
nym centrom Attico.

Encyklopédia mestských a  obecných 
polícií SR autora Martina Korčoka mapuje 
vývoj poriadkových zložiek, ktoré denne 
dohliadajú na dodržiavanie zákona, bez-
pečnosť a  poriadok. Práve naša mestská 
polícia bola založená medzi prvými piati-
mi na Slovensku v roku 1991.

CVČ v Sp. Novej Vsi v súvislosti s prícho-
dom utečencov z  Ukrajiny okrem zabez-
pečovania programu pre deti či iniciovaniu 
verejnej zbierky vedie aj jazykové kurzy 
pre ukrajinské ženy, na ktorých sa učia 
základy slovenského jazyka. Kurz vedú 
dôchodkyne v  rámci dobrovoľníckej čin-
nosti, vďaka čomu sú bezplatné. Záujem 
oň už prejavilo 51 žien.

ZUŠ zorganizovala 12. 4. v Koncertnej sie-
ni Reduty Jarný koncert, na ktorom sa 
predstavili žiaci hudobného, dramatické-
ho, tanečného i výtvarného odboru. Jeho 
súčasťou bola aj predajná, charitatívna 
výstava výrobkov žiakov výtvarného od-
boru s názvom Deti ZUŠ SNV pre Ukra-
jinu. Celý finančný výťažok je venovaný 
na podporu ukrajinským rodinám, ktoré to 
v súčasnej situácii potrebujú a sú v našom 
meste.

Medik a Florence roka 2021
V priestoroch spišskonovoveskej nemocnice Svet zdravia 10. apríla prebie-
halo finále prvého spojeného ročníka súťaže Medik roka 2021 a Florence 
roka 2021. Zároveň si 24 finalistov muselo poradiť s rôznymi úlohami 
počas víkendových workshopov. Najlepším medikom sa stal Július Okály 
a z budúcich sestier zvíťazila Mariana Tarbajová.

Tohtoročného finále sa zúčastnili súťažiaci 
z  rôznych univerzít na Slovensku i  v  Česku. 
Súťažili študenti 5. a  6. ročníkov lekárskych 
fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo a budú-
ce sestry 3. ročníka denného štúdia v odbore 
ošetrovateľstvo na univerzitách a  vysokých 
školách, alebo v odbore diplomovaná všeo-
becná sestra na stredných zdravotníckych 
školách vo vyššom odbornom vzdelaní. „Už 
niekoľko rokov sa súťažami Medik roka Flo-
rence roka snažíme študentom poskytnúť je-
dinečnú príležitosť stretnúť sa s disciplínami, 
ku ktorým sa počas štúdia možno ani nedo-
stanú. Ukazujeme im, ako funguje skutočná 
nemocnica a dávame im priestor získať nové 
vedomosti od špičkových odborníkov. Tento 
rok sme súťaže spojili, pretože chceme pouká-
zať na dôležitosť spolupráce medzi medikom 
a  sestrou, ktorá je nesmierne dôležitá preto, 
aby pacient získal čo najkvalitnejšiu zdravot-
nú starostlivosť,“ uviedol v  tejto súvislosti 
generálny riaditeľ siete polikliník ProCare 
a nemocníc Svet zdravia Radoslav Čuha.

Najlepším medikom roka 
2021 sa stal Július Okály 
z  3. lekárskej fakulty Karlo-
vej univerzity v Prahe: „Na-
učili sme sa veci, ktoré si na 
fakultách nemáme možnosť 
vyskúšať, takže sa nám ur-
čite zídu. Každému by som 
odporučil, aby si súťaž Me-
dik a Florence roka vyskúšal, 
pretože získa množstvo vedo-
mostí a spozná skvelých ľudí.“

Medzi budúcimi sestrami 
zvíťazila študentka Fakul-
ty zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v  Ružomberku Mariana Tarba-
jová: „Súťaž mi dala veľa nových vedomos-
tí a  skúseností, ktoré sa mi určite zídu aj pri 
štátniciach, ktoré ma čakajú.“

Víťazi získali finančnú odmenu vo výške 
3 000 €. Všetkým 24 finalistom bolo zároveň 
ponúknuté garantované pracovné miesto 
v  sieti nemocníc Svet zdravia a  tiež zaují-
mavé ceny podľa jednotlivých finálových 
kategórií.

Vyhlasovateľom a  organizátorom súťaže je 
spoločnosť Svet zdravia,  a.  s., v  spolupráci 
s  generálnym partnerom zdravotnou pois-
ťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú 
Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova 
lekárska fakulta UK v Martine, Lekárska fa-
kulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ 
v  Košiciach a  Fakulta zdravotníckych odbo-
rov Prešovskej univerzity v Prešove.

 z Edita Gondová, Bianka Krejčiová

Víťazky súťaže Florence roka 2021

Víťazi súťaže Medik roka 2021

Mesto  
Spišská Nová Ves 
pozýva občanov  
mesta na

SPOMIENKOVÚ 
SLÁVNOSŤ

spojenú s kladením vencov

pri príležitosti

77. výročia 
ukončenia 

II. svetovej vojny

6. 5. 2022 o 14.00 h
pri Pamätníku oslobodenia 

na Radničnom námestí
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V Vyhliadkovú vežu nad mestom 
navštívia prví turisti v lete
Vedenie mesta absolvovalo v polovici apríla 
kontrolný deň na vyhliadkovej veži na Šuler-
lochu, 24-metrovú vežu v súčasnosti zabez-
pečujú bočnými bezpečnostnými drevenými 
obkladmi a  realizujú sa dokončova-
cie práce.
Konštrukciu veže získalo mesto da-
rom od Slovenskej elektrizačnej 
prenosovej sústavy, a. s. „Po tom, čo 
mesto zabezpečilo jej rozmontova-
nie a  prevoz z  Bošáce, sme ju očistili 
a natreli na červeno-bielo. Zafarbenie 
a výška veže vychádza z potrieb diví-
zie Dopravného úradu, keďže sa v blíz-
kosti nachádza spišskonovoveské 
letisko s dennou prevádzkou,“ uviedol 
Pavol Bečarik, primátor mesta.
Veža sa skladá zo šiestich štvormet-
rových častí a  strechy. Všetky roz-
montované časti previezli lesnou prí-
stupovou cestou z Novoveskej Huty 
na kopec Šulerloch. Celkové náklady 
na vyhliadkovú vežu dosiahli výšku 
191-tisíc €, na jej realizáciu prispe-
la spoločnosť Embraco v Spišskej 
Novej Vsi sumou takmer 53-tisíc €. 
Po dokončení prác na veži prebeh-
ne kolaudačné konanie a  následne 
bude veža sprístupnená verejnosti. 
Veža ponúkne výhľady na Vysoké 
Tatry, Spišskú Novú Ves a široké oko-
lie. Mesto tak zatraktívnilo prímest-
skú oddychovú zónu na juhu mesta, 
kde sa nachádza aj pútnické miesto 
s kaplnkou Panny Márie Karmelskej, 
malá jaskyňa Školská (Karasova) 
diera či multifunkčný areál na rôzne 
druhy športov.
K vyhliadkovej veži sa dostanete po 
zelenej značenej trase buď z Novo-
veskej Huty (zaparkovať môžete 
pri pohostinstve Poľovník) alebo od 
Tarče (domova dôchodcov). Obe tra-
sy majú približne 4,5 km (cca 1 hod. 

chôdze). V súčasnosti prebieha príprava zna-
čenia trás od Sadovej ulice (BMZ).
Pozvánku na otvorenie veže nájdete na stra-
ne 15.

Gejzír Sivá brada
Významná prírodná lokalita Sivá Brada 
má z  pohľadu ochranárov veľkú hodnotu. 
V  minulosti tu bol umelo vytvorený gejzír 
vrtom do 150-metrovej hĺbky, kde je pod-
zemný obeh vôd. Tá sa využívala v kúpeľoch. 
Zaujímavá je tiež tvorbou travertínu, kto-
rý vzniká vyzrážaním minerálnych vôd na 
povrchu. Zároveň ide o  unikátne miesto aj 
z pohľadu vegetácie. Rastú tu rastliny, ktoré 
sa inak nachádzajú iba na pobreží Stredo-
zemného mora. Je to spôsobené vysokým 
obsahom solí v  prameňoch. Táto vegetácia 
sa prelína s  mimoriadne vzácnymi  nízkymi 

teplomilnými trávnikmi. Vzhľadom na výni-
močné prírodné vzácnosti sa o túto lokalitu 
dlhodobo zaujímali ochranári. Doteraz bola 
vo vlastníctve súkromnej osoby. Približne po 
15-tich rokoch sa Štátnej ochrane prírody SR 
podarilo odkúpiť 10 ha pozemku za cenu 150-
tis. €. Ochranári tu plánujú vybudovať ná-
učný chodník s  informačnými panelmi a  in-
fraštruktúrou. Stihnúť by to chceli do roku 
2025, kedy uplynie 100 rokov od vyhlásenia 
rezervácie Dreveník ako jednej z  prvých na 
Slovensku.

 z Tomáš Repčiak

 z Edita Gondová

Členovia MsV č.  9  – Telep, Modrý 
vrch si 24. 3. na svojom výjazdovom za-
sadnutí stanovili úlohy pre rok 2022. Tie 
zahŕňajú napr. vybudovanie nového par-
koviska či opravu schodiska na Filinské-
ho ul. Zároveň chce výbor aj tento rok 
zorganizovať jarnú a jesennú brigádu.

Na výjazdovom zasadnutí 25.  3. členo-
via MsV č. 5 – sídl. Západ riešili úlohy 
priamo v  teréne. Zrekonštruovať poža-
dujú chodníky pri fľudri, na Hutníckej 
ul. až po hranicu s  obcou Smižany, na 
Duklianskej ul. od eurobusu smerom do 
mesta či na Zámočníckej ul. Zároveň sa 
výbor zaoberá aj realizáciou odbočova-
cieho pruhu pri železničnom priecestí. 
V  prípade schválenia projektu v  rámci 
výzvy IROP mesto plánuje revitalizovať 
vnútroblok medzi ulicami Hutnícka, Ko-
lárska a  Strojnícka s  celkovou výmerou 
7 165 m2. Sústrediť sa chce aj na reguláciu 
statickej dopravy s  možnosťou prípad-
ného zjednosmernenia niektorej ulice. 
Rovnako chce podporiť tiež revitalizáciu 
ďalších medziblokových priestorov pro-
stredníctvom externých zdrojov. Aktuál-
ne na sídl. Západ prebieha rekonštrukcia 
zdravotného strediska za cca 500-tis. €.

Členovia MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu 
(Tarča) riešili 5.  4. na svojom zasadnutí 
aj podnety od občanov. Zároveň disku-
tovali o umiestnení značenia autobuso-
vej zastávky v  blízkosti ZŠ na Lipovej 
ul. Veľkou výzvou bude rekonštrukcia 
parkoviska na Javorovej ul. Zaoberajú sa 
aj prípravou revitalizácie vnútroblokov. 
Plánovaná je rekonštrukcia chodníka na 
Agátovej ul. k  Madaras parku, oprava 
cesty na Gaštanovej ul. a úprava zelene 
na Topoľovej ul.

Na svojom zasadnutí sa 11. 4. zišli aj čle-
novia MsV č. 6 – staré mesto juh. Me-
dzi ich hlavné priority patrí bezpečnosť 
v doprave, údržba a výstavba detských 
ihrísk či športovísk. V predošlom období 
sa im podarilo zrekonštruovať viacero 
chodníkov. V tomto roku pred nimi stojí 
výzva v  podobe rekonštrukcie miestnej 
komunikácie ku MŠ E. M. Šoltésovej aj 
s  výmenou verejného osvetlenia. Záro-
veň je pripravovaná realizácia projektu 
Ekologicky a bezpečne, v rámci ktorého 
by malo dôjsť k  prepojeniu Nábrežia 
Hornádu kovovou lávkou so športovis-
kami zimného štadióna. Pripravená je 
tiež projektová dokumentácia na kom-
plexnú rekonštrukciu skateparku. Výbor 
sa chce zaoberať aj otázkou zelene.
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 z Zuzana Krempaská 
Múzeum Spiša

Vrchárska koruna Spiš 2022
Zdolajte na bicykli 20 zaujímavých zákutí regiónu Slovenský raj a južný Spiš 
a staňte sa hrdým pokoriteľom/pokoriteľkou Vrchárskej koruny Spiš 2022! 
Okrem dobrého pocitu a množstva zážitkov na vás čaká aj súťaž o hodnot-
né vecné ceny. Viac info na www.vraji.sk.

Po roku pre vás opäť spúšťame horskú cyklis-
tickú výzvu Vrchárska koruna Spiš 2022. Pridá-
vame sa tak k ďalším 26 regiónom v Čechách 
a na Slovensku, kde táto výzva prebieha. Výzva 
pozostáva z 20 obľúbených cyklistických lokalít 
a vrcholov zaujímavých či už výhľadmi, okoli-
tou prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo 
charakterom samotnej cesty k nim. Zdolajte ich 
všetky a ovládnite celú Vrchársku korunu Spiš.

Zoznam lokalít Vrchárskej koruny 
Spiš 2022

 z Vyhliadka Hohengrad;  
GPS: 48.8334933N, 20.4132550E

 z Chata Gápeľ;  
GPS: 48.8491700N, 20.3404567E

 z Turistická chata Rita na Čuntave; 
GPS: 48.8426200N, 20.2545167E

 z Pod Holým vrchom; 
GPS: 48.8623633N, 20.7046633E

 z Letanovský mlyn – kamenný most; 
GPS: 48.9545583N, 20.4419983E

 z Galmus; GPS: 48.9003767N, 20.8278983E
 z Kamenná osada; 

GPS: 48.8715650N, 20.5351333E
 z Roveň; GPS: 48.9016867N, 20.5825950E
 z Poľana Javor; 

GPS: 48.8484200N, 20.5251933E
 z Zadný Hýľ; 

GPS: 48.8888600N, 20.4265572E

 z Horáreň medzi Sykavkou a Hnilcom; 
GPS: 48.8453167N, 20.4773883E

 z Dedinky – začiatok Hnileckej cyklomagis-
trály; GPS: 48.8665667N, 20.3812833E

 z Pod Kačeľákom; 
GPS: 48.9881000N, 20.6098833E

 z Nad Pekliskom; 
GPS 48.8121667N, 20.5293333E

 z Tomášovský výhľad; 
GPS: 48.9451589N, 20.4595858E

 z Vyhliadková veža Klimo; 
GPS: 48.8624983N, 20.9283750E

 z Hodkovce, kaštieľ; GPS: 48.9893833N, 
20.7830167E

 z Novoveská Huta, kamenný most; 
GPS: 48.9025167N, 20.5173167E

 z Zvonica v Katúni; 
GPS: 48.9739167N, 20.7343000E

 z Vrch Patria; 
GPS: 48,9823903N, 20,5161733E

Obnova Kúrie Zuzana v Markušovciach
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sa svojím 
projektom Kúria Zuzana  – zážitok v  múzeu 
stalo prijímateľom  grantu podporeného  z  Fi-
nančného mechanizmu  Európskeho hospo-
dárskeho priestoru a  Nórskeho mechanizmu, 
Štátneho rozpočtu SR a  rozpočtu Košického 
samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 
Múzea Spiša. Spolu s partnermi projektu, kto-
rými sú OOCR Slovenský raj & Spiš, Stredná 
odborná škola drevárska v SNV a zahranič-
ný partner - spoločnosť Gagarin z Islandu, 
zrealizujú projekt do apríla 2024.
Všetci účastníci projektu spolupracujú s riadia-
cim orgánom, ktorým je MIRRaI (Ministerstvo 
investícií regionálneho rozvoja 
a  informatizácie) a s  donorom 
z Nórska.

Zámerom a cieľom 
projektu je:

 z záchrana národnej kultúrnej 
pamiatky – Hospodárskej 
budovy pri kaštieli v Marku-
šovciach, jej rekonštrukcia 
a uvedenie budovy do dob-
rého stavebno-technického 

stavu, čo je podmienkou pre realizáciu 
infraštruktúry v zmysle projektu;

 z výsledkom rekonštrukcie bude polyfunkč-
ný kultúrny objekt s variabilitou využitia 
priestorov pre návštevníkov a zamestnan-
cov. Rekonštrukcia im zabezpečí komfort 
a európsky štandard. Zároveň umožní 
realizáciu plánovaných aktivít charakteri-
zovaných v predkladanom projekte;

Grant  pomôže zhodnotiť potenciál celého 
areálu v Markušovciach a ponúknuť návštev-
níkom služby európskej úrovne. Projekt kú-
ria Zuzana je prsteňom, ktorý spojí klenoty 

kaštieľ a letohrádok Dardanely s ich expozícia-
mi, prinesie oživenie celého areálu a zvýšenie 
návštevnosti. Dôležitým krokom je spolupráca 
s  partnermi, zapojenie mladých ľudí, obyva-
teľov regiónu, marginalizovaných skupín tak, 
aby sa stali aktívnou súčasťou a tvorcami pro-
jektu Kúria Zuzana  – zážitok v  múzeu. Viac 
info: www.zazitokvmuzeu.sk
„Veríme, že sa spoločne  podarí naplniť toto 
poslanie a že sa už v roku 2024 stretneme v re-
konštruovanej Kúrii Zuzana na prehliadke no-
vých expozícií, v  exkluzívnych priestoroch pre 
návštevníkov, kde im poskytneme služby, relax, 
zábavu, ale i  vzdelávanie“, uviedla riaditeľka 

Zuzana Krempaská.
Múzeum Spiša ani počas príprav no-
vých projektov nezaháľa a pripravilo 
si pre vás veľa zaujímach podujatí. 
Už 5. 6. (nedeľa) sa v kaštieli Mar-
kušovce bude konať Letohranie: 
deň plný hier a koncert známeho 
hudobníka Adama Ďuricu. Začiatok 
podujatia 13.00 h, koncert 18.00 h. 
Ste srdečne pozvaní.

Oznamujeme chovateľom 
psov a mačiek,  

že hromadné očkovanie uvedených 
zvierat proti besnote sa uskutoční 

v termínoch:

6. mája od 8.00 do 16.00 h 
vo Veterinárnej nemocnici SNV,  

Duklianska 46 (pred sídl. Západ I).

8. mája od 8.00 do 10.00 h 
v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote sa bude 
účtovať poplatok vo výške 8 €. 

Od 1. 9. 2018 je povinné čipovanie psov. 
Čipovanie budeme vykonávať za 10 € 

a evidenciu do CRSZ za 5 € (spolu 15 €).
Kvôli zápisu do CRSZ je potrebné  
aj u čipovaných psov pri očkovaní  
nahlásiť rodné číslo majiteľa psa 
a pri adrese uviesť popisné číslo 

domu (uvedené údaje sú v občian. 
preukaze).

Upozorňujeme chovateľov,  
že očkovanie proti besnote,  

nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu 
so smrteľným priebehom, je povinné. 

Nesplnením si tejto povinnosti sa 
vystavujú riziku postihu.

Telefón: 053/446 26 23, 0905 506 126
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Poverený príslušník OO PZ SNV začal trest-
né stíhanie vo veci poškodzovanie a ohro-
zovanie prevádzky všeobecne prospešného 
zariadenia. Nezistený páchateľ 30.  3.  2022 
okolo 12.30 hod. na Tepličskej ceste počas 
výkopových prác spojených s  výstavbou 
oplotenia nezabezpečil pred začatím zem-
ných prác vyznačenie trasy podzemného 
elektrického kábla. V  dôsledku toho ho 
pracovník vykonávajúci výkopové práce 
doposiaľ nezisteným predmetom poško-
dil. Došlo tým k uzatvoreniu železničného 
priecestného zabezpečovacieho zariadenia, 
ktoré je súčasťou železničného priecestia 
na Markušovskej ceste. Pre poškodeného 
spôsobil škodu na elektrickom kábli vo výš-
ke približne 1 500 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 
trestné stíhanie vo veci nebezpečného vy-
hrážania. Páchateľ pod vplyvom alkoholu 
29. 3. 2022 okolo 18.00 hod. v byte na Po-
točnej ul. verbálne aj fyzicky napadol svo-
ju družku a následne sa jej vyhrážal smr-
ťou. Týmto konaním u poškodenej vzbudil 
dôvodnú obavu o jej život a zdravie.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polí-
cie OR PZ v  SNV začal trestné stíhanie 
vo veci všeobecného ohrozenia, pretože 
29. 3. 2022 okolo 13.30 hod. došlo za dopo-
siaľ presne nezistených okolností a príčin 
k  požiaru v  objekte Domova dôchodcov 
na Brezovej ul. Následkom toho došlo 
k  zhoreniu 4. poschodia a  strešnej kon-
štrukcie budovy, k  nebezpečenstvu ujmy 
na zdraví najmenej 230 ľudí, ktorí sa v čase 
požiaru nachádzali vo vnútri a k predbež-
nej majetkovej škode vo výške najmenej 
2,3 mil. €. K zraneniu osôb nedošlo.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka MsP riešila 11. 3. 2022 o 11.00 hod. 
na Tkáčskej ul. zistený priestupok proti ve-
rejnému poriadku, ktorého sa dopustili R. L. 
a  H. N. Menovaní na verejnom priestran-
stve požívali alkoholické nápoje. Priestupok 
bol vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznamu hliad-
ka MsP našla 15.  3.  2022 o  19.15 hod. na 
Ul. Ing. O. Kožucha ležiaceho muža, ktorý 
spadol na chodník a krvácal z hlavy a uší. 
Jednalo sa o K. P. Na miesto bola privolaná 
sanitka RZP, ktorá poškodeného previezla 
do NsP v Sp. Novej Vsi na odborné lekárske 
ošetrenie.

Hliadky MsP a OO PZ SR za účasti riaditeľa 
OR PZ SR plk. JUDr. Jaroslava Dulíka vyko-
nali 18. 3. 2022 v čase medzi 20.30 a 22.30 
hod. na sídliskách Západ, Mier a  Tarča 

Strelecký výcvik príslušníkov MsP
Plánovaná strelecká príprava príslušní-
kov MsP v Sp. Novej Vsi prebehla 7. 4. 2022. 
Jednalo sa o  statickú a  dynamickú streľbu 
zo služobnej krátkej guľovej zbrane K-100 
Grand Power v parkure pri stresových pod-
mienkach. „Chcem pochváliť a  vyzdvihnúť 
certifikovaných inštruktorov streľby Ľudovíta 
Gondeka a  Lukáša Daniela za veľmi dobrú 
odbornú činnosť vedenia výcviku, za ich pro-

fesionálny a ľudský prístup. Do výcviku vniesli 
nové vysoké prvky cvičenia, s ktorými sa naši 
príslušníci ešte pri výcviku nestretli a v prípa-
de krajnej nutnosti pri použití zbrane v praxi 
by táto činnosť bola hlavným ekvivalentom,“ 
zhodnotil náčelník MsP Marcel Garčár.
Všetci príslušníci MsP boli hodnotení znám-
kou výborne.

 z red.

Nemusia ísť všetci za mnou. 
Stačí, keď pôjdu a budú ma nasledovať 

všetci čestní ľudia.
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika 

a mesto Sp. Nová Ves
pozývajú na pietnu spomienku 

pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti

gen. PhDr. M. R. Štefánika
4. mája 2022 o 13.00 h

pri pamätníku na Štefánikovom námestí

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov dôchodcov na stretnutie

19. 5. 2022 (štvrtok) o 10.00 h
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

Tešíme sa na vás.

… Srdce bude vašim slnkom, ono bude vás zohrievať a povedie vás tou cestou ako vaša 
najlepšia mať. Srdce vaše – to je slnko, bude svietiť pre každého… 

Janko Kráľ
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, laureát Ceny  

primátora mesta SNV, pozýva delegátov a hostí na rokovanie

XI. okresného snemu JDS v SNV
3. mája 2022 o 9.00 h v zasadačke MsÚ, Štefánikovo námestie 1

Pomoc z Callanderu
Ťažké životné situácie nás nútia sa viac zomknúť, viac si pomáhať. Takto to vnímajú aj obyva-
telia škótskeho mestečka Callander, kde žije rodáčka zo Spišskej Novej Vsi. Tá nás v marci 
oslovila s tým, že miestna komunita chce pomôcť utečencom z Ukrajiny. Slovo dalo slovo a na 
ceste k nám je už štvrtá zásielka humanitárnej pomoci. Záštitu nad celou zbierkou prevzali 
Richard a Mary Johnsonovi. Za prvých 5 dní nazbierali množstvo hračiek, topánok, zimných 
búnd, spacích vakov, trvanlivého jedla, hygienických potrieb a dokonca aj krmiva pre zvieratá. 
Jedna zbierka obzvlášť dojala obyvateľov mesta - tri dievčatá Megan (9), Georgia (9) a Maiya (12) 
bez pomoci rodičov upiekli koláče a vyrobili náramky, ktoré potom predávali v stánku na ulici. 
Podarilo sa im zarobiť 126 libier, ktoré darovali na pomoc pre Ukrajinu. Richard a Mary vyzbierali 
obrovské množstvo pomoci pre ukrajinských utečencov a dokopy viac ako 7 000 libier na prepra-
vu. To hovorí o štedrosti obyvateľov mestečka Callander, ktorí aj naďalej pokračujú v zbierke a sú 
pripravení pomáhať, kým to bude potrebné. Ďakujeme!

„Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.“
OZ Pro Memory, mesto SNV, ZUŠ SNV a Spišské kultúrne centrum a knižnica

pozývajú pri príležitosti 80. výročia rodinného transportu židovských obyvateľov zo SNV 
do nemeckých vyhladzovacích táborov na besedu s historikom HÚ SAV 

a riaditeľom Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave

Mgr. JÁNOM HLAVINKOM, PhD.
31. mája 2022 o 13.00 h v knižnici, Letná 28

 z Jana Barbuščáková
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zisťovanie požívania alkoholických nápo-
jov mladistvými a maloletými a následnej 
možnej protiprávnej činnosti poškodzova-
ním súkromného a  spoločného majetku 
občanov. Počas akcie bolo zistených celko-
vo šesť prípadov požívania alkoholických 
nápojov maloletými a mladistvými, ktoré 
boli riešené v zmysle zákona.

Hliadka MsP pri kontrole objektu CVČ na 
Hutníckej ul. zistila 18. 3. 2022 o 21.00 hod. 
porušenie zákona o ochrane pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov, ktorého sa 
dopustili mal. P.  R. (0,72 mg/l = 1,50  ‰), 
ml. F. R. (0,60 mg/l = 1,25  ‰) a  ml. D. T. 
(0,95 mg/l = 1,98 ‰). Menovaní sa z dôvo-
du podozrenia z požitia alkoholických ná-
pojov podrobili dychovej skúške s uvede-
nými výsledkami. U maloletej osoby bola 
zistená skutočnosť oznámená zákonnému 
zástupcovi, ktorému bola následne osoba 
odovzdaná.

Hliadka MsP riešila 18. 3. 2022 o 21.15 hod. 
na Hutníckej ul. kamerovým systémom 
zistený priestupok proti verejnému po-
riadku, ktorého sa dopustil H. P. Menova-
ný na verejnom priestranstve požíval alko-
holické nápoje. Priestupok bol vyriešený 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP pri kontrole objektu pamät-
níka 700-ročnice na Tarči zistila porušenie 
zákona o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov, ktorého sa dopustili 
ml. J. Ch. (0,11 mg/l = 0,23  ‰), ml. K. K. 
(0,16 mg/l = 0,33 ‰) a ml. G. D. (0,61 mg/L 
= 1,27 ‰). Menovaní sa z dôvodu podo-
zrenia z  požitia alkoholických nápojov 
podrobili dychovej skúške s  uvedenými 
výsledkami.

19. 4. 2022 bol o 6.30 h na Brezovej ul. pri 
garážach nájdený zväzok kľúčov v poč-
te 24 ks, z toho 1 elek. čip. IC 207/2022

1. 4. 2022 o 9.35 h v bankomate SLSP na 
Letnej ul. pri SINTRE bola nájdená ho-
tovosť vo výške 20 €. IC 182/2022

26. 3. 2022 o 15.00 h sa na Hviezdosla-
vovej ul. našiel zväzok kľúčov - 2 ks 
s oranžovým a zeleným značkovačom 
+ 2 ks príveskov - strieborný drak 
a zlatý kruh s nápisom „Carat Distile-
ry“, čierna karabínka. IC 1742022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
1. 5. 2022

8.00 - 18.00
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11, 

T.: 053/441 01 92
8. 5. 2022

8.00 - 18.00
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70, 

T.: 053/446 82 25
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

Ochrana lesov pred požiarmi
Z  poznatkov rozborov požiarovosti a  sa-
motného života vieme, že najviac lesných 
požiarov vzniká práve v  jarných mesiacoch. 
Väčšinu občanov láka vypaľovanie suchej 
trávy, aby tak nahradili vyžínanie trávnatých 
plôch, ako sme to poznali v minulosti, zakla-
danie ohňov vo voľnej prírode, čo je zakáza-
né, pritom si však neuvedomujú, že toto vy-
paľovanie má za následok veľké ekologické 
následky a často znamená aj veľké finančné 
straty na majetku a  žiaľ, niekedy dochádza 
pri nich aj k  zraneniu osôb, alebo aj k  ich 
usmrteniu. Práve takéto nezodpovedné ko-
nanie občanov a  detí pri vypaľovaní trávy, 
zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení 
na miestach so suchým porastom, spaľova-
ní odpadov má za následok riziko rýchleho 
šírenia požiaru po trávnatom alebo listna-
tom povrchu a za podpory vetra nie je často 
v  ľudských silách takýto vzniknutý požiar 
zvládnuť a zastaviť. Obnovenie takto zniče-
ného lesného porastu je záležitosťou niekoľ-
kých rokov, ba dokonca až desiatky rokov.

Podľa štatistických výkazov v  okrese Spiš-
ská Nová Ves a  Gelnica došlo v  roku 2021 
celkovo k  9 lesným požiarom s  priamou 
škodou 3 230 €. Uchránené hodnoty boli vo 
výške 21 700 €. Z hľadiska príčiny najviac po-
žiarov bolo spôsobených vypaľovaním trávy 
a suchých porastov (6 požiarov), zakladaním 
ohňov v  prírode (2 požiare) a  manipuláciou 
s otvoreným ohňom (1 požiar). Pri týchto po-
žiaroch nebola zranená ani usmrtená žiadna 
osoba. Najčastejšie došlo k  požiarom v  me-
siacoch jún (4 požiare), február (2 požiare), 
marec (2 požiare) a máj (1 požiar).

Preto sa obraciame so žiadosťou na všet-
kých občanov, ako aj na právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikateľov o dodržiava-
nie nasledovných povinností vyplývajúcich 
zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po-
žiarmi v znení neskorších predpisov:

 z je zakázané akékoľvek vypaľovanie 
porastov bylín, kríkov a stromov;

 z je zakázané zakladať oheň v priesto-
roch alebo na miestach, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu;

 z je zakázané fajčiť alebo používať 
otvorený plameň na miestach so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru.

Ďalej upozorňujeme na to, že:
 z oheň na lesných pozemkoch možno 

zakladať len na ohniskách, ktoré sú 
zabezpečené proti samovoľnému 
šíreniu;

 z každý je povinný v súvislosti so zdo-
lávaním požiaru vykonať nevyhnutné 
opatrenia na záchranu ohrozených 
osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, 
alebo vykonať nevyhnutné opatrenia 
na zamedzenie jeho šírenia, poskyt-
núť hasičskej jednotke osobnú pomoc 
v súvislosti so zdolávaním požiaru na 
výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasič-
skej jednotky alebo obce;

 z je potrebné pri vstupe do lesa rešpek-
tovať vyznačené zákazy alebo príkazy 
týkajúce sa ochrany pred požiarmi;

 z je potrebné zvýšiť dohľad nad malo-
letými deťmi, ktorých hry by mohli 
mať za následok vznik požiaru;

 z v prípade spozorovania požiaru je 
potrebné okamžite privolať hasičskú 
jednotku na telefónnych číslach 112, 
150 alebo je potrebné ohlásiť požiar 
na najbližšej ohlasovni požiarov, či už 
v obci alebo u správcu lesa.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchran-
ného zboru v  Spišskej Novej Vsi ďalej upo-
zorňuje občanov, že v prípade zistenia poru-
šenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov môžu 
orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor 
v  súvislosti s  ochranou prírodného prostre-
dia uložiť fyzickej osobe v  blokovom kona-
ní pokutu do výšky 100 €, v priestupkovom 
konaní až do výšky 331 € a právnickej osobe 
a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom 
konaní do výšky 16 596 €.
Veríme, že pochopíte našu výzvu a aj vaším 
pričinením sa kladne ovplyvní stav požiaro-
vosti a aj vy sa tak pričiníte o ochranu lesov 
pred požiarmi, čím uchránite materiálne 
i ľudské hodnoty a životné prostredie.

 z mjr. Mgr. Dominik Ďorko 
OR HaZZ Spišská Nová Ves
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Lipáčikovský čitateľský 
maratón

Žiaci v Základnej škole na Lipovej ulici 
zažili 22. – 25.  3.  2022 netradičný Lipáči-
kovský čitateľský maratón – hlasné čítanie 
počas 42 minút – podľa bežeckého mara-
tónu, ktorého trať meria o niečo viac ako 
42 kilometrov. Počas týchto dní sa žiaci 1. 
až 4. ročníka striedali v školskej knižnici na 
hodinách čítania a  literatúry pri hlasnom 
čítaní zaujímavých kníh. Svojím podpisom 
na Lipáčikovský plagát potvrdilo svoju 
účasť na maratóne 157 žiakov a  získalo 
záložku do knihy. Cieľom podujatia bolo 
sprostredkovať deťom zážitok z  čítania, 
podporiť pozitívny vzťah k  čítaniu a  ku 
knihám, rozšíriť obzor poznania.

Čitateľská hliadka  
alebo prichytení pri čítaní

Vo štvrtok 10. marca sa na ZŠ Z. Nejedlé-
ho uskutočnilo skutočne dôkladné pátra-
nie. Štyria členovia Čitateľskej hliadky usi-
lovne pátrali po žiakoch závislých na čítaní 
dobrých kníh. Našlo sa ich neúrekom me-
dzi menšími aj väčšími, z čoho máme nao-
zajstnú radosť. Je vidieť, že Mesiac knihy 
žiakom skutočne prospieva.

Zázrak

Študentské divadlo Prvosienka pri Gym-
náziu Javorová ul. pripravilo 31.  3. škol-
ské, autorské divadelné predstavenie 
s pesničkami pod názvom Zázrak, čo pre-
lieta ponad veľký mrak.

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE
SV. ALŽBETY
Palackého č. 1 
811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave:
• VŠ v SR s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov 

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

člena Európskej asociácie univerzít

Možnosť študovať na detašovanom 
pracovisku v Spišskej Novej Vsi - 
študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Poplatok za prijímacie konanie 
(prihláška) - 50 €.

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

Podávanie žiadostí o prijatie 
dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie na šk. rok 2022/2023
Žiadostí o  prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie na školský rok 
2022/2023 sa môžu podávať od 2. mája 
2022 do 11. mája 2022 (vrátane) doruče-
ním vyplnenej žiadosti osobne riaditeľke 
materskej školy, poštou, prípadne pro-
stredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej 
na e-mailovú adresu materskej školy, do 
ktorej chce zákonný zástupca dieťa za-
písať (viď kontakty http://ssz.snv.sk/?lo-
ad=11543249521369409).
Spolu so žiadosťou je potrebné do ma-
terskej školy priniesť Potvrdenie o zdra-
votnej spôsobilosti od všeobecného 
lekára pre deti a  dorast už potvrdené 
u lekára.
Ak ide o  dieťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, k  žiadosti 
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie sa prikladá aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia poradenstva a prevencie 
a  odporučenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa pred-
nostne prijíma (§ 59 ods. 2 zákona 
č. 245/2008 Z. z.):
a) dieťa, pre ktoré je predprimárne vzde-
lávanie povinné, tzn.  dieťa, ktoré do 
31.  8.  2022 dovŕši 5 rokov a  začína plniť 
povinné predprimárne vzdelávanie;

b) dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude po-
kračovať v plnení povinného predprimár-
neho vzdelávania na základe rozhodnutia 
riaditeľky školy vydaného v  školskom 
roku 2021/2022 do 31. 8. 2022.
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa 
do materskej školy vydáva v zmysle plat-
nej legislatívy riaditeľka materskej školy do 
30. júna 2022 a písomné rozhodnutie doručí 
(poštou alebo osobne) zákonnému zástup-
covi dieťaťa.

Zapísať dieťa je možné do nasledujú-
cich materských škôl: 
Materská škola Stolárska 2
Materská škola P. Jilemnického 2 - posky-
tuje diétne stravovanie pre deti trpiace 
celiakiou
Materská škola Z. Nejedlého 5 – poskytu-
je aj vzdelávanie v anglickom jazyku
Materská škola Komenského 25
Materská škola S. Tomášika 5 – materská 
škola so zameraním na šport
Materská škola Lipová 21
Materská škola E. M. Šoltésovej 27
Materská škola J. Hanulu 6
Materská škola Slovenská 14
Materská škola Gorazdova 28
Materská škola Tehelná 20
Materská škola I. Krasku 3
Materská škola Rybničná 31.

Letná prázdninová prevádzka
Letná prázdninová prevádzka v  šk. roku 2021/2022 bude v  materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne:

 z Od 1. 7. do 29. 7. 2022 – prevádzka bude vo všetkých materských školách okrem 
MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika. Deti z týchto dvoch materských škôl budú 
rozdelené do MŠ Z. Nejedlého a MŠ Komenského (rozpis bude dostupný v MŠ).

 z Od 1. 7. do 29. 7. 2022 – Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
(ZSOD Stolárska 2 a ZSOD Z. Nejedlého 5)

 z Od 1. 8. do 19. 8. 2022 - MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika (rozpis bude do-
stupný v materských školách).

V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosí-
me zákonných zástupcov o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odovzdanie v materskej 
škole, ktorú dieťa navštevuje, najneskôr do 31. 5. 2022. Záväzná prihláška je k dispozícii 
v materskej škole, prípadne na webovej stránke https://www.spisskanovaves.eu.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného 
nariadenia č.  3/2021 o určení výšky príspevkov v  školách a  školských zariadeniach vo 
výške 40 € za dieťa.

 z Správa školských zariadení, JUDr. Radka Romaňáková
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Valter Retter
Žijeme v  dobe, ktorá je determinovaná 
udalosťami, o ktorých sa nám ešte pár rok-
mi dozadu ani nesnívalo. Tieto udalosti nás 
všetkých poznačili a  významne ovplyvnili 
náš rodinný, spoločenský a aj pracovný život. 
Je náročné – a niekedy až priam odvážne – 
myslieť pozitívne, nájsť energiu konať dobro 
a napĺňať body, s ktorými som sa pred štyr-
mi rokmi uchádzal o váš hlas. Dnes ma preto 
o  to viac teší, že napriek udalostiam, ktoré 
nás stále skúšajú, sa mi spolu s  mojimi ko-
legami v mestskom zastupiteľstve darí napĺ-
ňať predsavzatia, ktoré sme občanom predo-
streli a súčasne pomáhať spoločnými silami 
riešiť výzvy, s ktorými sa denne stýkajú ľudia 
postihnutí „covidovou“ pandémiou, ľudia 
utekajúci pred hrôzami vojny a aby toho ne-
bolo málo, našu pomoc urgentne potrebova-
li aj naši starí rodičia v domove dôchodcov. 
Všetko sa dá zvládnuť, ak sa ľudia zomknú 

a prekážkam čelia spoločnými silami. Verím, 
že každá situácia, nech je akokoľvek hrozivo 
vyzerajúca, sa dá vyriešiť.

Čo ma veľmi teší, sú dosiahnuté výsledky, kto-
ré sme spolu s kolegami dotiahli do úspešné-
ho konca. Ako predseda komisie cestovného 
ruchu využijem túto príležitosť, aby som vás 
spolu s členmi komisie pozval na prechádzku 
k  novovybudovanej vyhliadkovej veži v  Šu-
lerlochu. Mesto získava novú atrakciu, ktorá 
pritiahne ešte viac turistov. V  krátkom čase 
bude dobudovaný aj legendárny atletický 
štadión Tatran, ktorý sa stane staronovým 
tréningovým stánkom rekreačných a  profesi-
onálnych športovcov. Plán obnovy Tatranu sa 
rodil pomaly a pri pohľade späť si uvedomu-
jem, že som mu venoval veľké množstvo ener-
gie a času. Výsledok budete môcť sami posúdiť 
a verím, že mi dáte za pravdu, že to stálo za to.

Život nám prináša neustále nové výzvy a je 
na nás, či ich budeme vedieť správne ucho-
piť. Želám preto všetkým občanom, kolegom 
a v neposlednom rade aj sebe, aby sme v ži-
vote robili len správne rozhodnutia, ktoré 
budú v prospech nás všetkých.

Odvezte sa vo vlakovej súprave z dôb Rakúsko-Uhorska pri príležitosti  
150. výročia otvorenia posledného úseku Košicko-bohumínskej  

železnice: Spišská Nová Ves – Kysak

14. 5. 2022
(SOBOTA)

OZ Železničný klub Tatran • Považské múzeum
Veterán klub železníc • OZ Zubačka • mesto Spišská Nová Ves 

Železničné múzeum Slovenskej republiky • obec Margecany 
 

POZÝVAJÚ NA JAZDU NÁUČNÝM VLAKOM S JEDINEČNOU 
KOMENTOVANOU PREHLIADKOU OSVETLENÉHO  

BUJANOVSKÉHO TUNELA

S BOBINOU 
ÚDOLÍM HORNÁDU

CESTOVNÝ PORIADOK

STANICA PRÍCHOD ODCHOD

Poprad-Tatry 9:00

Spišská Nová Ves 9:29 10:05

Margecany zast. 11:15

Program v Margecanoch zastávka (Rolova Huta) 1:45 hod. 

Margecany zast. 13:00

Kysak 13:45 14:15

Spišská Nová Ves 15:23 15:27

Poprad-Tatry 15:55

PROGRAM: 
Marcegany – Rolova Huta
Kultúrny program, odhalenie pamätnej tabule,  
komentovaná prehliadka starého margecanského tunela 
VOĽNÝ PROGRAM:

 • Prechádzka náučnou cestičkou Svetlonoškových rozprávok 
s drevenými sochami po brehu Ružína smerom do Margecian

 • Občerstvenie 
 • Predaj pohľadníc, suvenírov s tematikou železníc
 • Mini výstava - expozícia 2D a 3D predmetov KBŽ
 • Výstava kresieb a malieb deti ZŠ Margecany na tému Železnica  

a naša obec 

SÚPRAVA VLAKU: 
Rušeň Bobina: rok výroby 1957 (prvý typ elektrického rušňa na napätie 
3000 voltov v Československu)
Vozne: služobný vozeň radu Dd (ako zázemie pre personál) a 3 osobné 
vozne radu Ci (dvojosové vozne s dreveným interiérom z obdobia 
konca Rakúsko-Uhorska) 
CENNÍK:
Dospelý: 9 €
Dieťa od 6 do 15 r., študent, senior, ŤZP: 5 €
Dieťa do 6 rokov zdarma
Rodinný lístok (max 2 dospelí a 4 deti): 22 €

INFORMÁCIE:
info.tatran@gmail.com a na t. č. 0911 362 001

Kapacita cca 

150 miest.

Železničný klub TATRAN o.z.

Vstupenky bude možné získať cez on-line systém 
zverejnený na Fb Železničného klubu Tatran  
a na http://tatranskaelektricka.sk
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Harmonogram odstávok tepelných zariadení
EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves

Názov tepelného 
zariadenia

Termín odstávky tepel. 
zariadenia Ulice

Hurbanova máj 16. 5. – 20. 5. Hurbanova 12, 13, 14, 15, 16, 17

Panoráma máj 16. 5. – 20. 5.

Tarča 2 – Dubová 
PKT 2

máj 23. 5. – 27. 5. Dubová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Javorová 7, 8, 9, 10, 11; Brezová 11, 12, 
13, 14; Lipová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Gymnázium Javorová; ZŠ a MŠ Lipová; 
STEZ

Zimný štadión máj 23. 5. – 27. 5.

J. Fabiniho máj 30. 5. – 3. 6. Boženy Němcovej; Dom opatrovateľskej služby J. Fabiniho; soc. byty

Levočská máj 30. 5. – 3. 6. Levočská 16, 20, 22; Dom smútku

Západ 2 – Duklianska jún 6. 6. – 10. 6. Duklianska 50, 52, 54, 56, 58; Hutnícka 8, 10, 12, 14; ZŠ Hutnícka

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

Banícka jún 13. 6. – 17. 6. Banícka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Konrádova 2, 4, 6

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

Tarča 3 – Topoľová 
PKT 3

jún 20. 6. – 24. 6. Lipová 14, 15, 16, 17, 18, 19; Brezová 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Gaštanová  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9; Topoľová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17; SKCH; Domov dôchodcov

Tarča 1 – Agátová 
PKT 1

jún 20. 6. – 24. 6. Agátová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Javorová 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 12, 13, 14, 15; CBA; zdravotné stredisko

Východ 1 – F. Kráľa jún 27. 6. – 1. 7. Zimná 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 130, 131; Fraňa Kráľa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11; Reduta; Združena; Hotelová akadémia; obchodné centrum

Východ 2 – Slovenská jún 27. 6. – 1. 8. Kolárova 2, 4, 6, 8, 10, 12; Slovenská 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; 
Moravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Česká 2, 3

Mier 3 – Tr. 1. mája 37 júl 4. 7. – 8. 7. Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; 
Bezručova 1, 3, 5, 7; J. Wolkera 33, 35, 37, 39; Z. Nejedlého 1, 3; MŠ Z. Nejedlého

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

Mier 4 – Štúrovo nábrežie júl 11. 7. – 15. 7. Štúrovo nábrežie 9;  J. Matušku 2, 4, 6, 8, 10, 12; Trieda 1. mája 2, 4; Dom kultúry 
Mier; zdravotné stredisko; pošta; čistiareň; Spiš Market; Atrex

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

Západ 1 – Srojnícka júl 18. 7. – 22. 7. Kováčska 1, 2, 3, 4; Strojnícka 1, 2, 3, 4, 5, 6; Stolárska 1, 3; Hutnícka 1, 3, 5, 7, 9; 
Zamočnícka 1, 2; Hrnčiarska 1, 2; zdravotné stredisko; MŠ Stolárska

Mestský úrad júl 18. 7. – 22. 7.

Mier 6 – J. Wolkera 26 júl 25. 7. – 29. 7. J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34; Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63; P. Jilemnického 4, 6, 17, 
19, 21; SKCH; ZŠ Z. Nejedlého

Smižany júl 25. 7. – 29. 7.

Hviezdoslavova august 1. 8. – 5. 8. Gorazdova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 
33; Hviezdoslavova 1, 2, 3, 4; Levočská 9; Slovenská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 26, 28; 
Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Rastislavova 5, 6; Kolárova 1, 2, 3; Koceľova 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; polícia; Gajdoš; MŠ Slovenská

Rázusova august 1. 8. – 5. 8. Rázusova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Ing. O. Kožucha 1, 3, 5, 7, 9; Banícka 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28; 
J. Hanulu 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; MŠ J. Hanulu

Mier 1 - Komenského august Termín bude spresnený 
v závislosti od nadvä-

zujúcich prác dodávateľov

Štúrovo nábrežie 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Komenského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23; MŠ Komenského; ZŠ Komenského
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Oznámenie o zbere 
odpadov s obsahom 
škodlivých látok
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyva-
teľom mesta SNV termíny pre jarný zber odpadov s obsahom 
škodlivých látok z  domácností v  jednotlivých častiach mesta. 
Medzi tento odpad patria: použité batérie a  akumulátory, 
elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chladničky, 
televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevo-
dové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice 
znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. V  rámci 
tohto zberu budú zbierané i  elektroodpady z  domácností 
bez obsahu škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizo-
vať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená 
po dobu 20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní 
odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne 
a preukázať sa občianskym preukazom. Odpad bude prevzatý 
len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.

Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách 
18. 5. 2022 (streda)

1. Novoveská Huta – (rešt. Poľovník) 8.00 – 8.20
2. Ferčekovce – križovatka Trenčianskej  

a Muráňskej ul.
8.30 – 8.50

3. Tarča – parkovisko oproti OD Lipová 20 9.00 – 9.20
4. sídl. Mier – parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.) 9.30 – 9.50
5. sídl. Západ – parkovisko za OD (Kolárska ul.) 10.10 – 10.30
6. parkovisko Filinského 10.50 – 11.10
7. Hurbanova ul. – pri kotolni 11.30 – 11.50
8. Slovenská 44 – pri kotolni 12.30 – 12.50
9. Mlynská ul. – MPC starý vchod 13.00 – 13.20

10. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbal. štadiónom 13.40 – 14.00

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajú-
cich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separova-
ných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2022.
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady 
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ul. (po - pi 
8.00 - 16.00 h * so 8.00 - 12.00 h). Tento odpad bude od občanov 
mesta prevzatý po predložení občianskeho preukazu.

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ

TOP PODUJATIA 2022
14. MÁJ

S BOBINOU ÚDOLÍM HORNÁDU
Pri príležitosti 150. výročia otvorenia posledného úseku Košicko-
-bohumínskej železnice: Sp. Nová Ves – Kysak sa uskutoční jazda 

náučným vlakom s jedinečnou komentovanou prehliadkou osvetleného 
bujanovského tunela vo vagónoch z obdobia Rakúsko-Uhorska 

ťahaných elektrickým rušňom Bobina z roku 1957.

3. JÚN
MESTO PLNÉ DETÍ

Podujatie plné zábavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

14. – 17. JÚL
SPIŠSKÝ TRH

22. – 23. JÚL
SPIŠSKÝCH 333 EXTRÉM

Náročné nonstop cyklo preteky pre nadšencov, ktorí chcú zdolať 
obrovskú výzvu v krásnom prostredí Spiša

29. – 30. JÚL
FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY

Jedinečný medzinárodný festival statického umenia na Slovensku

26. – 27. AUGUST
DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL

Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným 
kultúrnym programom a širokou ponukou remeselných výrobkov

1. – 8. OKTÓBER
DIVADELNÝ SPIŠ

Festival komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel

OKTÓBER
MUSICA NOBILIS

Medzinárodný hudobný festival
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MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo 
námestie 3, SNV, 
sídl. Mier, budova 
Zdravotného strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
*Nahlasovanie na aktivitu najneskôr deň vopred.

MÁJ

3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. o 16.00 h
SPIEVAJ A TANCUJ
Zábavnou formou sa deti naučia nové  
pesničky a tanečné krôčiky. 
Vek: 1,5+, príspevok: 4 € 
Katka: 0904 264 075

4. 5, 11. 5., 18. 5., 25. 5. o 9.30 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Cvičenie zamerané na rozvoj pohybu,  
motoriky a postupnú socializáciu detí 
od útleho veku. 
Vek: 4 mesiace +, príspevok: 4 € 
Zuzka: 0902 225 798

2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí 
chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 € 
Marcela: 0915 937 167

4. 5., 18. 5., 25. 5. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. 
Vek: 3+, príspevok: 5 € 
Lucia: 0911 647 409

5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5. o 16.00 h
ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Deti sa hravou formou naučia základy 
anglického jazyka. 
Vek: 3 - 6 rokov, príspevok: 5 € 
Martina: 0948 500 492

Každý pondelok, utorok, štvrtok, piatok 
o  8.30 - 11.30 h
ADAPTAČNÁ ŠKÔLKA
Možnosť adaptácie dieťaťa na nové prostre-
die, kolektív a režim pre uľahčenie nástupu 
do škôlky. 
Vek: 1+, príspevok: 10 €/deň 
Baška: 0948 550 547

3. 5., 5. 5., 10. 5., 12. 5., 17. 5., 19. 5., 
24. 5., 26. 5., 31. 5. o 13.00 - 15.00 h
HERŇA PRE DETI
Deti sa môžu prísť zahrať v sprievode rodičov 
do materského centra a spoznávať tak nové 
prostredie a kamarátov. 
Vek: 4 mesiace+

BABYSITTING
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 
cez Messenger Materské centrum - Dietka.

MOŽNOSŤ PRENÁJMU 
PRIESTOROV

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v SNV
pozýva svojich členov na aktivity

10. máj 2022 (utorok) | Odchod vlakom o 8.54 h
SPIŠSKÁ SOBOTA

Prehliadka námestia a múzea v Spišskej Sobote

11. máj 2022 (streda) | Odchod: SNV, žst. REX 765 o 6.42 h
TURISTICKÁ VYCHÁDZKA

Haniska pri Prešove – Borkut – Furča – Malkovská hôrka, 
rozhľadňa – Kvašna voda – Ortáše, arborétum – Cemjata

Dĺžka 9,5 km – čas 3.30 h – stúpanie 411 m – klesanie 275 m

17. máj 2022 (utorok) | Stretneme sa pred GUS o 10.00 h
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA

Prehliadka diel učiteľov a dejateľov Spiša

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

MÁJ 2022
8. 5. 2022 o 11.00 – 18.00 h

Kultúrny dom | Vstupné: 3,50 €
O statočnom krajčírovi

Cililing – divadlo pre deti
Veselý príbeh krajčírskeho majstra, 

ktorý „iba raz čapil, sedem ich zabil“. 
O tom, ako starý krajčír bojoval 
s obrom, premohol roj múch, 

či vychovával svojho učňa, 
sa dozviete v našej rozprávke.

14. 5. 2022 od 14.00 h
Športový areál, Smižany

Deň rodiny Smižany 2022
Podujatie pre celé rodiny s bohatým 

kultúrnym aj sprievodným 
programom. Vystúpia: Ujo Ľubo, Sám 
Sebou, Tereza Mašková, Bystrík banda 

a hlavný hosť Heľenine Oči.

PRIPRAVUJEME
10. – 11. 6. 2022

park pred Kultúrnym domom
Smižianske 

folklórne slávnosti
Trh remesiel, Pivko Fest
Jedinečné spojenie nespojiteľného - 
histórie a tradícií folklóru a remesiel 

s novodobým pivným festivalom 
s možnosťou ochutnávky viac ako 

20 druhov piva a výborným jedlom.

Informácie a predpredaj: 0918 590 123, 
kultura@smizany.sk
www.okcsmizany.sk

www.facebook.com/okc.smizany

Stále výstavy a expozície: 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
MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA ING. MARIÁNA JANČURU

Vstupné: dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; deti do 6 r. zdarma

8. apríla 2022 sa uskutočnil krst novej knihy v obci Smolník 
Technické pamiatky VI – Smolník, Smolnícka Huta a Úhorná 

za prítomnosti členov baníckych cechov a spolkov, členov spevokolu Šachtár SNV.

22. apríla 2022 sme slávnostne otvorili zmodernizovanú Banskú múzejnú expozíciu 
nové výstavy, nové exponáty, aplikácie... všetko v novom šate.

Multifunkčné energetické a banícke centrum 
Nábrežie Hornádu 14, SNV, 053/429 75 46 

banicke.centrum.snv@gmail.com

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
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, 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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1. 5. nedeľa o 16.00 h 70 min.
10. 5. utorok o 9.00 a 10.45 h
15. 5. utorok o 16.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

6. 5. piatok o 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SPIŠSKÉHO DIVADLA
Prehliadka divadla max. 20 osôb v jednej skupine
6. 5. piatok o 19.00 h I. PREMIÉRA
MIRO GAVRAN
MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!
Vstup na prehliadku a predstavenie zadarmo.

7. 5. sobota o 19.00 h II. PREMIÉRA
26. 5. štvrtok o 10.00 h
28. 5. sobota o 19.00 h
MIRO GAVRAN
MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!

8. 5. nedeľa o 19.00 h Deň matiek – 50 % zľava
23. 5. pondelok o 9.00 h od 12 rokov, 120 min., v predstavení sa fajčí
MIRO GAVRAN
ZMRZLINA
Komédia nadväzujúca na inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

9. 5. pondelok o 8.00 h 90 min.
19. 5. štvrtok o 9.00 h
24. 5. utorok o 10.00 h
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

12. 5. štvrtok o 10.00 h 120 min.
12. 5. štvrtok o 19.00 h Medz. deň sestier – 50 % zľava pre zdravotníkov
13. 5. piatok o 19.00 h
RAY COONEY
ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

13. 5. piatok o 10.00 h od 12 rokov, 115 min.
KAROL HORÁK
ŠTÚR
Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

17. 5. utorok o 19.00 h 120 min.
WILLY RUSSELL HOSŤ SD
SHIRLEY VALENTINE
Bravúrne a s humorom vyrozprávaný príbeh ženy žijúcej dlhé roky v man-
želstve, z ktorého sa už dávno vytratila iskra.

22. 5. nedeľa o 10.30 a 16.00 h 50 min.
31. 5. utorok o 9.00 a 10.30 h
PETER PALIK
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.

29. 5. nedeľa o 16.00 h od 6 rokov, 70 min.
30. 5. pondelok o 9.30 h
PETER PALIK
KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

Zmena programu vyhradená.

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
KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ

XXXV. ŠTÚROV ZVOLEN
3. 5. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže v rétorike

FOTO KURZY
Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

3. 5. 2022 o 16.30 h | FOTO KURZ 1
Konštrukcia fotoaparátu, základné pojmy a ich vysvetlenie

10. 5. 2022 o 16.30 h | FOTO KURZ 2
Vzájomný vzťah základných prvkov, ich vklad do tvorby fotografie

17. 5. 2022 o 16.30 h | FOTO KURZ 3
Expozícia, vysvetlenie pojmu, meranie, význam pre fotografiu

24. 5. 2022 o 16.30 h | FOTO KURZ 4
Svetlo, zdroje svetla, kvalita a farba

31. 5. 2022 o 16.30 h | FOTO KURZ 5
Kompozícia, základné pojmy a vzťahy

Workshopy pre začiatočníkov s lektorom Miroslavom Dibákom.
Potrebné nahlásiť sa vopred: bukovinska@skcak.sk, tel. 053/44 25 250

SPIŠSKÁ PALETA
5. 5. – 6. 6. 2022 | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

Výstava výtvarných diel členov Art klubu. Vernisáž 5. 5. 2022 o 16.30 h
MÁGOVO TAJOMSTVO

6. 5. 2022 o 10.00 h | Knižnica, Letná 28
Krst knihy talianskej autorky A. Nanettiovej s prekladateľkou Danielou Lozanovou, 

ilustrátorkou Ivanou Pančákovou a predsedom SLK Jánom Petríkom

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM – „KOMU DÁME KVETY?“
11. 5. 2022 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3

Detský knižný klub s tvorivou dielňou venovaný Dňu matiek

ATELIÉRY KRESBA – PORTRÉT
12. 5. 2022 o 16.00 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

Workshop určený pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred: bukovinska@skcak.sk, tel. 053/44 25 250

O MALOM KOZMONAUTOVI
12. 5. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Prezentácia novej knihy pre deti autorom P. Karpinským
BUDÚCNOSŤ PLANÉTY JE V NAŠICH RUKÁCH

18. 5. 2022 o 8.00 h | Knižnica, Letná 28
Ochrana prírody v NP Slovenský raj / Environmentálna prednáška pre študentov

ATELIÉRY – KERAMIKA
19. 5. 2022 o 16.00 h | Ateliér SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 28 €

Workshop keramiky s lektorkou Amáliou Holíkovou určený pre širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred: vlasicova@skcak.sk, tel. 053/44 25 250

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER
19. 5. 2022 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

Lucia Sasková – „Život je obrovskou inšpiráciou pre každého“
Autorka bestselleru Zlatokopka hľadajúca inšpiráciu pri písaní v skutočnom 

živote, patriaca k jednej z aktuálne najúspešnejších slovenských spisovateliek

VIDEO KURZ 2: SPOZNAJ SVOJU KAMERU
25. 5. 2022 o 16.00 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

Workshop s lektorom Petrom Čajom.
Potrebné nahlásiť sa vopred: bukovinska@skcak.sk, tel. 053/44 25 250

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
25. 5. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Stretnutie priaznivcov dobrej knihy o pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry

ATELIÉRY OLEJOMAĽBA – PORTRÉT VO FARBE
25. – 26. 5. 2022 o 16.00 h | Ateliér SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 12 €

8 h workshop určený pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred: vlasicova@skcak.sk, tel. 053/44 25 250

DNI SPIŠSKÉHO JERUZALEMA 2022
27. – 29. 5. 2022 | Spišské Podhradie – Spišská Kapitula

9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu s pestrým programom pre širokú 
verejnosť. Viac informácií na spisskyjeruzalem.sk

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Kristína Baluchová: Záhada knižnice na konci ulice
V knižnici na konci ulice sa udialo niečo veľmi zvláštne, v knihách ostali len 

prázdne stránky bez písmen. Malí čitatelia prichádzajú na pomoc knihovníčkam.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Lisa Gray: Nezvestná

Nezvestných možno rozdeliť do dvoch skupín. Buď sú mŕtvi alebo nechcú,  
aby ich našli. No vyšetrovanie občas odhalí zvláštne výnimky.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
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VÝSTAVA: T. ARTHUR SMITH:  
SLOVENSKÁ KRÁSA
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

3. 5. utorok o 19.00 h
C’MON C’MON
USA, čiernobiely, titulky, 108 min., MP-15
10. 5. utorok o 19.00 h
MALÁ MAMA
Fran., titulky, 72 min., MP-15
17. 5. utorok o 19.00 h
ATLAS VTÁKOV
ČR, dráma, 90 min., MP-15
24. 5. utorok o 19.00 h
NAJHORŠÍ ČLOVEK NA SVETE
Nór., titulky, 121 min., MP-15
31. 5. utorok o 19.00 h
FILM ROKA
Špan., Argen., komédia, titulky, 114 min., MP-15
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

1. 5. nedeľa o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
Bel., Fran., animovaný, komediálny, rodinný, dobrodružný, 91 min., MP-7
7. – 8. 5. sobota, nedeľa o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
21. 5. sobota o 17.00 h
SMRADI
USA, animovaná komédia, 100 min., MP
14. – 15. 5. sobota, nedeľa o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
22. 5. nedeľa o 17.00 h, 28. 5. sobota o 17.00 h
NEZLOMNÁ
Fran., Kan., animovaný, rodinný, komédia, 92 min., MP
27. 5. piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
USA, animovaná komédia, 108 min., MP
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3 €

2. 5. pondelok o 16.30 h
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, romantická komédia, 93 min., MP-12
30. 5. pondelok o 16.30 h
SRDCE NA DLANI
ČR, komédia od tvorcov hitu Ženy v behu, 95 min., MP-12
11. 5. / 18. 5. KINO MIER NEHRÁ
2. 5. pondelok o 19.00 h, 5. 5. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PETER DVORSKÝ
SR, biografický dokument, 77 min., MP-12
4. 5. streda o 17.00 h
OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÁ KRÁSA
5. – 7. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
9. 5. pondelok o 17.00 h, 14. 5. sobota o 19.00 h, 16. 5. pondelok o 19.00 h
LÁSKA HORY PRENÁŠA
SR, romantická komédia, 90 min., MP-12
9. 5. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, romantická komédia, 93 min., MP-12
12. – 13. 5. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
ČR, komédia, česká verzia, 96 min., MP-12
12. – 13. 5. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
16. 5. pondelok o 17.00 h
VYŠEHRAD: FYLM
ČR, komédia, 105 min., MP-15
19. – 20. 5. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
23. 5. pondelok o 19.00 h
ŽENY A ŽIVOT
ČR, romantická komédia, 87 min., MP-12
19. – 21. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
23. 5. pondelok o 17.00 h, 30. 5. pondelok o 19.00 h
ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?
Fran., komédia, český dabing, 98 min., MP-12
26. – 28. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
TOP GUN: MAVERICK
USA, akčná dráma, titulky, česká verzia, MP-15
Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

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!

1. 5. 2022 (nedeľa) | Amfiteáter Madaras park
15.00 h DIVADLO CILILING PREŠOV: PINOKIO

 rozprávka pre deti
16.00 h FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINARE

tance a spevy
16.30 h PIATY ELEMENT

inštrumentálna hudobná skupina
Spevácky hosť: Patrícia Pravlíková

4. 5. 2022 (streda) o 17.00 h | Dom kultúry Mier - foyer
VERNISÁŽ VÝSTAVY

T. ARTHUR SMITH: SLOVENSKÁ KRÁSA
„Ako Američan, 15 rokov žijúci na Slovensku, 

som zostavil zbierku obrazov na oslavu Slovenska. 
Dúfam, že moje diela si tu nájdu svoj domov. Rozhodol 

som sa venovať polovicu príjmov z predaja obrazov 
ukrajinským deťom žijúcim v našom meste a jeho okolí. 

Získané zdroje budú použité na zabezpečenie ich potrieb 
v materských a základných školách, ako sú školské 
pomôcky, oblečenie a pod.“ uviedol autor obrazov.

14. 5. 2022 (sobota) o 16.00 h | Koncertná sieň Reduty
Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum

a Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Klubu detí a mládeže SNV

XXIV. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Účinkujú: Základná umelecká škola SNV

Hudba: bratia Luňákovci
Vstupné: dospelí - 20 €, deti do 12 rokov - 15 € 

žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže 
v SNV - zdarma

Predpredaj vstupeniek:
Spojená škola sv. M. M. Kolbeho SNV: 

053/441 43 01, 0904 930 644
14. 5. 2022 o 19.00 h | Spišské divadlo

KAR
133. premiéra 

Divadelné predstavenie k 100. výročiu P. O. Hviezdoslava. 
Účinkujú herci Divadelného súboru Hviezdoslav pri MKC 

v SNV. Scenár a réžia: Albín Medúz. 
Vstupné: 5 € (platia vstupenky z 12. 2. 2022)

17. 5. 2022 (utorok) o 18.00 h | Koncertná sieň Reduty
PETER MIKULÁŠ

piesňový recitál
 Sólista Opery SND v Bratislave. Popri pôsobení v SND 
pravidelne účinkuje na operných scénach v zahraničí, 

v Tokiu, Prahe, Viedni, Berlíne a ďalších. 
Klavírny doprovod JANA NAGY. Vstupné: 5 €

25. 5. 2022 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier
SYLVIA MILÁČIK

Romantická komédia s pesničkami, v ktorej nič nie je také, 
ako to navonok vyzerá. Účinkujú: Anna Šišková, Vladimír 
Černý, Natália Puklušová, Marián Labuda. Vstupné: 18 €

29. 5. 2022 (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier
SPIEVANKOVO

Zahrajko sa rozhodol, že chce opäť chodiť do škôlky. Lenže 
taký škôlkar musí vedieť veľa vecí. Preto Spievanka privolá 

rôznych obyvateľov Spievankova, aby spolu s deťmi 
Zahrajka všetko naučili. Predstavenie je plné autorských 

piesní z dielne SPIEVANKOVO. Vstupné: 12 €

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



20 www.spisskanovaves.euKULTÚRA ⬤ POZVÁNKY

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

7. máj o 19.00 h | Vstupné: dobrovoľné
FESTIVAL ADAPTÁCIE

Birute Mar (LV) Milenec podľa románu 
Marquerite Durasovej

Vášnivá a šokujúca spoveď odhaľujúca intimitu a zložitosť 
tajného romániku, ktorý sa odohráva v Indočíne v tridsiatych 

rokoch 20. storočia medzi dospievajúcou dievčinou z chudobnej 
francúzskej rodiny a starším bohatým mužom čínsko-

vietnamského pôvodu. Podľa rovnomennej knihy bol v roku 1992 
natočený film. Birute Mar, jedna z najlepších svetových herečiek 
divadla jedného herca, ocenená na mnohých medzinárodných 

divadelných festivaloch.

20. máj o 19.00 h | Vstupné: dobrovoľné
FESTIVAL ADAPTÁCIE – DIVADLO ACTOR KOŠICE

Ingmar Villqist „Helverova noc“
30. roky minulého storočia. Jedna noc. Karla sa stará o duševne 
chorého Helvera, je jeho matkou, opatrovateľkou, priateľkou. 

Vonku začína zúriť dav, moci sa ujímajú fašisti 
a oni dvaja sa zrazu ocitajú v pasci.

21. máj o 19.00 h | Vstupné: 8 €
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!

22. máj o 19.00 h | Vstupné: 8 €
S. Mallatratt - S. Hill: „Žena v čiernom“

Mega úspešný titul hraný denne na londýnskom West Ende 
už 30 rokov! Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá 

zhustne tak, až sa bude dať krájať. Mrazivý príbeh mladého 
londýnskeho advokáta, ktorý prichádza do odľahlého sídla 

na úhorných močariskách… Predstavenie, na ktoré do smrti 
nezabudnete. Nezabudnuteľný zážitok!

29. máj o 19.00 h | Vstupné: dobrovoľné
FESTIVAL ADAPTÁCIE

Divadlo Dogma: „Komunál“
Inscenácia je sled mikropríbehov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť 

na javisko verejného života. Konanie postáv vyzerá navonok 
otvorené a úprimné, no postupne sa demaskuje ako manipulatívna 

hra s emóciami a očakávaniami publika. Inscenované modely 
správania sa stávajú základom pre vytvorenie hereckého prístupu 
k inscenácii, v ktorej sa prelína prirodzené s hraným, submisívne 
s dominantným. Príbeh je banálny a dôraz je kladený na postavu 

diváka, ktorý je priamou súčasťou teatrálnej hry na vieru, 
sebaobetovanie a kolektívne šťastie.

DOSKY NA JOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO 
SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

13. máj 2022 o 19.00 h | Vstupné: 5 €
Divadlo na opätkoch: To je ohromné, miláčik 
Komédia na motívy hry od Geraldine Aron - Môj skvelý rozvod. 

Rezervácie: 0904 254 930

14. máj 2022 o 18.00 h | Vstupné: dobrovoľné
Festival IGLOSIA

Beseda s Jonathanom Grestym 
o románe Cudzincov kabát

Diskusia a autorské čítanie o Slovensku z perspektívy človeka, 
ktorý sa sem prisťahoval spoza Atlantiku a románe, ktorý sa začína 

v Spišskej Novej Vsi. Rezervácie: 0907 500 681 

28. - 29. 5. 2022
Úvodný I. stupeň Čchi kung-u čung (ZYQ)

Inštruktor: Miroslav Chudej
Cena kurzu: 130 € / 100 € | E-mail: miroslav.zyq@gmail.com

Rezervácie: 0944 278 814
Kurz v celkovom rozsahu 15 hodín teoretickej aj praktickej výuky.

On-line (čiastočná alebo úplná) účasť možná.
Približný program kurzu:

sobota 9.00 – 13.00 * 14.30 – 18.30
nedeľa 9.00 – 13.00 * 14.00 – 17.00

Rezervácie: 0918 905 437

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

4. 5. 2022 | ZŠ Z. Nejedlého
MINIFUTBAL MC DONALDS CUP

okresné kolo
Info: Mgr. Miloš Pitko

11. 5. 2022 | Futbalový štadión
MALÝ FUTBAL „O POHÁR SFZ“ – ŽIACI

okresné kolo
Info: Mgr. Miloš Pitko

11. 5. 2022 od 9.00 h | koncertná sieň Reduty
„SLÁVIK SLOVENSKA 2022“

Okresné kolo 30. ročníka celoslovenskej speváckej 
súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne 

Info: Klaudia Bigošová

18. 5. 2022 | Futbalový štadión
MALÝ FUTBAL „O POHÁR SFZ“ – ŽIAČKY

okresné kolo
Info: Mgr. Miloš Pitko

19. 5. 2022 od 8.00 h | ZŠ Hutnícka
PREHADZOVANÁ TROJÍC

okresné majstrovstvá
Info: Mgr. Eva Fabianová

25. 5. 2022 | Futbalový štadión
MALÝ FUTBAL „O POHÁR SFZ“ – ŽIACI

krajské kolo
Info: Mgr. Miloš Pitko

31. 5. 2022 od 8.00 h | Športová hala
GYMNASTIKA – 4-BOJ
okresné majstrovstvá

Info: Mgr. Eva Fabianová

LETO 2022
Oznamujeme deťom a rodičom, že informácie 

o letných táboroch nájdu na adrese:

www.cvcadam.sk
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0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk

utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ArgoArgo
Dostal sa k nám 
v hroznom zdravot-
nom aj psychickom 
stave. Život na reťazi 
a dlhodobý nedostatok 
stravy. Hľadá si spoloč-
níka s dostatkom času 
venovať sa mu.

BoltBolt
Cca 3-roč. psík, ktorý 
sa potuloval a nepo-
zná domov, nepoznal 
pohladenie a lásku. Je 
šikovný, odvážny, no 
aj nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

TofiTofi
Starší 10-ročný psík, 
ktorý má rád pokoj. 
Voči ľuďom, ktorých 
nepozná, je veľmi 
nedôverčivý. Jeho 
srdiečko si získate 
jedlom, trpezlivým 
a láskavým prístupom.

JustyJusty
Trojročný kríženec 
jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním 
bude mať trpezlivosť 
a ukáže mu, že aj pre-
chádzky a pohladenie 
sú príjemné veci.

PitPit
Šteniatko, ktoré smrti 
uniklo len o vlások. Je 
veľmi priateľský, zve-
davý, rád sa učí, miluje 
ľudskú spoločnosť 
a hru s inými psíkmi. 
Predpoklad stredného 
vzrastu.

KikoKiko
Cca 3-roč. psík, 
ktorý sa už 2x ocitol 
v našom útulku. Je 
priateľský, kontaktný, 
nekonfliktný, voči 
cudzím ľuďom trošku 
plachý. Má rád pre-
chádzky a dobré jedlo.

BenyBeny
Krásny mladý nemec-
ký ovčiak, ktorý žil 
v osade na metrovej 
reťazi. Našťastie 
sa jeho trápenie už 
skončilo a teraz čaká 
u nás na vhodného 
majiteľa.

MartyMarty
Starší psík - kríženec 
labradora pokojnej 
povahy, nenáročný, 
na dlhé prechádzky. 
Hľadá milujúceho 
majiteľa.

BelaBela
6-ročná sučka 
belgického ovčiaka 
odobratá z osady 
z množiarne. Užíva 
si každú voľnosť 
a pohyb vo výbehu, so 
psíkmi vychádza dob-
re, najradšej aportuje.

LesyLesy
Mladučká fenočka 
vyhodená v lese. 
Zo začiatku plachá 
a bojazlivá, po zistení, 
že jej nechceme 
ublížiť, robí pokroky. 
Potrebuje ešte veľa 
trpezlivosti a lásky.

SteveSteve
Starší, nepočujúci 
psík, ktorého sa 
zbavili pre potrebný 
chirurgický zákrok. 
Dnes je po operácii. 
Hľadá rodinu, v ktorej 
by mohol stráviť po-
sledné roky života

TomiTomi
Cca 8-mesačné šteňa, 
ktoré nechce byť 
samo zatvorené v ko-
terci. S inými psíkmi 
vychádza v pohode, 
rád sa naháňa po 
výbehu.

KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Od 9. 4. 2022 je k dispozícii len SAUNA č. 2.

Ranné plávanie Školy Verejnosť Sauna 2
pon 6.30 - 7.45 SANIT. DEŇ 15.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
uto 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
str 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
štv 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
pia 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30 14.00 - 20.00 Ž

sob 9.00 - 20.30 7.30 - 12.00 M 
13.00 - 19.00 M

ned 9.00 - 20.30 7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 Ž

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon - pia 7.00 - 14.00 20 €/hod.
14.00 - 22.00 40 €/hod.

sob - ned 8.00 - 20.00 40 €/hod.
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

1. 5. ned 10.00 BK04 - Lučenec, basketbal starší žiaci
12.30 BK04 - Liptovský Mikuláš, basketbal juniori

8. 5. ned 10.00 BK04 - Považská Bystrica, basketbal kadeti
11. 5. str 7.00 Mini basket show SBA
14. 5. sob 9.00 BK04 - turnaj mladší mini žiaci
21. 5. sob 10.00 ŠKBD - Stará Ľubovňa, basketbal ml. žiačky

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €
1. 5. ned 10.00/11.30 FK SNV - Trebišov, U13/U12
7. 5. sob 11.00/13.30 FK SNV - Lokomotíva Košice, U19/U17
14. 5. sob 16.30 FK SNV - Prešov, liga dospelí
15. 5. ned 10.00/11.30 FK SNV - Poprad, U13/U12

11.00/13.30 FK SNV - Lipany, U19/U17
20. 5. pia 13.00/15.00 FK SNV - Bardejov, U15/U14
21. 5. sob 11.00/13.30 FK SNV - Banská Bystrica, U19/U17
28. 5. sob 10.00/12.00 FK SNV - Poprad, U15/U14

17.00 FK SNV - Vranov n/T., liga dospelí
29. 5. ned 10.00/11.30 FK SNV - Snina, U13/U12

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935

Cenník prenájmu: 22 €/hod./4 dráhy

TENISOVÝ AREÁL ⬤ 0903 403 459

Vstupné 
verejnosť
tenisové 
kurty

pon - pia 9.00 - 14.00 5 €/h/kurt
14.00 - 21.00 8 €/h/kurt

sob - ned 9.00 - 21.00 8 €/h/kurt
permanentka 70 €/10 hodín

200 €/neobmedzená

HOTEL PREVEZA ⬤ 053/416 63 01 ⬤ 0911 669 863
svadby ⬤ stužkové ⬤ posedenia ⬤ školenia ⬤ ubytovanie

DENNÉ MENU 4,70 €/porcia, možný dovoz
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK - školenia ⬤ porady (TV, WIFI)

www.hotel -preveza.sk ⬤ recepcia@hotel -preveza.sk

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: www.stez.sk
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Výborná hokejová 
sezóna, Mosnár končí
Postup hokejistov Spišskej Novej Vsi po 
senzačnom vyradení Žiliny bol pre fa-
núšikov hokeja na Spiši menším hoke-
jovým zázrakom. Samotné vystúpenie 
extraligového nováčika bolo ďalším 
obrovským prekvapením.

Zverenci trénera Miroslava Mosnára siahali po priamom postupe do 
play-off. Chýbalo naozaj veľmi málo. A tak nováčik až do posledného 
kola bojoval o priamy postup do vyraďovacej časti súťaže, no nakoniec 
cesta skončila pred bránami play-off po vyradení Prešovom.
Po skončení sezóny došlo k zmenám v realizačnom tíme. Hlavný tréner 
Miroslav Mosnár nebude v budúcej sezóne pokračovať na striedačke 
Spišiakov z  rodinných dôvodov. Hoci po úspešnom minulom ročníku 
došlo k dohode o predĺžení kontraktu na sezónu 2022/2023.
„Chcel by som poďakovať vedeniu, kolegom, hráčom a fanúšikom za dô-
veru a pekné zážitky. Do novej sezóny prajem veľa úspechov a hlavne vy-
predaný zimný štadión, ktorý si hráči a všetci ľudia pracujúci okolo spiš-
skonovoveského hokeja zaslúžia,“ lúčil sa s tímom, na ktorom odviedol 
perfektnú prácu, tréner Miroslav Mosnár.
K zmene došlo aj na pozíciách asistentov. Klub už nepočíta so službami 
Elma Aittolu a Róberta Spišáka. Druhý menovaný pôsobil v štruktú-
rach klubu od polovice októbra 2019 najskôr ako hlavný tréner, neskôr 
ako asistent trénera.
„V prvom rade chcem poďakovať hlavnému trénerovi za výbornú prácu, 
ktorú v posledných dvoch sezónach pre náš klub odviedol a nemalou mie-
rou sa podieľal na našich úspechoch. Zmena rozhodnutia prišla nečakane. 
Nepotešila ma, ale jeho rozhodnutie plne rešpektujem. Zároveň sa chcem 
poďakovať aj Róbertovi Spišákovi, s ktorým úspešne spolupracujem tre-
tiu sezónu, za odvedenú prácu na striedačke A-mužstva. Po spoločnom 
rozhovore sme obaja usúdili, že pre napredovanie mládeže je najlepšou 
voľbou jeho trvalý presun k dorastu HK Spišská Nová Ves, kde bude svo-
jimi skúsenosťami a  rozvahou pomáhať v  rozvoji a napredovaní nielen 
našich mladých hráčov, ale aj trénerov, s ktorými bude pri mládežníckom 
hokeji spolupracovať. V neposlednom rade ďakujem aj Elmovi Aittolovi, 
ktorý priniesol do nášho klubu nové myšlienky a procesy z fínskej hokejo-
vej školy. Naša ďalšia spolupráca bude pokračovať na úrovni scautingu 
hráčov pre A-mužstvo. Zároveň chcem ubezpečiť všetkých našich fanúši-
kov, že usilovne pracujeme na vytvorení nového trénerského štábu, ktorý 
dotiahne naše A-mužstvo do vytúženého play-off a spoločne tak budeme 
môcť už budúcu sezónu opäť prepísať históriu nášho klubového hokeja,“ 
uviedol v oficiálnom vyhlásení Richard Rapáč, generálny manažér HK 
Spišská Nová Ves.

Kométa do semifinále, 
florbalisti o udržanie
Pomaly sa končia halové športy. Medzi tie populárne na 
Spiši patrí už dlhé roky florbal. Svojich fanúšikov si získali 
dievčatá extraligovej Kométy a chlapci pôsobia v prvoli-
govej súťaži.

Dievčatá to dotiahli do semifinále, kde ich súperkami boli florbalistky 
Nemšovej. Spišiačky prekvapili v prvom zápase, ktorý vyhrali 5 : 2. Po-
tom už boli trikrát úspešnejšie súperky z Nemšovej a postúpili do finále, 
kde sa stretli s Pruským. V poslednom domácom zápase sezóny hostili 
FbK Young Arrows Spišská Nová Ves súpera z Trnavy. V podaní Spišiakov 
to bola víťazná rozlúčka. Súpera zdolali vysoko 14 : 6 a čakali na nich 
ešte náročné súboje na palubovkách súperov.
„Konečne sa nám po dlhšej odmlke podarilo vyhrať náš posledný domá-
ci zápas. Zároveň sme chceli potešiť našich verných fanúšikov, ktorí nás 
podporovali počas celej sezóny. Proti Trnave sme sa zomkli a  hrali ako 
jeden tím. V záverečných zápasoch v Bratislave nás čaká boj o udržanie 
sa v súťaži,“ povedal hráč FbK Young Arrows SNV Matúš Lipčák.

Víťazstvo v etape
Začiatkom apríla sa uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára 
v  cestnej cyklistike, ktoré sa konalo v  Suchej nad Parnou pri Trnave. 
Jakub Husár (Flaviol – Bike Team Spiš) preukázal veľkú silu bojov-
níka a  preukázal, že úvod do sezóny zvládol skvelo, a  to víťazstvom 
v  etape s  hromadným štartom v  kategórii kadet. Pretekári kategórie 
kadetov absolvovali tri kolá a celkovo 69 kilometrov. Do pretekov na-
stúpilo 59 účastníkov, no do cieľa sa nakoniec dostalo 51 z nich. Na vine 
boli rôzne technické problémy, ale aj pády. Hneď v  úvodnom kole sa 
vpredu vyselektovala skupina, v  ktorej boli najvážnejší kandidáti na 
víťazstvo. Nechýbali v nej  Jakub Husár  (Flaviol - Bike Team Spiš), To-
máš Drobný  (Cycling Academy Trenčín),  Samuel Fedor  (ŠK Železiarne 

Podbrezová,  a.  s.) alebo  Adam 
Mrocek  (CK EPIC Dohňany). 
Posledný menovaný mal pri 
sebe tímového kolegu  Lukáša 
Vranáka. Vpredu sa celkovo 
nachádzalo desať jazdcov. Za 
vedúcou skupinou sa pohy-
boval pelotón. Bolo v  ňom 
30  cyklistov, no napriek tomu, 
že ich bolo viac, nedarilo sa 
im vrátiť do bitky o víťazstvo. 
Spolupráca v  balíku fungova-
la aj v  poslednom kole, lenže 
pelotón sa objavil v  priestore 
cieľa o  48  sekúnd neskôr ako 
vedúca skupina, a  preto pre 
nich zostalo „iba“ jedenáste 
miesto. Získal ho v šprinte On-
dřej Michalovič  (SPORTCOM-
PLEX BŘECLAV).
Oveľa zaujímavejší bol šprint 

o víťazstvo. Vypadol z neho iba Adam Strejček (Adam Strejček Brilon ra-
cing team), ktorý si do finále nepriniesol už skoro žiadne sily. Zo zvyšnej 
deviatky ich mal najviac Jakub Husár (Flaviol - Bike Team Spiš), ktorý 
na posledných metroch porazil ostatných členov úniku. Druhé a tretie 
miesto obsadili jazdci Cycling Academy Trenčín, menovite Tomáš Drob-
ný a Marek Mojto.

 z Zdroj a výsledky: 
www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/spravy/

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška

Pozývame vás na
2. ročník prekážkového behu lesom

HUTŇANSKÁ ŠELMA
21. 5. 2022

Novoveská Huta, Remeselný šenk za Holubnicou
DETI: beh 1,7 km / 10+ prekážok

DOSPELÍ: beh 6 km / 15+ prekážok
Viac info na tel č.: 0918 398 874, www.cvcadam.sk

https://www.facebook.com/events/475542254320378
Skvelá atmosféra, sprievodný program

Každý účastník získa v cieli medailu Hutňanská šelma.
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Futbalistov čaká  
zápas roka
Po skvelej jesennej časti 3. ligy Východ 
futbalisti Spišskej Novej Vsi aj v jarnej časti 
robia radosť svojím fanúšikom.

V  jarnej odvete už majú sťaženú situáciu, nakoľko každý zo súperov sa 
chce proti mužstvu z čela tabuľky vytiahnuť. Novovešťania s prehľadom 
doniesli tri body spod Spišského hradu, kde domáce Spišské Podhradie 
zdolali 4 : 0, vydreli tesné víťazstvo doma s Giraltovcami a aj bezgólová 
remíza s FK Sobrance má svoju hodnotu. Na priaznivcov futbalu na Spiši 
čaká „zápas roka“ 14. mája, kedy sa na spišskonovoveskom štadióne pred-
staví najstarší slovenský futbalový klub a zároveň najväčší súper Spišia-
kov o prvú priečku Tatran Prešov.
„Odohrali sme slabší zápas, čo sa týka ofenzívnej časti. Urobili sme málo pre 
to, aby sme strelili gól. Vďaka našim výkonom v jesennej časti sme sa ocitli na 
čele tabuľky a prekvapili sme azda každého. S tým, samozrejme, prichádza 
tlak na klub, na hráčov, keďže je tu šanca bojovať o postup s Prešovom, ktorý 
má ale neporovnateľné finančné podmienky ako náš klub. Pre drvivú väčšinu 
našich chlapcov je táto situácia úplne nová skúsenosť. Vieme o tom a budeme 
na tom spoločne pracovať. Ale aj tak, momentálny stav, v akom sa FK Spišská 
Nová Ves nachádza, je obrovský posun vpred a kto toto chce nejako nego-
vať alebo tvrdiť opak, tak futbalu podľa mňa vôbec nerozumie,“ vyjadril sa 
po zápase v Sobranciach asistent trénera a športový riaditeľ A-mužstva FK 
Spišská Nová Ves Marek Janečka.

Obhajoba titulu nebude
Po náročnom súťažnom ročníku sa Spišia-
ci prebojovali do semifinále, kde ich sú-
perom bol minuloročný rival v boji o titul 
- mužstvo Levíc.

Prvé dva semifinálové súboje Spišiaci prehrali, ale v tre-
ťom príjemne prekvapili na levickej palubovke a vynútili 
si štvrtý domáci duel pred svojím publikom.
Dôležitý štvrtý zápas však Spišiakom vôbec nevyšiel. Prehrali ho 48 : 61, 
a tak sa pre nich sezóna skončila. Do finále tak postúpili Levice a Lučenec.
„Chcem poblahoželať Leviciam k postupu do finále. Rovnako gratulujem aj 
svojim zverencom za to, čo sme v tejto sérii i sezóne predviedli. Štvrté pokra-
čovanie semifinálovej série bol extrémne náročný zápas, v obrane sme hrali 
dobre, no úplne sme zhoreli v útočnej fáze. Mali sme nízke percento úspeš-
nosti streľby, nešli nám trestné hody, ani streľba spoza oblúka. Nám sezóna 
skončila, Levice sú vo finále, taký je proste šport,“ povedal po štvrtom zápase 
a vyradení v semifinále tréner Spišských Rytierov Štefan Svitek.

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška

KARATE: 30. ročník Karate Grand Prix Croatia (Samobor, 
18. – 20. 3.): Na súťaži pretekalo 1 473 pretekárov z 275 klubov 
a 33 krajín. Medzi nimi nechýbal ani náš Karate klub IGLOW. Vý-
sledky: U21 – 68 kg (22 pretekárov): 5. Sara Krivdová. U21 – 67 kg 
(27 pretekárov): Jakub Černický - prvé kolo free, prehra v 2. kole. 
U21  – 75 kg (41 pretekárov): 5. Maroš Janovčík. Seniori open 
(67 pretekárov): Maroš Janovčík - prehra v 2. kole. U21 + 84 kg 
(14 pretekárov): 7. Juraj Černický. Seniori open (67 pretekárov): 
Juraj Černický – prehra v 1. kole. U21 – 84 kg (27 pretekárov): 
5. Dominik Kešeľák. Juniori – 76 kg (54 pretekárov): 9. Dominik 
Kešeľák. Juniori + 76 kg (29 pretekárov): Vojtech Antoš – pre-
hra v 2. kole. Kadeti – 52 kg (39 pretekárov): 9. Marek Krivda. 
42. ročník Karate Grand Prix Slovakia (26. – 27. 3.): Súťaže sa 
zúčastnilo 1 490 pretekárov z 234 klubov a 30 krajín, medzi kto-
rými bol aj náš KK IGLOW. Výsledky: Seniori – 75 kg (28 prete-
károv): 3. Maroš Janovčík. U21 – 75 kg (29 pretekárov): 1. Maroš 
Janovčík. U21 – 67 kg (24 pretekárov): 1. Jakub Černický. Senior-
ky – 68 kg (13 pretekárov): 3. Sára Krivdová. U21 – 68 kg (14 pre-
tekárov): Sára Krivdová - prehra v prvom kole. Seniori + 84 kg 
(18 pretekárov): Juraj Černický – prehra v 2. kole. U21 + 84 kg 
(12 pretekárov): Juraj Černický – prehra v prvom kole. Kadeti – 
52 kg (51 pretekárov): 11. Marek Krivda. Seniori – 60 (16 preteká-
rov): 3. Dominik Imrich. Juniori + 76 kg (29 pretekárov): Vojtech 
Antoš – prehra v 2. kole. Kadeti – 52 kg (51 pretekárov): Dominik 
Antoš – prehra v 1. kole. 1. kolo Slovenského pohára karate 
detí a žiakov do 12 rokov (2. 4., Trenčín): Súťaže sa zúčastnilo 
465 súťažiacich zo 45 klubov. Výsledky KK Iglow: 10-ročné diev-
čatá: 3. Vivien Ďuračinská – agility. 10 – 11-ročné začiatočníčky 
nad 40 kg: 3. Angelina Shutiuk – kumite st. žiačky. 10 – 11-roč-
ní začiatočníci nad 40 kg: 5. Maxim Mingáč – kumite st. žiaci. 
M-SR seniorov za rok 2022 a M-SR starších juniorov U21 
za rok 2021 (9. 4., Bratislava): Preteky boli zároveň aj nominač-
nou súťažou na ME seniorov v Turecku a na ME – U21, junio-
rov a kadetov v Prahe. Majstrovstiev sa z KK Iglow zúčastnilo 
5 pretekárov a dosiahli tieto úspechy: Sára Krivdová celkovo 
získala 3 tituly Majstra Slovenska a 6 medaily: kumite se-
niorky +68 kg: 2. miesto; kumite seniorky open: 2. miesto; ku-
mite U21 +68 kg: 1. miesto; kumite U21 open: 1. miesto; kumite 
team seniorky: 3.  miesto; kumite team U21: 1.  miesto. Jakub 
Černický celkovo získal 1  titul M-SR a  2 medaily: kumite 
U21 -67 kg: 3.  miesto; kumite team U21: 1. miesto. Juraj Čer-
nický celkovo získal 1  titul M-SR a 4 medaily: kumite se-
niori +84 kg: 3. miesto; kumite seniori open: 5. miesto; kumi-
te U21 +84 kg: 5. miesto; kumite U21 open: 3. miesto; kumite 
team seniori: 2.  miesto; kumite team U21: 1.  miesto. Maroš 
Janovčík celkovo získal 3 tituly M-SR a 5 medaily: kumite 
seniori -75 kg: 1. miesto; kumite seniori open: 5. miesto; kumite 
U21 -75 kg: 1. miesto; kumite U21 open: 3. miesto; kumite team 
seniori: 2. miesto; kumite team U21: 1.  miesto. Dominik Im-
rich celkovo získal 1 titul M-SR a 3 medaily: kumite seniori 
-60 kg: 1. miesto; kumite seniori open: 3. miesto; kumite team 
seniori: 2. miesto. 

BEH: Sačurovská pätnástka (27. 3., Sačurov, 15 km): M 40 – 49: 
1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:55:15).

CYKLISTIKA: Nora Jenčušová sa zúčastnila s tímom bepink 
na medzinárdnom etapovom preteku v  Toskánsku (IT) 1 Tro-
feo Ponente in Rosa, v  rámci zavŕšenia jarnej prípravy hneď 
po absolvovaní tímového sústredenia  v  CALPE (Španielsko) 
a  Toskánsku (Taliansko). Etapové preteky pozostávali z  troch 
etáp a konali sa v centre a okolí mesta SANREMO – so stúpa-
ním na POGGIO. Výsledky: ETAPA 1 (97,1 km): 8. miesto; ETAPA 2 
(101,5 km) ELITE: 25. miesto / U23: 14. miesto; ETAPA 3 (103,1 km) 
ELITE: 22. miesto / U23: 10. miesto; celkové poradie: ELITE: 
20. miesto / U23: 10. miesto.
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie s hes-
lom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Veľkú noc, veľa vody, radosti 
a pohody.

Srdečne ťa pozývame na pohybovú 
terapiu, aktívny pohybový workshop pre ženy

ÚVOD DO ČAROVNÍC
29. 5. 2022 (nedeľa) * 13.00 - 17.00 h

v telocvični na Levočskej 14
pod vedením Edity Harbuľákovej Jónyovej (Mi-

chalovce). Študovala odbor folkloristika-regiona-
listika, zostavila cvičenia podporujúce sabarozvoj 

- Čarovnice. Venuje sa i liečiteľskému systému 
Zdrava - celostný systém (dýchacie techniky 

a systémové cvičenia).
Cena: 25 €. Prihlášky do 24. 5. 2022 na 

amalka93@gmail.com | 0908 269 914 | FB
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Vilma Sopkovičová
MUDr. Lucia Hlavčáková
Helena Sabolová
Gizela Tomajková
Therese Alexy
Etela Fintová
Anton Jakubek
Oľga Kleinová
Emília Slezáková
Helena Žukovská
Emília Timková
Ing. Samuel Adásek
Juraj Gorbár
Katarína Kamenická
Anna Šmahová
Katarína Tkáčová
Magdaléna Chlebáková
Michal Kaščák
Ján Lačný
Margita Macejová
Helena Ogurčáková

Petronela Podhorányová
Alexandra Sirková
Lýdia Ambrušová
Jozef Bednár
Mária Drangová
Irena Dutková
Angela Dzurická
Anna Fabianová
Karol Jurčík
Mária Kollárová
Milan Letkovský
Mgr. Dáša Macejková
Žofia Muchová
Anna Podolská
Ing. Stanislav Susa
Elvíra Zákutná
Boris Bučko
Katarína Fillová
Ing. Andrea Frimmelová
Július Herich
Anna Hrebeňárová

Ing. Ondrej Kellner
Ján Kollár
Milan Krempaský
Anton Krušinský
Cyril Mičko
Július Papcun
Margita Pekarčíková
Marta Podracká
Beáta Ratkovská
Jozef Sekula
Anna Schlosserová
Jozef Siranko
Milan Smorada
Ing. Helena Stašová
Alžbeta Szabová
František Štafura
Jozef Topercer
Vladimír Úradník
Mária Varechová
Magdaléna Benčeková
Ing. Štefan Bigoš

Ružena Čonková
Eva Ďuráková
Jozef Dzurilla
Oľga Fiľová
Andrej Gonda
Jarmila Gondová
Mária Guzová
Michal Hönsch
Vojtech Horna
Oľga Hozzová
Milan Choma
Božena Kašická
Ľudovít Klocháň
Viera Kubenková
Elena Kubičárová
Elena Kuchtová
Anna Látková
Peter Lisoň
MUDr. Ján Lucák
František Mangera
Mária Marová

Ján Mingáč
Milan Pastva
Eva Pavolová
Daniela Pindrochová
Ing. Ladislav Recký
Ján Rusch
Viera Rusnáková
Oľga Schlosserová
JUDr. Ladislav Strižovský
Bohuslav Štrauch
Emília Štrauchová
Margita Tupá
Ján Uhlár
Ing. Magdaléna Uhliarová
Peter Váradi
Jarmila Vilčeková
Anna Vlková
Milan Vošček
Ing. Hyacinta Zozuľáková

Odišiel si nám tak rýchlo, bude ťažko bez Teba žiť, láska však 
smrťou nekonči, v srdci Ťa stále budeme ctiť.
10. 3. 2022 sme sa rozlúčili s naším milovaným synom, bratom, 
švagrom, strýkom, synovcom, kolegom a  dobrým priateľom 
Mgr. Petrom ZMÁTLOM, PhD., ktorý nás náhle opustil vo veku 
57 rokov.
Úprimne ďakujeme príbuzným, kolegom, susedom a  známym  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
So žiaľom smútiaca rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s naším drahým ockom, synom, svokrom, dedkom, 
bratom, švagrom, krstným otcom, ujom a príbuzným Michalom 
SOTAKOM, ktorý nás opustil 12.  3.  2022 vo veku nedožitých 
67 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

„Neplačte, že som odišla. Nesmúťte, lež pokoj svätý mi prajte 
a spomienku večnú si na mňa uchovajte, veď Boh mi odmenu veľkú 
pripravil, s láskou a úctou si na mňa spomínajte.“
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli 14.  3.  2022 rozlúčiť na poslednej ceste s našou milovanou 
mamičkou, svokrou, babkou, prababkou, sestrou, švagrinou, 
krstnou mamou, tetou a príbuznou Annou NOVOTNOU, ktorá 
nás navždy opustila vo veku 89 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou dcéry Mária, Anna, Katarína a synovia Dušan, 
Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

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.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 3. 2022 
s  mojou milovanou manželkou a  našou mamkou Zuzanou 
Zuzkou ŠIMKOVOU, ktorá by sa 1.  5.  2022 dožila životného 
jubilea 50 rokov.
S  láskou a vďakou spomínajú manžel Peter s deťmi Dominikou 
a Peťkom.

„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk a objatie 
vám už nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, 
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Z  úprimného srdca ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí 
sa prišli 14.  3.  2022 rozlúčiť s  našou milovanou 
mamičkou, babičkou, prababičkou, sestrou, 
svokrou a príbuznou Filoménou ŠIMONOVOU, 
ktorá nás navždy opustila vo veku 92 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Mgr. D. 
Juraškovej z MsÚ SNV za dôstojnú rozlúčku.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú v  našich 
srdciach.
14. 3. 2022 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý otecko, dedko, pradedko, svokor, brat 
RSDr. Ján ŠIMON.
S  úctou a  láskou spomínajú deti s  rodinami 
a ostatní príbuzní.
„Ste opäť spolu, navždy, tak ako ste boli 
v živote.“ Vaše smútiace deti

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 28. 3. 2022 vo veku 
89 rokov po ťažkej chorobe opustila naša milovaná mamka, 
svokra a stará mama Valéria PALKOVÁ.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Ferčekovce a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa tu niet, 
rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach 
sme pri Tebe každý deň.
26. 3. 2022 uplynulo 8 rokov, odkedy nás navždy opustila mamka, 
babka, prababka Ľudmila KORHEĽOVÁ.
S láskou spomína dcéra s rodinou.

27.  3.  2022 prešli už štyri roky od rozlúčky s  naším najbližším 
Mgr. Michalom MUCHOM.
Čas ide ďalej, ale vracia sa v láskavých spomienkach.
manželka Helena s rodinou



26 www.spisskanovaves.euSPOLOČENSKÁ KRONIKA
S

P
O

M
IE

N
K

Y Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… 
Ostanú spomienky a v srdci veľký žiaľ.
3.  4.  2022 uplynulo 7 rokov, čo  navždy odišiel 
môj manžel, otec a starý otec Štefan GARČÁR.
Zároveň si 27. 6. 2022 pripomenieme 2. výročie 
úmrtia môjho syna, brata, švagra a  uja 
Miroslava GARČÁRA.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka 
a mama, dcéra a sestra s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
23. 4. 2022 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec a dedko Ondrej ŠEFC.
Zároveň si 5.  9.  2022 pripomenieme 7 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mamka a  babka 
Mária ŠEFCOVÁ.
S  úctou a  láskou spomínajú dcéry a  syn 
s rodinami.

24. 4. 2022 sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho ocka a starkého Jána TOMAJKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
25. 4. 2022 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš 
brat Stanislav REPČÁK a  2.  5.  2022 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka Mária REPČÁKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
ste na nich nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
30. 4.  2022 uplynul rok, kedy nás navždy opustil manžel, dedo 
Ladislav BAČA vo veku 70 rokov.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Kto v srdci žije, neumiera…
V  apríli uplynulo 40 rokov od úmrtia nášho 
otca, krstného a starého otca Jána MAČIČÁKA.
Zároveň si v  tomto roku pripomenieme 
8. výročie úmrtia našej mamky, krstnej mamky 
a babičky Žofie MAČIČÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter s rodinou, 
krstné deti Viera a  Juraj s  rodinami, vnúčatá 
Igor, Radko a Monika s rodinami.

Veľmi smutno je tu bez Teba. Všade chýbaš, zostalo len prázdno 
a neskutočný žiaľ.
Už uplynul celý ťažký rok, čo nás navždy opustila milovaná Júlia 
RÍMSKA.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina a priatelia.
Odpočívaj v pokoji.

„Pred tvárou Pána budeme kráčať v  krajine 
žijúcich.“ Žalm 116,10
Dlhých 15 a 13 rokov odpočívajú v dome Pánovom 
moji drahí rodičia: Mária ČARNOKÁ, ktorá by 
v máji 2022 oslávila 99 rokov a Emil ČARNOKÝ, 
ktorý by sa v októbri 2022 dožil 100 rokov.
Odpočívajte v pokoji, moji dobrí rodičia.
S modlitbou spomína jediná dcéra Mária.

Už len kyticu na hrob môžeme Vám dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Vás spomínať.
1.  5.  2022 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mamička, babička, prababička, svokra, sestra, teta a  švagriná 
Matilda BOSÁKOVÁ, rod. Jasečková.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéra Viera, synovia a  dcéry 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Spomínajme na ňu v modlitbách.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci 
nám navždy ostávajú.
3. 5. 2022 uplynie 9 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho otca, 
dedka, svokra a švagra Ing. Michala GONDU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami

Keby sa dalo zavolať do neba, ako smutno je nám bez Teba. Keby 
sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas. Deň za dňom sa stále 
rýchlo míňajú, spomienky na Teba v našich srdciach stále ostávajú.
3.  5.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, svokor a starý otec Rudolf SALITRIK.
Tí, čo ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomínajte spolu s nami.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Mária, dcéra Miriam, 
synovia Oliver a Blažej, nevesta Zuzana, vnúčatá Michal, Natália, 
Lukáš, Viktória a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce bolí.
3.  5.  2022 uplynie rok, odkedy ma navždy opustil môj manžel 
Tadeáš SELECKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu so mnou tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Mária Magdaléna.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa 
s Tebou zas.
4. 5. 2022 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela Štefana KOZELU.
S láskou a úctou spomína manželka Gabika a smútiaca rodina.

S  tichou spomienkou v  srdci si 4.  5.  2022 pripomenieme rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat 
Mikuláš PALUŠÁK.
S  láskou spomína manželka Eva, dcéra Tatiana a  syn Radoslav 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

S  tichou spomienkou k  Vášmu hrobu chodíme 
a  pri plamienku sviečky na Vás spomíname. 
Aj keď nie ste medzi nami, v  našich srdciach 
zostávate s nami.
15.  5.  2022 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho 
manžela, syna, brata, krstného, uja Martina 
RUSŇÁKA a  4.  5.  2022 uplynie 11 rokov od 
úmrtia môjho svokra, manžela, ocka, dedka 
Ladislava RUSŇÁKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Byť anjelom na jeden, jediný deň, aby sme Ťa mohli ešte raz objať 
a povedať Ti, ako veľmi nám tu dole chýbaš.
8.  5.  2022 uplynie 7 rokov, odkedy nás opustila naša mamka, 
babka Božena PLATOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Nikdy na Teba nezabudneme.
synovia Silvester a Miroslav

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa mal rád, nezabudne.
10. mája 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil otec, dedko 
a príbuzný Ing. Dušan JANÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
dcéra Paula a syn Dušan s rodinami

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
12. mája 2022 uplynie 10 rokov, čo nás opustila naša mama a stará 
mama Paula BOBULOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

13. mája 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil Ing. Eugen 
UHARČEK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali, mali 
radi, nezabudli.
manželka Anna, syn Mário, dcéry Ivana a Andrea s rodinami
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manželka, naša mamička, babka Mária FABINIOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

Zostali spomienky a odkaz jediný – chýbaš nám v kruhu rodiny.
13. mája 2022 si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustila naša 
drahá sestra a teta Marta JASEČKOVÁ z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku 
v modlitbách.
S  láskou a  úctou sestra Betka a  Magda s  rodinou a  Milada 
s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
13.  5.  2022 uplynie 5. výročie, čo nás navždy opustil manžel 
a dedko Ľubomír HOLOTŇÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ten, koho ľúbime, ostáva naveky v  našich 
srdciach.
14. mája 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, otec Ing.  Ján 
MELIORIS a 26. augusta 2022 uplynie 9 rokov, 
čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a starký Ján MELIORIS.
S úctou a láskou spomína celá rodina.
Nikdy na Vás nezabudneme.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

Čas plynie, spomienky zostávajú…
14.  5.  2022 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a prababka Gizela GLABOVÁ.
S  úctou a  láskou spomínajú rodiny Bukovinská, Kleinová,  
Glabová ml.

Rana v srdci veľmi bolí. Ťažko je na Teba zabudnúť a ľudia, čo Ťa 
mali radi, budú ešte dlho spomínať. Ďakujeme Ti, že sme mohli byť 
súčasťou Tvojho života.
14. 5. 2022 uplynie 5 smutných rokov, odkedy nás navždy opustila 
naša drahá mamka a stará mama Božena MONTSKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú synovia Róbert a Štefan, vnúčatá 
Ivonka, Saška a Adamko a ostatná rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa mal rád, nezabudne. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s láskou na Teba spomínať.
16. 5. 2022 si pripomenieme nedožité 80. narodeniny a zároveň 
18. 1. 2022 uplynulo 15 rokov, kedy nás navždy opustil náš brat, 
švagor, ujo Eduard TKÁČ.
S láskou spomínajú sestry Mária, Jana, brat Jozef s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci 
bolesť zostala a tiché spomínanie.
18. mája 2022 uplynie 6 rokov, čo nás opustil 
náš otec Jozef VALIGURA a 4. júla 2022 uplynie 
5 rokov, čo nás opustila naša mama Anna 
VALIGUROVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Anna, Mária 
a Darina s rodinami.
Nikdy na Vás nezabudneme.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
21. 5. 2022 si pripomenieme 4. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela, otca, dedka a svokra Vladimíra ROMANA.
S  láskou spomínajú manželka Mária, deti Vladimír a  Lýdia 
s rodinami, vnúčatá Tamara, Alex a Samko.

Ťažko je nespomínať, keď v  očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí, no zabudnúť nedovolí.
23. mája 2022 uplynie 5 rokov, keď nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, náš dedko a pradedko Zdeněk CIGÁNEK.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Magda, dcéra Ivetka 
s  manželom, vnučky Barborka a  Danielka s  manželmi 
a pravnúčatá Sárka, Matúško a Romanko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
25. 5. 2022 si pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, dedka Ernesta LOJU.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Marta, synovia Tomáš 
a Marián s rodinami.

Keď sa stretneme v rodine všetci, predsa nie sme všetci…
26.  5.  2022 uplynie ťažkých 12 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, syn, brat Radoslav KREMPASKÝ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mala si rada život, 
mala si rada smiech, verila si v  život, milovala svet. Odišla si 
navždy, hoc si túžila žiť, nebolo dopriate, aby si mohla s nami byť.
26.  5.  2022 si v  smútku a  s  bolesťou v  srdci pripomenieme 
15.  výročie úmrtia našej milovanej mamičky, sestry a  švagrinej 
Renky KUZLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
sestra s rodinou

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
26. 5. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Ladislav JAREMBÁK.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
Kto v srdciach žije, neumiera!

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
28.  5.  2022 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil Jozef 
MURDŽÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S  láskou, úctou a  vďakou spomína manželka Helena, dcéry 
Helenka, Katka a Danka s rodinami.

„Každá bolesť prebolí, keď sa rana zahojí, aj keď stále Ťa na mysli 
mám. Viem, že to nič nezmení, no chýbaš mi tu na zemi, hľadám 
náplasť, čo na srdce dám.”
29. 5. 2022 si s bolesťou v srdci pripomenieme 10. výročie, odkedy 
nás opustil môj milovaný manžel, náš drahý otecko, dedko, 
krstný a svokor Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš s rodinou, 
syn Jozef s rodinou a dcéra Stanislava.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
30. 5. 2022 si pripomenieme 20 rokov od úmrtia nášho drahého 
Ondreja TOKARČÍKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Eva, dcéra Monika, Ingrid.

Hoci pred 4 rokmi, 25. mája, po veľmi statočnom boji prestalo biť srdiečko 
našej najdrahšej a nenahraditeľnej maminky, dcéry, sestry, manželky, pria-
teľky Xénii KINNAIRD, Gomolčákovej, stále cítime jej lásku, srdečnosť, 
úprimnosť, obetavosť, ale najmä nekonečné prázdno po jej objatí…
S pokorou v srdci prosíme o tichú modlitbu za našu drahú Xenulku.
smútiaca rodina
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Komplexná ponuka služieb

Individuálny prístup

Trvalé odstránenie ťažkostí

Zameranie na prevenciu

Najnovšie technológie

Dostupné pre každého

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

7. 5. Spoločenské stretnutie v reštaurácii hotela Preveza 
o 15.00 h pri príležitosti Dňa matiek 
Vstupné 15 €, prihlásiť sa do 6. 5. 2022.

9. 5. Sociálne poradenstvo pre dôchodcov 
Beseda v klube, 14.00 h

20. 5. Vychádzka na Brodok  
a opekačka (autobusom o 9.00 h)

27. 5. Varenie a ochutnávka  
múčnych jedál

Základná organizácia č. 13, Slovenského zväzu 
zdrav. postihnutých, Levočská 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov:

posedenie ku Dňu matiek
21. 5.  (sobota) o 16.00 h, reštaurácia hotela Preveza 

Poplatok: členovia – 13 €, nečlenovia - 15 €

výlet do Poľska - Nový Targ, Bukovina - kúpanie
12. 5.  (štvrtok) – odchod autobusu: od DK o 7.00 h 

Poplatok: členovia 7 €

Redakcia sa ospravedlňuje rodine MUDr. J. Vaňka 
a firme JAVAN ortopedia, s. r. o., za omylom uverejnenú 

chybnú inzerciu v Ičku 4/2022, str. 28.

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

TANEČNÝ
KONCERT

Spišské divadlo
Vstupné 2 €

25. 5.
o 17.00 h

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV vyhlasuje

Odbory: výtvarný / hudobný / tanečný / literárno-dramatický
Elektronická prihláška a viac info

je v záložke Prijímacie skúšky na web stránke: www.zussnv.sk

30. a 31. 5. od 13.30 do 17.30 h v budove ZUŠ
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
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Nadácia Veolia Slovensko naďalej pomáha

Nadácia Veolia Slovensko v uplynulom roku pod-
porila viaceré projekty v  našom regióne. Zamest-
nanci skupiny Veolia majú možnosť získať fi nancie 
na podporu rôznych verejnoprospešných projektov 
s podmienkou, že sa sami podieľajú na ich realizácii 
ako dobrovoľníci.

Podporenou aktivitou bola aj rekonštrukcia 
futbalového ihriska a  sociálnych zariadení v  Ma-
tejovciach nad Hornádom. Jednotlivé činnosti sa 
vykonávali priebežne počas celej futbalovej sezóny 
2021. Vďaka podpore zo Zamestnaneckých grantov 
Nadácie Veolia Slovensko sa zrealizovalo hlavne za-
vlažovanie ihriska. Uskutočnili sa výkopové práce 
prívodu vody do čerpacej stanice z  rieky Hornád 
a  uloženie vodovodného potrubia. Vybudovali sa 
lavičky pre divákov na sedenie s celkovou kapacitou 

80 miest. Zakúpilo sa ponorné čerpadlo do studne 
na prívod pitnej vody do budovy pri areáli ihriska. 
S  pomocou fi nančnej podpory nadácie sa celkovo 
zlepšila infraštruktúra športového areálu. Celá fut-
balová obec vyjadruje poďakovanie Nadácii Veolia 
Slovensko za poskytnutý fi nančný príspevok.

Podporeným projektom bola aj obec Vojňany, 
ktorá získala fi nančnú podporu na výmenu ne-
funkčných hracích prvkov detského ihriska mater-
skej školy za nové, vyhovujúce. Vedenie obce s vďa-
kou prijalo tento dar a váži si uvedenú podporu, za 
pomoci ktorej sa umožnilo zlepšiť podmienky det-
ského ihriska pre potreby materskej školy.

Finančný príspevok sa poskytol i Gréckokatolíc-
kej charite Prešov so sídlom v Starej Ľubovni. Pod-
porilo sa vybavenie multisenzorickej miestnosti, 
ktorá bude slúžiť pre odborné terapie detí so zdra-
votným postihnutím. Pridelené fi nančné prostried-
ky boli využité na nákup pomôcok, ktoré budú 
slúžiť na podporu rozvoja zmyslového vnímania 
a  vestibulárnu stimuláciu zdravotne znevýhodne-
ných detí. Projektom sa napomáha rozvoju zmyslo-
vých orgánov, rovnováhy, aktivácie a zmyslov.

Všetky organizácie vyjadrili výnimočné poďako-
vanie našej Nadácii Veolia Slovensko za poskytnuté 
granty.

Nadácia Veolia Slovensko významne podporuje 
dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. Ide 
najmä o  rozvíjanie duchovných hodnôt, realizáciu 
a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných 

cieľov, ochranu a  tvorbu životného prostredia, za-
chovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podporu 
zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

S  úctou môžeme vyjadriť, že medzi našimi za-
mestnancami je mnoho aktívnych a obetavých ľudí 
s  veľkým srdcom, ktorí nezištne pomáhajú núdz-
nym. Božena Dická, PVPS, a.s.

Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.
Nadácia Veolia Slovensko

Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.
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 z Predám, resp. dám do dlhodobého prenáj-

mu 1-izb. byt na sídl. Mier, P.  Jilemnického 13. 
T.: 0902 110 165.

 z Predám 3-izb. byt s  garážou na sídl. Západ 
- Kamenárska 1, SNV. Cena 125 000 €, príp. doho-
da. T.: 0904 667 761 alebo 0904 656 874.

 z Predám záhradku za markušovskými ram-
pami, 373 m2, krb, WC, unimobunka, prístre-
šok, posed., ovocné stromy. Cena dohodou. 
T.: 0944 684 303.

 z Predám zachovalú spálňu (novší typ). Cena: 
190 €. T.: 0951 912 326.

HĽADÁM / KÚPIM / PRÁCA
 z Hľadám do dlhodobého prenájmu za rozum-

nú cenu garáž na sídl. Tarča, najradšej v blízkosti 
Lipovej ul., nie je to podmienka. T.: 0902 407 920 
* e-mail: juperko@gmail.com

 z Hľadám záhradníka - brigádnika, ktorý ro-
zumie rastlinám. Ide o  všetky práce na záhra-
de vrátane strihania stromov. Rozsah prác cca 
4 hod. týždenne, vo vegetačnom období podľa 
potreby. T.: 0905 646 149.

 z Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javoro-
vej, resp. Dubovej ul. T.: 0910 488 878.

 z Prijmem do trvalého pracovného pome-
ru SKLADNÍKA – VODIČA. T.: 0907 321 086.

RÔZNE
 z 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! Poradíme bezplatne! a NONSTOP. 
Doktor PC. T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

 z ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DA-
ŇOVÉ  PRIZNANIA. T.:  0905 936 156 * info: 
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 z 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

 z 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.

 z STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Pre-
stavba bytového jadra na kľúč * zatepľo-
vanie * 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.

 z PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * pre 
diabetikov a imobilných * ošetrenie zhrub-
nutých,  problémových, zarastených nech-
tov * šponovanie (narovnávanie) * nechto-
vá protetika (náhrada necht. platničky) * 
masáž * zábal * peeling. Adresa: SNP 2 (det-
ská poliklinika), SNV. T.: 0908 986 685.

 z MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠ-
NÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaru-
čená. T.: 0902 249 396 - Peter Ilašenko.

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

 z „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE 
DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, 
pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná 
likvidácia húb, plesní, červotočov * mik-
rovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti 
muriva a iné. T.: 0904 865 262.

 z STOLÁR TOMÁŠ  – výroba nábytku na 
mieru * vstavané skrine * kuchynské lin-
ky * komody * rôzne bytové doplnky. 
T.: 0908 688 109.

 z FELICITÁ  – OPRAVA odevov * dáždnikov 
* žalúzií * roliet * zipsov na všetkom (aj na 
topánkach) * a ruksakov. Starosaská 7, SNV. 
T.: 0911 981 549.

 z MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECH-
NOLÓGIOU  – ponúkame maľovanie by-
tov * rodinných domov * kancelárskych 
priestorov * novostavieb. VÝHODY AIRLESS: 
vysokokvalitné povrchy * nízka spotre-
ba materiálu * dosah na ťažko dostupné 
miesta * možnosť veľkoplošných nástre-
kov * bez znečistenia okolia a  zariadení. 
T.: 0940 849 909.

 z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či DOM – 
volajte kedykoľvek. Som samostatný murár 
s vlastným autom a náradím. Okres SNV, PP. 
T.: 0944 038 471.

 z MASÁŽE,  s.  r.  o.  – vyskúšajte aj vy po-
zitívne účinky masáží, zbavte sa bolesti, 
napätia a  stresu. Ponúkame rôzne druhy 
masáží podľa vlastného výberu v  cene už 
od 9 € za 30 minút. V  ponuke aj možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok. Spišská 
Nová Ves, Zimná 102 * T.:  0917 507 854 *  
www.masazesnv.sk

 z KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV 
(OD Družba, Tarča) ponúka komplexné vi-
zážistické a kozmetické služby * kurz samo-
líčenia * darčekové poukážky * predaj koz-
metiky Medik8, Temperance. Informácie: 
kozmetikasnv.sk * FB, @makeupby_bibiana. 
T.: 0905 388 917.

 z 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.

 z RELAX a  ODDYCH je dôležitý, preto si 
dopraj MASÁŽ v príjemnom prostredí. Tkáč-
ska 1, sídl. Západ I, SNV. Objednávky - SMS * 
T.: 0911 234 848.

 z www.murardanielsnv.wbl.sk * PROFE-
SIONÁLNE RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A  BYTO-
VÝCH JADIER s búraním aj bez búrania * vý-
mena vaní a sprchovacích kútov * obklady, 
omietky, podlahy, maľby a doprava. Všetko 
na kľúč a ochotne. T.: 0904 185 527.

 z Máj je lásky čas, istotne pôsobí aj na 
vás. Užívajte si to spolu a  na upratovanie 
pozývajte nás. Upratovacie práce * čiste-
nie kobercov * postelí * sedačiek * prečis-
ťovanie, voskovanie podláh = lepší vzhľad. 
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 0903 100 508 * www.upratovaniesnv.sk

 z PRERÁBANIE BYTOV  – sadrokartóny * 
murárske práce * obklady * dlažby * elektro 
* podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

 z KREATÍVNE KURZY pre deti i  dospelých 
v  HOBBY KREATÍV, Zimná 65, SNV. Det-
ské kurzy soboty 7. 5. a 21. 5. so začiatkom 
o 10.00 – 12.00 h / 7,50 € * Prútený kvetináč/
tácka – 17. 5. od 16.30 h / 18,50 € * Vintage 
šperk z minerálov - 25. 5. od 16.30 h / 15,50 €. 
Prihlášky a  info: www.hobby-kreativ.sk * 
T.: 0918 994 867.

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

Spoločnosť KISS, spol. s r. o., 
ponúka na prenájom 

nebytové priestory 
na Ul. Odborárov 49 v SNV.

Plocha na prenájom predstavuje 
51,63 m², ktorá pozostáva z dvoch 

miestností, chodby a sociálneho 
zariadenia.

V prípade záujmu nás kontaktujte 
na tel. č.: 0903 900 661.
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S namontovanými klimatizáciami, ktoré majú 
technológiu Midea iECO, ušetríte viac peňazí.
Noc je pokojnejšia keď vieme, že spotreba
energie je nízka.

ŠPECIFIKÁCIE
• Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
• Vybavený vysoko účinnou Inverter Quattro technológiou
• Režim ECO v prípade potreby 25% čiastočného zaťaženia
• Voliteľný Multi Function Board

KOMFORT A ÚSPORA
ENERGIE

M
ÁJ

05
HOVORÍ SA, ŽE MÁJ JE NAJKRAJŠÍ MESIAC V ROKU. PRÍRODA JE 
V PLNOM ROZPUKU, ZAMILOVANÉ PÁRIKY SA BOZKÁVAJÚ POD 
ČEREŠŇAMI, VŠETCI DEFINITÍVNE ODKLADÁME ZIMNÉ OBLEČENIE 
A VYŤAHUJEME TO LETNÉ. MÓDNE OSTROVČEKY VÁM UŽ OD 25. 
APRÍLA PONÚKAJÚ MOŽNOSŤ OBZRIEŤ SI KÚSKY Z JARNÝCH A 
LETNÝCH KOLEKCIÍ NAŠICH PREDAJCOV. INŠPIROVAŤ SA MÔŽETE 
TIEŽ NA MÓDNEJ PREHLIADKE JAR/LETO 2022 A TO 7. MÁJA OD 
14:00. AK SI AJ TAK NENÁJDETE TO SVOJE PRAVÉ ORECHOVÉ, 
NEVADÍ. EŠTE SÚ TU JARNÉ VÝPREDAJE OD 9. DO 15. MÁJA.

A KEĎŽE TENTO MESIAC NEPATRÍ IBA ZAMILOVANÝM, NEMALI BY 
SME ZABÚDAŤ ANI NA RODINU.

DRUHÚ MÁJOVÚ NEDEĽU OSLAVUJÚ NAŠE MAMIČKY A 15. MÁJA 
JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY. PRÁVE V TENTO DEŇ BY SME 
VÁS RADI POZVALI NA POOBEDŇAJŠÍ PROGRAM, KTORÝ ZAČNE O 
13:00 WORKSHOPOM PRE DETI - KRESLENIE NA TÉMU “RODINA 
OČAMI DETÍ”, POKRAČOVAŤ BUDE ZÁBAVNÝM RODINNÝM 
KVÍZOM A NA ZÁVER VÁM ZAHRAJÚ DETI ZO ZÁKLADNEJ 
UMELECKEJ ŠKOLY DEZIDERA ŠTRAUCHA, ZNÁMEJ TIEŽ AKO ART 
SCHOOL V SMIŽANOCH.

TEŠÍME SA NA VÁS.

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

25.4. - 7.5. 
MÓDNE OSTROVČEKY JAR/LETO 2022

7.5.
MÓDNA PREHLIADKA JAR/LETO 2022

9. - 15.5 
JARNÉ VÝPREDAJE

P R O G R A M  N A  M Á J

15.5.
KONCERT ŽIAKOV ZUŠ ART SCHOOL SMIŽANY
KRESLENIE NA TÉMU RODINA OČAMI DETÍ
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