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19.00 H, KONCERTNÁ SIEŇ REDUTY

JAZZOVÝ KONCERT LEGENDÁRNEHO TRUBKÁRA 
REALIZOVANÝ V SPOLUPRÁCI S POSLANCOM NR SR

RADOVANOM MARCINČINOM

VSTUPNÉ: 15 €

7X

GRAMMY

 AWARDS

INFORMÁCIE A PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
MKC – REDUTA, RADNIČNÉ NÁM. 4, SNV, T. Č. 053/44 632 49, 44256 52 
MKC – DK MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁM., SNV, T. Č. 053/44 287 66
TIC, LETNÁ 49, SNV, T. Č. 053/ 44 282 92 

WWW.MKC.SNV.SK
WWW.FACEBOOK.COM/MKC.SNV

4. 3. až 5. 3. 2023 od 14:00 do 18:00
 DNI KRÁSY

Počas tohto víkendu, 
ktorý sme pripravili z príležitosti MDŽ na Vás 
čaká profesionálny kozmetický tím MARY KAY.

18. 3. 2023 od 15:00 
MAREC MESIACOM KNIHY

Pre všetkých milovníkov kníh 
sme v spolupráci s kníhkupectvom Panta Rhei 

pre Vás pripravili autogramiádu.
Príde Michaela Ella Hajduková.
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www.lagunareality.skinfo@lagunareality.sk +421 907 898 188
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O  M E Š T I A N S K O M  B Y T E  S  A T M O S F É R O U  S T A R Ý C H
D O B R Ý C H  Č I A S  N E M U S Í T E  L E N  S N Í V A Ť !  

 pozrite si našu
ponuku bytov

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA
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BLESKOVKY

Múzeum Spiša v spolupráci so Slo-
venským múzeom ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mi-
kuláši pripravilo jedinečnú výstavu 
Bionika – príroda na to prišla 
prvá. Návštevníci sa prostredníc-
tvom nej môžu dozvedieť napr. aj 
to, aké vynálezy ovplyvnil pohyb 
rastlín a živočíchov, čo má spoloč-
né suchý zips s lopúchom, prečo 
sa padák podobá na púpavu, alebo 
čo inšpirovalo architektúru budovy 
opery v Sydney. Výstava potrvá do 
15. 10. 2023.

Správa ciest KSK modernizuje 
vozový park. Do všetkých stredísk 
pribudne viac ako 80 kusov novej 
techniky, celkovo za 22 mil. €. 
Najmodernejšie je multifunkčné 
zariadenie, ktoré budú cestári na 
východe používať ako jediní na 
Slovensku. Spolu ich bude v rámci 
kraja 10. S týmto strojom by mali 
realizovať opravu výtlkov zhruba 
osemkrát rýchlejšie ako doposiaľ 
s tým, že malo by sa jednať nielen 
o značnú úsporu času, ale aj 
personálu.

Návštevníci tunajšej ZOO sa môžu 
aj v tomto roku tešiť na niekoľko 
noviniek. Medzi nimi nechýba 
vynovené detské ihrisko a nová la-
nová dráha pre deti. Zároveň budú 
môcť využiť aj novú gastrozónu. 
Novým tohtoročným prírastkom je 
lama krotká, ktorá sa narodila 16. 1. 
Brány ZOO sa pre návštevníkov 
opäť otvoria 1. 4., dovtedy si mô-
žete pozrieť živočíchov v pavilóne 
Aquaterra.

Výsledky druhého roku archeolo-
gického výskumu posunulo doku-
mentovanie pohybu ľudí v oblasti 
podtatranskej obce Jánovce o viac 
ako dvetisíc rokov na 4 000 pred 
našim letopočtom. K zachytenej 
dobe bronzovej sa tak pridala aj 
doba kamenná. Dohromady tam za 
obe sezóny objavili viac ako 3-tisíc 
nálezov rôzneho druhu. Archeolo-
gický výskum spoločne realizovali 
Múzeum Spiša, Katedra archeo-
lógie Filozofickej fakulty Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre, 
súkromná spoločnosť Archeológia 
Spiš a Múzeum v Kežmarku. Reali-
záciu výskumu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Do domova dôchodcov zavítala 
18. 1. country skupina Montana 
a svojím vystúpením pobavila 
tunajších obyvateľov.

Po dvojročnej pandemickej pauze 
si 21. 1. užili hudbu a tanec aj tí 
najmenší na Plese malých Spišia-

Pokračujeme v revitalizácii 
vnútroblokov v meste
V záujme skvalitňovania a obnovy otvore-
ných priestranstiev a priestorov na bývanie 
pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves po 
schválenom projekte pre vnútroblok na síd-
lisku Východ predložilo a v decembri 2022 
podpísalo Zmluvu o NFP na financovanie 
druhého projektu s názvom Revitalizácia 
vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej 
Novej Vsi. V súlade s výzvou Integrovaného 
regionálneho operačného programu je hlav-
ným cieľom projektu zlepšenie environmen-
tálnych aspektov v meste Spišská Nová Ves 
pri uplatnení ekologických princípov tvorby 
a ochrany zelene.

Projektom bude riešená plocha za obytným 
blokom na Kolárskej ulici 1, 3, 5, ktorá je 
navrhovaná ako relaxačná zóna, a kde bude 
obnovená a doplnená zeleň a mestský mo-
biliár. Druhá časť projektu bude realizovaná 

na ploche vedľa (pri lekárni a Centre voľného 
času od Hutníckej ulice) a bude zameraná 
viac na aktívne trávenie voľného času. Budú 
tam umiestnené dve detské ihriská – jedno 
pre menšie a jedno pre väčšie deti, multi-
funkčné ihrisko a ihrisko pre workout. Na 
ploche budú tiež osadené piknikové stoly 
a menší amfiteáter so sedením, ktorý bude 
využívaný na organizovanie rôznych podujatí 
na voľnom priestranstve. Aj tento priestor 
dostane nové lavičky a osvetlenie.

Na projekt bol schválený nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 532 284,48 € (95 % 
celkových oprávnených výdavkov projektu) 
a zvyšných 5 % dofinancuje mesto Spišská 
Nová Ves z vlastných zdrojov. Projekt bude 
zrealizovaný do konca roka 2023.

Darina Paveleková
vedúca referátu rozvoja mesta, MsÚ

Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila 7. a 8. 2. viacero miest a obcí na 
Spiši. Po rozlúčke s českým prezidentom Milošom Zemanom na Štrbskom 
Plese sa slovenská hlava štátu presunula do Levoče a ďalší deň zavítala 
aj do Sp. Novej Vsi.

V našom meste prezidentka navštívila závod 
Embraco Slovakia. „Sme veľmi poctení, že si 
vybrala práve našu spoločnosť, ako jedného 
z najväčších zamestnávateľov v rámci tohto 
regiónu. Pani prezidentka bola na výjaz-
dovom stretnutí a rozhodla sa navštíviť aj 
veľkého zamestnávateľa s cieľom pochopiť, 
akým spôsobom sa nám darí, ako vnímame 
celú energetickú krízu a celkovú recesiu 
v rámci hospodárstva Európskej únie. Sna-
žila sa pochopiť, aké máme vyhliadky aj do 
budúcnosti našej organizácie,“ informoval 
generálny riaditeľ Embraco Slovakia – Nidec 
Tomáš Kandra.

V rámci návštevy prebehlo aj rokovanie s ve-
dením spoločnosti Embraco Slovakia, počas 
ktorého predstavili prezidentke firmu a tiež 
diskutovali o aktuálnej situácii na trhu a vý-
voji zamestnanosti. Zároveň bola pripravená 
prehliadka výroby a technologického centra.

Cieľom návštevy prezidentky v tomto 
regióne bolo oboznámiť sa tiež s tým, ako 
súčasnú ekonomickú a sociálnu situáciu 
zvládajú samosprávy a obyvatelia. Aktuálne 
problémy neobišli ani spoločnosť Embraco 
Slovakia. „Energetickú krízu zvládajú zatiaľ 
veľmi dobre, pretože prednakúpili elektrinu. 
To, čo je trošku výzva, je pokles výroby. To 
bol aj dôvod minuloročného prepúšťania,“ 
uviedla počas návštevy prezidentka Zuzana 
Čaputová.

Následne prezidentka navštívila aj obec 
Toporec, kde sa stretla s terénnymi pra-
covníkmi a učiteľkami miestnej materskej 
školy. V Kežmarku rokovala s predstaviteľmi 
okresnej samosprávy, pozrela si aj miestnu 
kompostáreň a stretla sa so zamestnancami 
mestských verejnoprospešných služieb.

Edita Gondová
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BLESKOVKY Výsledky referenda
V sobotu 21. januára prebiehalo na Slovensku referendum. Zúčastnilo sa 
ho 1 193 198 ľudí, čím dosiahlo účasť 27,25 percenta. Vyhlásené bolo preto 
za neplatné.

V poradí na 9. referende mali občania SR 
možnosť vyjadriť svoj názor, či súhlasia 
s tým, že predčasné skončenie volebné-
ho obdobia Národnej rady SR je možné 
uskutočniť referendom alebo uznesením 
Národnej rady Slovenskej republiky, a to 
zmenou Ústavy Slovenskej republiky. Túto 
možnosť však využilo iba 27,25 % občanov 
oprávnených hlasovať. Aby bolo referendum 
platné, musela by účasť prekonať 50 % 
oprávnených voličov, to znamená viac ako 
2,2 milióna ľudí a pre jeho úspešnosť sa 
vyžadovala kladná odpoveď na referendovú 
otázku u viac ako polovice zúčastnených.

V Spišskej Novej Vsi bolo 21. 1. 2023 v zo-
zname voličov zapísaných celkom 28 460 
osôb oprávnených hlasovať v referende. 
Z uvedeného počtu sa hlasovania zúčastni-
lo 7 058 ľudí, čo predstavuje 24,8 % účasť. 
Najviac hlasujúcich bolo zaznamenaných 
v okrsku č. 9 v ZŠ na Komenského ul. 
(33,6 %) a naopak najmenej v okrsku č. 19 

v Hotelovej akadémii (6,3 %), pod ktorý 
patria osoby s trvalým pobytom mesto Sp. 
Nová Ves.

„Dvaja hlasujúci pre potvrdenie ochorenia 
Covid-19 využili hlasovanie prostredníctvom 
špeciálnej volebnej komisie. Zároveň bolo 
okrskovým volebným komisiám doručených 
8 návratných obálok od hlasujúcich, ktorí 
využili možnosť hlasovania poštou,“ infor-
movala vedúca právneho oddelenia MsÚ 
Lucia Duláková.

Z celkového počtu hlasujúcich v našom 
meste 6 853 krát bola zakrúžkovaná 
odpoveď ÁNO (97,09 %), v 90 prípadoch 
odpoveď NIE (1,27 %) a 1,62 % hlasov 
bolo neplatných. Celý proces spracovania 
prebehol elektronicky prostredníctvom sys-
tému IVIS (integrovaný volebný informačný 
systém).

Edita Gondová

Ponuka investora pre Spiš stále 
platí, v meste však Boge nebude
V minuloročnom novembrovom čísle Ička 
sme informovali o tom, že „zástupcovia 
potenciálneho investora deklarovali úmysel 
etablovať sa aj v Spišskej Novej Vsi.“ Poten-
ciálny investor ponúkol zamestnať ľudí, 
ktorí prišli o prácu v Embracu. Firma Boge je 
výrobcom komponentov pre automobilový 
priemysel a ako svojho sprostredkovateľa 
si vybrala bývalého primátora Spišskej 
Novej Vsi Jána Volného, pretože vedeli, že 
bol pri etablovaní sa spoločnosti Embraco: 
„Potenciálny investor mal záujem o priesto-
ry na vysokej logistickej úrovni, preto 
komunikovali so spoločnosťou Embraco 
o možnom využití ich kapacít. Komuniká-
cia medzi jednou spoločnosťou, ktorá je 
súčasťou čínskeho koncernu a má centrálu 
v Nemecku a spoločnosťou spadajúcou pod 
japonskú značku, trvala do dvadsiateho 
tretieho novembra minulého roku. Potom 
spišskonovoveská spoločnosť odpovedala, 
že požiadavkám nevie vyhovieť. Celko-
vo išlo o osem mailov od minuloročných 

volieb, kedy svoju ponuku prezentovali,“ 
uviedol Ján Volný. Ten zároveň dodáva, že 
mesto Spišská Nová Ves ponúklo okamžite 
možnému investorovi ďalšie možnos-
ti – výstavbu na zelenej lúke a existujúce 
mestské kapacity. „Tie, bohužiaľ, spoloč-
nosti Boge nevyhovovali. Chcem pri tejto 
príležitosti poďakovať poslancovi Adnanovi 
Akramovi za iniciatívu pri hľadaní mož-
ných priestorov v našom meste i v Krom-
pachoch, rovnako ako chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa v tejto veci angažovali. 
Ďalší zamestnávateľ by situácii v našom 
meste určite prospel,“ hovorí J. Volný a pri-
pomína, že základnou myšlienkou novej 
výroby v Spišskej Novej Vsi bolo zachrániť 
pracovné miesta pre ľudí, ktorí v minulom 
roku prišli o zamestnanie. Boge momen-
tálne posudzuje, podľa našich informácií, 
ponuku z Krompách a jednej obce v sused-
nom okrese a naďalej má záujem rozvíjať 
výrobu v regióne Spiša.

Tomáš Repčiak

čikov v OC Madaras. Spolu s deťmi 
sa tu zabávali aj ich rodičia. 
Nechýbala tombola a v programe 
vystúpili Tárajko a Popletajka. 
Zároveň boli vyhlásení kráľovná 
a kráľ plesu.

V Nemocnici Svet zdravia Sp. 
Nová Ves sa minulý rok narodilo 
1 319 detí. V pôrodnici vlani prišlo 
na svet 662 chlapcov a 657 diev-
čat. Až 15 mamičiek sa tešilo 
z dvojčiat. Najčastejšími menami, 
ktoré rodičia vybrali pre svoje no-
vonarodené dievčatká, boli Sofia, 
Adela a Timea. U chlapcov domi-
novali mená Samuel, Sebastian 
a Jakub.

Dom Matice slovenskej a Miestny 
odbor Matice slovenskej uspo-
riadali 23. 1. v poradí už 28. roč-
ník okresnej súťaže v prednese 
slovenskej povesti pod názvom 
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera  
Hronského. Zúčastnilo sa jej 
40 žiakov základných škôl, ktorí 
súťažili v troch kategóriách podľa 
veku. Ich výkony hodnotila od-
borná porota. Z každej kategórie 
postúpil do krajského kola jeden 
súťažiaci.

Polícia ukončila vyšetrovanie 
požiaru, ktorý pohltil spišskonovo-
veský domov dôchodcov v marci 
minulého roka. Oheň vznikol presne 
nešpecifikovanou technickou poru-
chou na elektroinštalácii v neo-
bývaných podkrovných častiach 
budovy. Vzhľadom na výsledky 
vyšetrovania vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície OR PZ v Sp. No-
vej Vsi začaté trestné stíhanie pre 
trestný čin všeobecného ohrozenia 
zastavil, pretože tento skutok nie 
je trestným činom a nie je dôvod na 
postúpenie veci.

Deviatakom pri rozhodovaní o vý-
bere strednej školy môže pomôcť 
aj nová brožúra Stredná pre teba 
vydaná Košickým samosprávnym 
krajom. Brožúra obsahuje základné 
informácie o štúdiu na 63 župných 
školách a 7 školských zariade-
niach, ale aj informácie o uni-
kátnych odboroch, možnostiach 
mimoškolských aktivít či cezhra-
ničných študijných programoch. 
Digitálnu verziu tlačenej brožúry 
nájdu na www.strednapreteba.sk.

Vďaka spolupráci mesta Sp. Nová 
Ves so Združením miest a obcí Slo-
venska sa u nás realizuje projekt 
pod názvom ACTIVE.ME zameraný 
na zdravie seniorov. V rámci neho 
sa dôchodcovia z nášho mesta 
24. 1. zapísali do programu trénin-
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BLESKOVKY

Lesy mesta oslavujú tridsaťročnicu
Dovoľte, aby som sa vám, 
výnimočne, prihovoril pri 
príležitosti 30. výročia 
jednej z najvýznam-
nejších spoločností, 

ktorá formuje život v našom krásnom meste 
a nadväzuje na stáročnú históriu. Na ploche 
7 400 hektárov obhospodaruje mesto Spiš-
ská Nová Ves jedno z najväčších pokladov 
Spiša – lesy. Obyvateľom nášho mesta 
a celého okolia slúžili ako zdroj stavebného 
i palivového dreva, veľkým pomocníkom boli 
však najmä baníctvu, ktoré stredný Spiš 
preslávilo. Pôvodne slúžili obyvateľom, ktorí 
si v nich mohli ťažiť drevo stavebné i palivové 
s povolením richtára. Asi od 17. storočia sa 
začalo s regulovaním ich užívania. Mesto 
dostalo lesy do vlastníctva od Márie Terézie 
5. júla 1778.
Minulosť je dôležitá, ale podstatnejšia je 
súčasnosť, to, čo budujeme v dnešnej dobe. 
Lesy mesta Spišská Nová Ves začínali pred 
30 rokmi bez akýchkoľvek mechanizačných 
prostriedkov a obslužných zariadení potreb-
ných pre lesnícku výrobu. Našou prvoradou 
úlohou je pestovanie, ochrana, výchova lesa 
a taktiež aj ťažba a obnova lesných porastov.
Pestovná činnosť zahŕňa všetky výkony od 
prípravy plôch a zakladania nových lesných 
porastov, cez ich ochranu a výchovu až do 
rubného veku. Pripravujeme plochy pre priro-
dzenú a umelú obnovu, ochraňujeme mladé 
lesné porasty proti burine a zveri, chránime 
les, realizujeme prerezávky a výrub nežiadu-
cich drevín a ďalšie činnosti v rámci kom-
plexnej starostlivosti o les. Kým zo začiatku 
dochádzalo k hynutiu lesov v dôsledku imisií, 
v poslednom období je podiel náhodných 
ťažieb ovplyvnený klimatickými zmenami: 
extrémnymi teplotnými výkyvmi, dlhými 
obdobiami sucha a vlahovým deficitom. Pre-
važuje spracovanie kalamity kôrovcovej, 
hubovej, vetrovej, ale najčastejšie komplex-
ným pôsobením týchto činiteľov.
Výška ťažby sa za posledné obdobie odvíja 
od pôsobenia škodlivých činiteľov a môžeme 
povedať, že je v priamej závislosti od ich pô-
sobenia. Je predpoklad, že v nasledujúcich 
rokoch bude ťažba klesať a bude oscilovať 
okolo ročného etátu (únosnej ročnej ťažby), 
t. j. 23-tis. m�. V súčasnosti, t. j. v rokoch 
2018 – 2022, sa výška ťažby pohybuje okolo 
18-tis. m�.
V nadväznosti na vykonanú ťažbu dreva pre 
zabezpečenie nepretržitosti lesnej produkcie 
a ostaných funkcií lesa je vykonávaná obno-
va lesa na ťažbou odkrytých plochách.

Za 30 rokov bola vykonaná obnova na 
holinách po ťažbe na celkovej ploche 
cca 3 000 ha. Spolu s opakovaným zales-
ňovaním bolo za 30 rokov zalesnených 
cca 4-tis. ha. Časť sadeníc si vypestujeme 
vo vlastnej škôlke Gretľa s výmerou 0,54 ha 
a produkčnou plochou 0,36 ha. Dominuje 
v nej pestovanie ihličnatých sadeníc jedle, 
smreka s využitím technológie škôlkovaných 
sadeníc. Semenáčiky sa pestujú v Novej 
štôlni s celkovou výmerou 405 m2.
Lesy mesta SNV počas celej existencie hos-
podárili prevažne s kladným výsledkom. Od 
výšky ťažby v jednotlivých rokoch sa odvíja 
nájom mestu Spišská Nová Ves za prenajaté 
lesné pozemky. Za 30 rokov nájom dosiahol 
celkovú sumu cca 8 000 000 €. V prepoč-
te na bývalú menu to činí 241 008 000 Sk. 
Dlhodobý prínos do ekonomiky mesta je 
výsledkom práce všetkých zamestnancov: 
bývalých aj terajších – všetkým patrí úprim-
né uznanie a poďakovanie.
Verím, že sme rovnako dobrými hospodár-
mi lesov, ako nimi boli naši predkovia a tie 
ostanú vzácnym rodinným striebrom aj pre 
naše ďalšie generácie. Chcem poďakovať 
z celého srdca všetkým, ktorí sa za tridsať 
rokov existencie pričinili o dobrú kondíciu 
našich lesov, všetkým, ktorí každodenne 
prikladajú ruku k dielu a starajú sa o všetky 
zalesnené hektáre, o majetok nás všetkých. 
Strom rastie desiatky, stovky rokov a život 
človeka je len krátkym obdobím v živote lesa. 
Preto pred ním stojme v úcte a s vedomím, že 
rastie aj pre vnúčatá našich vnúčat.

Ján Novák
riaditeľ spoločnosti Lesy mesta 

Spišská Nová Ves, s. r. o.

gu zdravia. Ten by mal trvať spolu 
14 týždňov, počas ktorých sa im 
bude venovať skúsený tréner a na-
učí ich, ako sa lepšie starať o svoje 
zdravie. Projekt podporili Nórske 
granty a je spolufinancovaný 
z prostriedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.

Múzeum Spiša pri príležitosti 
30. výročia vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky 26. 1. 
sprístupnilo výstavu, na ktorej 
približuje okolnosti rozpadu Česko-
slovenska a formovanie Slovenskej 
republiky, symboliku nového štátu, 
jeho ústavu, jeho vstup do medzi-
národných organizácií a integráciu 
do euroatlantických štruktúr. 
Výstavu si môžete pozrieť do 22. 3.

Na sídlisku Západ I sa blíži koniec 
rekonštrukcie budovy zdravotné-
ho strediska, ktoré sa zmení na 
moderné centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. Pô-
vodná zmluvná cena diela bola 
vo výške 554-tis. €. Medzičasom 
došlo k jej navýšeniu na 650-tis. €, 
pričom polovica z toho bola uzna-
ná ako oprávnené náklady. Projekt 
je financovaný zo štrukturálnych 
fondov EÚ, Integrovaného regionál-
neho operačného programu (85 % 
EÚ, 10 % štátny rozpočet) a spolu-
financovaný mestom z vlastných 
zdrojov (5 %).

27. 1. si deti MŠ Komenského 
a S. Tomášika pripomenuli 100. vý-
ročie narodenia a 35. výročie 
úmrtia poetky Kristy Bendovej. 
V spolupráci s MO MS a DS 
Hviezdoslav privítali medzi sebou 
Mgr. J. Prochotskú a J. Gavláka.

Na kopci na Ul. J. Wolkera na sídl. 
Mier pripravil 29. 1. Miroslav Hnát 
spolu s dobrovoľníkmi Bláznivú 
sánkovačku spojenú so súťažou 
o najoriginálnejšie „sánky“. Akcie 
sa zúčastnili desiatky rodín s deť-
mi. V rámci nej nechýbalo občer-
stvenie v podobe detského punču 
a šišiek, ktoré napiekli v kuchyni 
domova dôchodcov. Podujatie mo-
deroval Matej Farkalín a o bezpeč-
nosť sa starala mestská polícia.

Námestie v Sp. Novej Vsi sa 30. 1. 
o 19.00 hod. ponorilo do tmy. Naše 
mesto sa tak pridalo k celoslo-
venskému protestu pod názvom 
Mestám a obciam zhasína nádej. 
Takýmto spôsobom chceli dať 
samosprávy najavo, že situácia 
s neriešením cien energií má mimo-
riadne vážne a negatívne dopady 
na plnenie ich mnohých základ-
ných úloh a povinností. Od vlády 

Obnova lesa
jedľovo–bukové lesy (60 %)
smrek (10 – 15 %)
smrekovec (10 – 15 %)
javor (10 %)
borovica, jaseň, lipa a ost. (cca 5%)
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preto potrebujú rýchlu a efektívnu 
pomoc.

Naďalej pokračujú práce na 
tréningovom atletickom centre, 
ktoré bude súčasťou vlani zrekon-
štruovaného atletického štadióna 
Tatran. Pôvodná cena sa však 
pre dodatočne zistené oprávnené 
a nepredvídané práce navýšila 
o takmer 92-tis. € na sumu presa-
hujúcu 454-tis. €.

V prímestskej autobusovej dopra-
ve na východe Slovenska začali 
od 1. 2. platiť nové ceny cestov-
ných lístkov. Cena základného 
cestovného pri platbe z dopravnej 
karty vzrástla v priemere o 25 %, 
pri platbe v hotovosti v priemere 
o 33 %. Zľavnené cestovné je pri 
platbe z dopravnej karty vyššie 
v priemere o 8 %, pri platbe v ho-
tovosti o 14 %. Cena osobitného 
cestovného za každých začatých 
50 km je zvýšená z 0,20 na 0,30 € 
pri platbe z dopravnej karty, resp. 
na 0,50 € pri platbe v hotovosti. 
Po novom majú nárok na zľav-
nené lístky aj občania od 63 ro-
kov. Navyše zľavnené cestovné 
znamená zľavu až 48 % oproti 
základnému cestovnému, pričom 
predtým to bolo len 38 %. Vyššia 
zľava je aj v prípade prestupu do 
30 min. – z ceny následného lístka 
sa odpočíta až 0,25 € namiesto 
0,10 €. Cena rodinného víkendo-
vého cestovného (1 € na osobu) 
zostáva nezmenená.

Do MŠ na Slovenskej ul. zavítala 
1. 2. Spišskonovovešťanka Eva 
Halásová, aby tunajším budúcim 
prváčikom predstavila svoju knihu 
pod názvom Rozprávky z pereční-
ka. Určená je práve pre deti pred-
školského veku a pre začínajúcich 
čitateľov. Kniha im prostredníc-
tvom pútavých príbehov predstaví 
všetkých obyvateľov, ktorí môžu 
žiť v perečníku každého usilovného 
žiaka.

V telocvični ZŠ na Hutníckej ul. sa 
4. 2. konalo dobročinné športové 
podujatie v sálovom futbale, 
z ktorého výťažok vo výške 780 € 
bol venovaný na nákladnú liečbu 
pre malú Ninku. Narodila sa ako 
zdravé dieťa, zvrat nastal až po 
povinnom očkovaní, kedy sa u nej 
prejavili nežiaduce vedľajšie účin-
ky. Obyvatelia sídl. Západ na čele 
s aktivistom Miroslavom Hnátom 
sa jej rozhodli pomôcť zorganizova-
ním v poradí už druhej charitatívnej 
športovej akcie. Prihlásilo sa do nej 
5 družstiev.

Zima na mestskej polícii
Hliadkové služby policajtov mestskej polície 
sa v zimnom období zameriavajú na zabez-
pečenie verejného poriadku a dohľad nad 
cestnou premávkou v lokalitách priechodov 
pre chodcov pred školskými zariadeniami, 
počas konania hokejových stretnutí v okolí 
zimného štadióna a športovej haly počas 
konania basketbalových stretnutí a výkonu 
iných športových aktivít.
„Prioritne riešime prejazdnosť ciest, následne 
parkovanie vozidiel a výkon činnosti v inte-
riéroch zimného štadióna a športovej haly. 
V týchto priestoroch je vykonaný dohľad nad 
verejným poriadkom a dodržiavaním zákon-
ných ustanovení v súvislosti s výkonom špor-
tových podujatí. Na pracovnom stretnutí sme 
riešili aj problematiku vyhradeného parkova-
nia pre zdravotne postihnuté osoby v lokalite 
hlavného vchodu zimného štadióna. Tento 
priestor, vzhľadom na reálne kapacitné mož-
nosti, bude predbežne vyhradený pre parko-
vanie troch vozidiel a v prípade jeho naplnenia 
bude oprávneným osobám umožnený dovoz 

aj odvoz osôb ZŤP čo najbližšie k vchodu do 
zimného štadióna,“ uviedol Ľubomír Chroust, 
náčelník Mestskej polície Spišská Nová Ves.
Podľa neho je, vzhľadom k zimnému obdobiu 
a snehovej pokrývke, problematický dohľad 
nad parkovaním vozidiel na zeleni a podľa 
prechodných zákonných ustanovení do 
konca marca 2023 v priestoroch, kde je to 
zakázané vodorovným dopravným značením. 
Kvôli uvoľneniu parkovacích miest prioritne 
odstraňujú mestskí policajti vraky.
Ďalšou témou, ktorej sa venujú, je asis-
tencia pri odchyte túlavých psov v lokalite 
Vilčurňa a aj pri poslednej možnosti riešenia 
tejto problematiky, odstrele ďalších neso-
cializovaných psov zo strany poľovníckeho 
združenia. „Mestská polícia nedisponuje ani 
materiálno-technickým zariadením na od-
chyt túlavých zvierat, ani odborne vyškole-
nými osobami pre výkon tejto činnosti a túto 
činnosť vykonáva mestský útulok,“ pripomí-
na Ľ. Chroust.

upravil Tomáš Repčiak

Mestskí policajti zachraňujú životy
Siedmeho decembra dopoludnia operačné 
stredisko záchrannej zdravotnej služby 
vyslalo hliadku mestskej polície na Štefáni-
kovo námestie, kde pri autobusovej zastáv-
ke ležal muž bez známok života. Členovia 
hliadky zistili, že je v bezvedomí a nefungujú 
jeho základné životné funkcie. Na základe 
skúseností, ktoré získali pri školení s AED 
defibrilátorom, použili mestskí policajti 
tento prístroj na záchranu života a obnovili 
životné funkcie muža. Lekár privolanej 
rýchlej zdravotnej pomoci skonštatoval, že 
práve dvojica policajtov zachránila postih-
nutému človeku život. „Policajti mestskej 
polície vykonávajú svoju služobnú činnosť 
so zameraním sa na konkrétne potreby 
obyvateľstva a subjektov mesta. Prioritou 
pri výkone hliadkových služieb je ochrana 
života a zdravia občanov. Spomínaní mest-
skí policajti - Jozef Lapšanský a Ľubomír 
Kukura - pomohli v decembri minulého 
roku zachrániť ľudský život hneď dvakrát. 
Jedenásteho decembra pomohli seniorke 
z Gorazdovej ulice. V čase snehovej kala-
mity ju neúspešne telefonicky kontakto-
vala rodina z Košíc. Hliadka otvorila byt, 
v ktorom na zemi našla majiteľku bytu v ži-
vot ohrozujúcom stave,“ uviedol náčelník 
Mestskej polície Spišská Nová Ves Ľubo-

mír Chroust. Ten Jozefa Lapšanského a Ľu-
bomíra Kukuru navrhol za ich konanie počas 
výkonu hliadkových služieb na ocenenie 
primátorovi mesta Pavlovi Bečarikovi.

spracoval Tomáš Repčiak
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HISTORICKÉ OKIENKO

Cukráreň na sídlisku Mier 
otvorili 4. novembra 1978. Jej 
predajná plocha predstavovala 
136 m�, ročný obrat dosahoval 
1 688 000 Kčs. Celkovo ju sta-
vali tri roky, vybavili ju strojmi 
a zariadením za 839 000 Kčs. Aj 
takéto informácie o našom meste 
nájdete na webových stránkach 
múzea obchodu:

zdroj: 
muzeumobchodu.sk

7. 2. si MO MS pripomenul 125. vý-
ročie narodenia Ladislava 
Stančeka, hudobného skladateľa, 
dirigenta a pedagóga. Venček 
k pamätnej tabuli na Gymnáziu, 
Školská ul. položila Ing. E. Kalafu-
tová a riaditeľ Mgr. J. Kačenga.

Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Slovenský raj & Spiš sa 
spolu s miestnymi akčnými sku-
pinami rozhodli založiť regionálnu 
značku Spiš. Iniciátorkou projek-
tu bola Zuzana Záborská. Nová 
značka bude spájať celé historic-
ké územie Spiša. V tejto súvislosti 
prebehol workshop za účasti 
miestnych podnikateľov a reme-
selníkov, na ktorom sa dozvedeli 
základné informácie o projekte 
a o benefite, aký im môže priniesť. 
Na realizácii projektu sa podieľalo 
aj Ministerstvo dopravy SR. Novú 
regionálnu značku Spiš majú 
v pláne zaviesť do praxe pilotne 
v najbližších mesiacoch, najne-
skôr do konca tohto roka.

Mesto Spišská Nová Ves, CVČ 
Adam a Lesy mesta Sp. Nová Ves 
usporiadali 11. 2. verejné preteky 
v behu na lyžiach Grajnár 2023. 
Svoje sily si zmerali muži i ženy 
vo viacerých vekových kategó-
riách. Tí starší zdolali trať dlhú 
8 km, mladší zase 6-kilometrovú 
trať.

V budove Reduty sa 12. 2. konal 
prvý SWAP pod hlavičkou mesta 
Sp. Nová Ves. Swap je ekologický 
koncept na výmenu noseného 
šatstva, ktorého cieľom je odbre-
meniť našu planétu od nadbytoč-
ného oblečenia. Obyvatelia tak 
mohli doniesť oblečenie, ktoré už 
nepotrebujú, a na oplátku si od-
niesť domov oblečenie, ktoré ešte 
využijú. Podujatia sa zúčastnilo 
približne 200 ľudí rôzneho veku. 
Mesto pri organizácii spolupraco-
valo s MKC, ktoré pre toto podu-
jatie poskytlo koncertnú sálu 
a s Mládežníckym parlamentom, 
ktorého členovia dobrovoľníc-
ky vypomáhali počas celého 
dňa. Akcia mala u návštevníkov 
pozitívnu odozvu, preto máme 
v pláne pokračovať v organizova-
ní swapov naďalej, cca 4x ročne. 
Najbližší swap sa bude konať 
na jar.

REAGUJEME NA SOCIÁLNE SIETE 

Etický kódex
Pred viac ako tromi rokmi sme na facebooko-
vej stránke uviedli tento oznam: „Vzhľadom 
na opakované porušenia zásad slušného 
správania sa, v diskusiách na našej face-
bookovej stránke budeme v budúcnosti blo-
kovať každého diskutéra, ktorý tieto zásady 
poruší. Netýka sa to kritických názorov, ktoré 
budú slušne vyjadrené. Vedenie mesta záro-
veň upozorňuje verejnosť, že táto facebooko-
vá stránka slúži na informovanie o histórii, 
zaujímavostiach, aktualitách a ľuďoch, 
ktorí v meste pôsobili, alebo s ním súviseli. 

Vedenie mesta nezasahuje do dramaturgie 
stránky a necenzuruje ju.“ (11. 4. 2018)
Chceme ešte raz poprosiť diskutérov, aby sa 
v komentároch správali tak, ako očakávajú, 
že sa budú správať k nim. Administrátori 
facebookovej stránky mesta Spišská Nová 
Ves akceptujú len príspevky, ktoré neobsa-
hujú vulgarizmy a neobsahujú osočovanie 
konkrétnych osôb či skupín 
obyvateľstva. Ďakujeme za 
pochopenie!

Tomáš Repčiak

Biela stopa v Schulerlochu
Milí priatelia bežkovania v Schulerlochu, 
zimná sezóna pomaly končí a my sa mô-
žeme zamyslieť, aká vlastne bola. Môžeme 
smelo povedať, že zatiaľ najvydarenejšia. 
Jednak kvôli tomu, že k nám Perinbaba 
bola štedrá a jednak sme boli na zimu 
počas 4-ročného úsilia dobre pripravení. 
Uvedomujeme si naše nedostatky, ale vaša 
návštevnosť nám dodáva energiu posúvať 
sa kvalitatívne i kvantitatívne ďalej (denná 
návštevnosť cez víkend je 200 - 300 ľudí). 
Náš mikro tím dokáže takéto projekty reali-
zovať iba vďaka svojmu veľkému zanieteniu 
a bez sponzorov robíme veci „na kolene“, 
nemáme žiadne profi stroje, ale máme nad-
šenie a myšlienku vytvárať podmienky pre 
športovanie a rekreáciu. Celkovo sa dá naša 
iniciatíva pozorovať nielen v bežeckej stope, 
ale i v myšlienke vytvoriť v lokalite Schu-
lerloch prírodný športovo-rekreačný areál, 
kde si každý slušný návštevník nájde svoje 
miesto relaxu. Schulerloch nás pri dobrej 

koordinácii vie prijať všetkých tak, aby sme 
sa navzájom rešpektovali. Chodci nevstupo-
vali na trate lyžiarom, psičkári mali svojich 
miláčikov pod kontrolou, aby neohrozovali 
chodcov, cyklisti a motoristi prispôsobili 
rýchlosť jazdy a rešpektovali im vymedzené 
územia a pod. Ale hlavne, aby sme za sebou 
nenechávali odpad a čo si prinesieme, si 
i odnesieme.
Skôr, ako vám na záver poďakujeme za 
návštevnosť, chceme vyhovieť všetkým, 
ktorí nás oslovujete a ponúkate finančnú 
pomoc. Ľubovoľnú čiastku môžete pouká-
zať na účet novozaloženého Športového 
klubu bežeckého lyžovania a turistiky:  
IBAN SK84 8330 0000 0029 0219 2215. 
Ďakujeme a vidíme sa v Schulerlochu na 
bežeckých tratiach. Kontakt na nás: 
www.mas.snv.sk

Tím MAS Schulerloch
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Z činnosti OO PZ v SNV
Povereným príslušníkom PZ bolo 
3. 1. 2023 začaté trestné stíhanie 
pre prečin krádeže. Neznámy pá-
chateľ v čase od 20.00 do 20.30 
hod. pred jedným z rodinných do-
moch na Nábreží Hornádu z riadne 
uzamknutého osobného motorové-
ho vozidla odcudzil hnedú koženú 
kapsičku, v ktorej sa nachádzal 
mobilný telefón zn. Apple iPhone X, 
finančná hotovosť 20 €, doklady, 
bankomatová karta, osvedčenie 
o evidencii vozidla, osvedčenie 
o TK a EK, potvrdenie o PZP. Pre 
poškodeného spôsobil škodu vo 
výške 400 €.

Povereným príslušníkom PZ bolo 
8. 1. 2023 začaté trestné stíhanie 
vo veci prečinu krádeže. Dopo-
siaľ nezistený páchateľ v dobe 
od 1. 12. 2022 od 14.00 hod. do 
8. 1. 2023 do 15.00 hod. zo spoloč-
ných priestorov bytového domu 
na Javorovej ul. ukradol 2 bicykle. 
Krádežou spôsobil poškodenému 
celkovú škodu vo výške 800 €.

Povereným príslušníkom PZ bolo 
15. 1. 2023 začaté trestné stíhanie 
vo veci prečinu krádeže. Dopo-
siaľ neznámy páchateľ v dobe 
od 13. 1. 2023 od 18.00 hod. do 
15. 1. 2023 do 0.45 hod. v novino-
vom stánku na Chrapčiakovej ul. 
poškodením mreží a okna spôsobil 
škodu vo výške 150 € a krádežou 
tovaru škodu vo výške 2 000 €. Pre 
poškodenú spoločnosť spôsobil 
celkovú škodu vo výške 2 150 €.

Povereným príslušníkom PZ bolo 
28. 1. 2023 začaté trestné stíha-
nie pre prečin krádeže. Doposiaľ 
neznámy páchateľ v čase okolo 
19.50 hod. pred bytovým domom na 
Topoľovej ul. odcudzil z odstave-
ného neuzamknutého nákladného 
motorového vozidla hnedú koženú 
tašku, v ktorej sa nachádzala čier-
na kožená peňaženka s finančnou 
hotovosťou, doklady, mýtna karta 
vozidla a doklad o psychologickom 
vyšetrení. Pre poškodeného spôso-
bil škodu vo výške 3 264,58 €.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 4. 1. 2023 
o 23.30 hod. na Ul. odborárov 

Hlasujme za Vyšný Hámor!
Občianske združenie Športový klub SPIŠ sa 
zapojilo so svojím projektom „Zelená ovocná 
oáza Vyšný Hámor“ do výzvy Nadácie 
Ekopolis. Zo 162 žiadostí bol projekt vybraný 
medzi najlepšie a ako jediný z Košického 
kraja postupuje do hlasovania, ktoré bude 
určovať výšku pridelených finančných pro-
striedkov pre tento projekt. V rámci projektu 
je plánovaná revitalizácia priestoru v lokalite 
Vyšný Hámor – Tarča, výsadba nových stro-

mov, ovocných 
kríkov, vybudo-
vanie edukačnej 
environmentálnej tabule, altánku a stojanu 
na bicykle.
Za tento projekt môžete zahlasovať na 
stránke www.oazy.sk do 
6. 3. 2023. Pomôžte svojím hla-
som zveľadiť naše mesto .

Peter Hamrák

K skoro zabudnutému názvu ulice 
po svedomitom človeku…
Dlho mi vŕtalo hlavou, prečo?
Prečo bola premenovaná Ulica Dr. Brülla na 
dnes Rázusova? Bolo to rozhodnutím komi-
sie z 21. decembra 1989.
Prečo bola takto pomenovaná, keď už jedna 
ulica s názvom Rázusova v tom čase bola? 
„S nesúhlasom verejnosti sa stretlo pre-
menovanie Ulice Dr. Brülla na Rázusovu (…) 
a pôvodná Rázusova bola tiež premenovaná 
na J. Fándlyho.“ 
(Spiš 8 - Vlastivedný zborník s. 168)
Vedeli tí, ktorí to zariadili, kto to bol Dr. Brüll? 
On nebol pohlavár bývalého režimu!
Na tejto ulici bolo gynekologicko-pôrodníc-
ke oddelenie, súčasne s ním, kým nebola 
dostavba toho oddelenia, aj zubné ambulan-
cie. Zrejme preto bola ulica pomenovaná po 
lekárovi. Lebo v tom čase, keď bola tabuľa 
osadená (údajne v roku 1966), nebola samo-
statná budova, kde sa poskytovala zdravot-
nícka starostlivosť!
Kde je pamätná tabuľa, ktorá bola umiest-
nená na budove pôrodnice?

Tak teda: MUDr. Zoltán Brüll 
* 22. jún 1905, Lučenec – † 14. január 1945
Lekár, horolezec, horský vodca, člen STH 
IAMES židovského pôvodu. Bol to
súkromný lekár, ktorý po praxi v Prahe pôso-
bil v Spišskej Novej Vsi a po
vzniku Slovenského štátu nemohol vykoná-
vať povolanie, preto krátko v Tatrách
bol kúpeľným lekárom. Keď už ani toto nebo-
lo možné, robil nosiča na
priateľovu Zamkovského chatu.
Bol internovaný v tábore nútených prác, 
ušiel k partizánom do oddielu „Vysoké
Tatry“. To, že bol humanista, svedčí, že ošet-
ril aj chudobného bez odmeny.
A tiež už ako partizán ošetril v lese zrane-

ného nemeckého vojaka Geralda Schachta, 
ktorý sa mu „odvďačil“ tým, že následne, 
keď zosilnel, ušiel a priviedol nemeckú 
jednotku, ktorá prepadla bunker, v ktorom 
Dr. Brüll ošetroval ranených, a s nimi a parti-
zánmi zahynul.
Nájdite si to, prosím, na Wikipédii.
Okrem toho - pozrite si: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Dw25dCbsUw0
Je to jedna časť zo súboru krátkych filmov 
„Moje povstanie“ (5.50 min.) nakrútených 
pri 70. výročí SNP. Tento diel má názov Zoltán 
a úlohu Dr. Brülla hrá Miro Šatan.
V závere už len skromná otázka: „Bolo treba 
toto urobiť s premenovaním ulice?“
Zdroje:
1. Spiš 8 – Vlastivedný zborník, 2016 
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša, 
ISBN 978-80-85173-27-7
2. Wikipédia
https://www.youtube.com/watch?v=Dw25d-
CbsUw0

Miroslav Semeš

Hrob Zoltána Brülla v lučeneckom 
židovskom cintoríne.

POLICAJNÉ OKIENKO

3 / 2 0 2 38 spravodajstvo



BLESKOVKYVYJADRENIA

Zásah NAKA na mestskom úrade
Facebooková stránka Polície 
Slovenskej republiky / 2. 2. 2023

AKTUÁLNE: Zásah NAKA na mestskom úrade
Národná kriminálna agentúra zasahuje od 
ranných hodín na Mestskom úrade v Spišskej 
Novej Vsi vo veci podozrení z pokračovacieho 
zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe a pokračovacieho trestné-
ho činu podplácania.
Vyšetrovateľ zadržal jednu osobu ako 
podozrivú a v súčasnej dobe sú vykonávané 
ďalšie zaisťovacie úkony.

Vedenie mesta SNV / 2. 2. 2023

Dnes medzi 8.00 – 8.30 hod. na mestskom 
úrade zasahovali príslušníci NAKA, ktorí 
vyhľadali vedúceho oddelenia výstavby 
a dopravy a začali vykonávať procesné úko-
ny. Vedenie mesta celú situáciu podrobne 
sleduje. „O tomto zásahu som sa dozvedel 
od prednostu mestského úradu. Viem len 
to, čo zverejnila polícia na sociálnej sieti,“ 
uviedol v tejto súvislosti primátor Pavol 
Bečarik.
Mestský úrad je pripravený poskytnúť maxi-
málnu súčinnosť pri vyšetrovaní. „Verím, že 
sa tieto podozrenia nezakladajú na prav-
de,“ doplnil primátor. Vzhľadom na to, že 
momentálne prebieha vyšetrovanie, ďalšie 
informácie nateraz nevieme poskytnúť.

Poslanecký klub Silná Spišská 
3. 2. 2023

„Poslanecký klub Silná Spišská vyjadruje 
prekvapenie zo zásahu príslušníkov NAKA, 
ktorý sa uskutočnil včera na Mestskom úra-
de v SNV. My, členovia najsilnejšieho klubu 
v tomto zastupiteľstve, sa dištancujeme od 
akýchkoľvek porušovaní zákonov verejných 
funkcionárov. Obhajujeme nulovú toleranciu 
voči takémuto správaniu. Veríme, že polícia 
prípad vyšetrí a my sa dozvieme pravdu, 
nech už bude akákoľvek. Opätovne vyjadru-
jeme podporu dôslednej kontrole a transpa-
rentnosti v konaní mestského úradu a jeho 
zamestnancov.“

Úrad špeciálnej prokuratúry 
GP SR / 3. 2. 2023

AKCIA „ÚRADNÍK“
2. 2. 2023 bola vykonaná zaisťovacia akcia 
NAKA, odbor Východ, pod názvom „Úradník“ 
pod dozorom prokurátora Úradu špeciálnej 
prokuratúry, v rámci ktorej bola zadržaná 
jedna osoba. Následne bolo vyšetrovateľom 
vznesené obvinenie piatim fyzickým oso-
bám a trom právnickým osobám, a to pre 
hospodársku a korupčnú trestnú činnosť.
Vyšetrovanie pokračuje, pričom ďalšie 
informácie poskytneme, keď to situácia 
umožní.

zistený priestupok proti verejné-
mu poriadku, ktorého sa dopustil 
Ing. G. M. Menovaný nedodržal 
všeobecne záväzné nariadenie 
mesta, ktorým mu bola určená 
doba prevádzky zariadenia v čase 
do 22.00 hod. Vec je v riešení.

Hliadka MsP riešila 5. 1. 2023 
o 13.09 hod. na Ul. odborárov 
zistený priestupok, ktorého sa 
dopustila K. E. Menovaná neopráv-
nene zabrala verejné priestranstvo 
reklamným zariadením typu A. 
Priestupok bol vyriešený v kompe-
tencii MsP.

Hliadka MsP riešila 6. 1. 2023 
o 5.35 hod. na Ul. T. Vansovej 
zistené priestupky proti verejnému 
poriadku, ktorých sa dopustili H. T. 
a A. M. Menovaní požívali alkoholic-
ké nápoje na verejnom priestran-
stve. Priestupky boli vyriešené 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP preverila 10. 1. 2023 
o 23.45 hod. tel. oznam, že na Ul. 
československej armády je rušený 
nočný pokoj. Zistila, že priestupku 
proti verejnému poriadku sa do-
pustil H. K. Náprava bola zjednaná 
na mieste, priestupok bol vyrieše-
ný v kompetencii MsP.

11. 1. 2023 o 12.45 hod. telefonicky 
oznámil občan, že na zastávke 
autobusu MHD na sídlisku Za 
Hornádom sa nachádza starší muž 
pod značným vplyvom alkoholu so 
zranením hlavy. Hliadka na mieste 
zistila, že osoba je značne opitá 
a má krvácajúce zranenia hlavy 
a tváre. Muž bol dezorientovaný, 
ťažko komunikoval. Hliadka na 
mieste zistila jeho totožnosť M. J. 
Nakoľko bolo potrebné odborne 
posúdiť zdravotný stav osoby, bola 
na miesto privolaná posádka RZP, 
ktorá muža prevzala, a následne 
ho previezla na ošetrenie do NsP.

Hliadka MsP riešila 14. 1. 2023 
o 11.30 hod. na Duklianskej ul. 
zistený priestupok proti verejnému 
poriadku, ktorého sa dopustil  
H. M. T. Menovaný vykonával nedo-
volený ambulantný predaj zeleniny 
z vozidla bez povolenia. Predaj bol 
pozastavený. Priestupok vyriešený 
v kompetencii MsP.

POLICAJNÉ OKIENKO

Pohybom si ma nájdi
Klub orientačného behu Čingov v Sp. Novej Vsi bude v tomto roku organizovať už 4. ročník 
aktivity s názvom „Pohybom si ma nájdi“. Všetkých vás, ktorí ste sa tejto aktivity ešte nezú-
častnili, no i všetkých verných a pravidelných účastníkov, srdečne pozývame a dúfame, že 
sa k nám aj tento rok pridáte. Ide o aktivitu zameranú na orientáciu v prírode pomocou mapy. 
Podľa mapy, ktorú si stiahnete z našej webovej stránky, budete v prírode hľadať jednotlivé 
kontrolky (v lese budú umiestnené laminátové kartičky s číslom a heslom). Po navštívení 
všetkých stanovíšť získate zašifrované heslo, ktoré nám pošlete prostredníctvom dotazníka 
na našej webovej stránke www.kobcingov.sk.

Pre každého účastníka máme aj tento rok pripravené účastnícke diplomy a nálepky za každé 
prejdené kolo. Nálepky si po konci každého kola môžete vyzdvihnúť v Turistickom informač-
nom centre, Letná 49. Kôl bude 8, na každý mesiac 1 - od marca do októbra. Prvé kolo začína 
už 7. marca na Bikšovej lúke! Po ukončení ôsmeho kola pre vás pripravíme vyhodnotenie 
aktivity a tombolu. Každého účastníka aspoň 6 kôl odmeníme pamätnou medailou.

Všetky podrobné informácie nájdete na našej stránke www.kobcingov.sk.
Na všetkých sa veľmi tešíme .

KOB Čingov SNV
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POZORUJTE S NAMI

18. 2. sa našiel kľúč s ovláda-
čom od osobného motorového 
vozidla zn. Škoda na priechode 
medzi OC Kaufland a Planeo. 
IC 942023

12. 2. bol nájdený mobilný 
telefón zn. Xiaomi Redmi. 
IC 80/2023

8. 2. bol o 17.00 h na Leteckej 
ul. na letisku pri reštaurácii 
nájdený mobilný telefón zn. 
Apple iPhone v čiernom obale. 
IC 74/2023

6. 2. sa na Hviezdoslavovej ul. 
pred predajňou Zlatý klas našiel 
ovládač od osobného motorové-
ho vozidla Mazda. IC 872023

30. 1. sa na Ul. E. M. Šoltésovej 
15 našla dámska retiazka s prí-
veskom zo žltého kovu.

13. 1. sa na Letnej ul. pred ČSOB 
našiel kľúč (pravdepodobne 
od vchodových dverí bytové-
ho domu) s príveskom Fiat. 
IC 672023

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

V marci sa odohrá nad našimi 
hlavami niekoľko zaujímavých 
konjunkcií planét. 2. 3. o 19.00 h to 
bude konjunkcia Venuše s Jupite-
rom. Planéty budú pozorovateľné 
večer nad západným obzorom. 
V utorok 28. 3. o 20.00 h bude Mer-
kúr v konjunkcii s Jupiterom nízko 
nad západným obzorom. Po kon-
junkcii Mesiaca s Jupiterom 22. 3. 
o 22.00 h budeme môcť až do 24. 3. 
večer nízko nad západným obzorom 
pozorovať zoskupenia Jupitera 
a Venuše spolu s úzkym mesačným 
kosáčikom. V nedeľu 26. 3. začína 
platnosť stredoeurópskeho letného 
času (SELČ). V tento deň si o 2.00 h 
ráno SEČ posunieme hodinky o ho-
dinu dopredu na 3.00 h SELČ.
Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ.

František Sejut
MO SZA Spišská Nová Ves

POSLANECKÉ OKIENKO

Marek Baláž
28 rokov práce novinára som upriamil na 
odhaľovanie klamstiev a podvodov, ale i na 
pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Presne to 
isté chcem robiť ako poslanec. V prvom rade 
si prajem, aby sa na občanov mesta prestalo 
pozerať len ako na zdroj príjmov, či (raz za 
4 roky) voličov, ktorých hlasy potrebujeme. 
Vedenie mesta i niektorí poslanci prestali 
v minulých rokoch vnímať Novovešťanov ako 
rovnocenných partnerov. Vedome im hovorili 
polopravdy a občas aj úmyselné klamstvo. 
To je prejav hrubej neúcty k ľuďom, ktorým 
mali slúžiť. To platí aj o zástupcoch týchto 
ľudí - o nás, poslancoch. Primátor väčšinu 
z nás akceptoval s neskrývanou nespokoj-
nosťou a stále nám podsúva snahu klásť 
mu polená pod nohy. Nemá pravdu. Sme 
k obyvateľom mesta často bližšie ako on 
a lepšie poznáme ich potreby. Tie sme sľúbili 
uspokojovať. A to budem aj ja považovať za 
svoju prioritu. Mestský úrad sa musí stať 
skutočným miestom služieb občanom. A nie 
politickou s. r. o.-čkou, z ktorej ťažia najmä 
politicky spriaznené osoby. Zmeniť sa musí 
komunikácia samosprávy prostredníctvom 

Televízie Reduta 
a Informátora. Médiá 
platené z daní Novo-
vešťanov musia slúžiť 
im a nie politikom 
ako hlasné trúby ich ambícií. Výkonnú 
a zákonodarnú právomoc samosprávy majú 
v rukách primátor a mestské zastupiteľstvo. 
Tú im odovzdali vo voľbách ľudia. Mám plný 
rešpekt k právomociam primátora, ale to 
isté žiadam aj od neho. Mal by stáť v čele 
tímu, ktorý bude vykonávať poslancami 
schválené rozhodnutia. Ak máme na niečo 
iný názor ako on, neznamená to, že sme proti 
dobrým veciam. Práve naopak, neraz práve 
my poznáme tie lepšie a slušnejšie riešenia. 
A budeme ich presadzovať. Rovnako je mojim 
prianím, aby sme začali hovoriť s občanmi 
otvorene a s úctou. Bez ukrývania pravdy, 
zahmlievania a klamania. Takto sa to robilo 
posledných 16 rokov a odpoveďou na to bola 
účasť Novovešťanov v posledných komunál-
nych voľbách. Bola žalostná. Jej odkazom je 
žiadosť o návrat úcty a úprimného záujmu 
o to, čo potrebujú.

REAKCIA

Názor pána poslanca Baláža je jeho subjektívnym pohľadom na 
fungovanie mestských médií a ja s ním nesúhlasím, považujem ho 
za nepotvrdené ohováranie a politikárčenie, ktorému sme sa celé 
štyri roky v príhovoroch a článkoch na stránkach Ička vyhýbali. 
Po spoločnej konzultácii redakcia v minulom čísle informátora jeho 
poslanecké okienko nezverejnila. Avšak po opätovnom zvážení 
a odporúčaniach redakčnej rady sme sa rozhodli článok uverejniť. 
Nemienim ďalej polemizovať o postoji pána poslanca. Od podobných 
útokov som chcel obyvateľov uchrániť. Je mi ľúto, že sa náš spišskonovoveský Informátor 
môže stať ihriskom pre politicky motivované vyjadrenia, na ktoré budú mať dotknuté osoby 
právo reagovať, a tým sa zmenší priestor pre potrebné seriózne informácie pre občana. 
V konečnom dôsledku si každý súdny občan urobí názor sám.

primátor Pavol Bečarik

Výzva Mediálnej komisie pri MsZ
Členom Mediálnej komisie pri MsZ v Spišskej 
Novej Vsi záleží na slobode práci novinárov 
v mestských médiách v Spišskej Novej Vsi. 
Nesmú byť vo svojej práci ovplyvňovaní politik-
mi. Bezprecedentné zasahovanie do slobody 
a práce novinárov považujeme za neprípust-
né. Inak nie je možné považovať ich články 
a reportáže za vyvážené a objektívne. Chceme 
preto vyzvať všetkých poslancov Mestského 
zastupiteľstva, členov politických strán, aj 

vedenie mestského úradu, aby neprijateľným 
spôsobom nezasahovali do prípravy reportáží 
a článkov v mestských médiách. Akékoľvek 
„rady“ a „odporúčania“ politikov, novinárov 
znevažujú nielen redaktorov, ale aj celé médiá 
a robí z nich nesvojprávne subjekty, ktoré 
v mediálnom prostredí demokratickej spoloč-
nosti nemajú čo robiť.

členovia Mediálnej komisie pri MsZ 
v Spišskej Novej Vsi, 16. 1. 2023

MsP - STRATY A NÁLEZY
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Marty
Starší psík - krí-
ženec labradora 
pokojnej povahy, 
nenáročný na 
dlhé prechádzky. 
Hľadá milujúceho 
majiteľa.

Pit
Po ťažkom štarte 
v živote v rómskej 
osade mu hľa-
dáme hlavne skú-
seného majiteľa.

Deny
Kvôli zdravotnému 
stavu majiteľky 
ostal na dvore 
sám. S inými psík-
mi problém nemá, 
berie však lieky na 
epilepsiu.

Freeze
Asi ročná kastrova-
ná fenka, je hravá 
a má rada ľudí. Je 
stredného vzrastu, 
vhodná k domu so 
záhradou.

Trip
Cca 7-mes. psík 
menšieho vzras-
tu, je veľmi citlivý 
a jemný, rád sa 
mazná. Vhodný 
skôr do bytu.

Kiara
Cca 6-mesačná 
fenka kríženca. 
Bude skôr stred-
ného až väčšie-
ho vzrastu. Je 
veľmi priateľská 
a nekonfliktná.

TURISTICKÉ OKIENKO

Zima v Slovenskom raji
Opäť nasnežilo, a tak nás počasie pre-
sviedča, že ešte nie je koniec zimy. 
Odpoveď na častú otázku, či je Slovenský 
raj otvorený aj v zime, je jednoduchá. 
Slovenský raj je, okrem ferraty HZS Kyseľ, 
otvorený celoročne. Ferrata HZS Kyseľ 
je sezónne uzatvorená od 1. novembra do 
14. júna kalendárneho roka.

Návštevníci si tak môžu vychutnať Sloven-
ský raj aj v zimnom období po tých istých 
turistických chodníkoch, ako po zvyšnú 
časť roka. Je len na nich, či pri tom využijú 
turistické mačky, snežnice, bežky, skialpy 
alebo korčule.

Typickým fenoménom, ktorý odlišuje Slo-
venský raj od iných národných parkov, sú 
rokliny s vodopádmi a rebríkmi. Vzhľa-
dom k reliéfu a inverznému charakteru 
týchto roklín je v nich menej slnka a nižšia 
priemerná teplota ako na svahoch a pla-
ninách nad roklinami. Preto aj napriek nie 
príliš veľkej nadmorskej výške (približne 
od 600 do 1 000 m n. m.) sa treba pripra-

viť, že v roklinách je chladno a chodníky 
a technické zariadenia sú zľadovatelé aj 
v období, keď mimo roklín už vládne jar. Je 
preto vhodné na túru do batohu pribaliť 
turistické mačky alebo protišmykové 
návleky a paličky. Odporúča sa tiež mať 
so sebou nabitý mobilný telefón, svietidlo 
a dostatok teplých tekutín. V roklinách je 
povolený pohyb po turistických chodní-
koch len zdola nahor.

Vodopády roklín sa v zime menia na 
ľadopády, ktorými sa môžeme pri zimnej 
návšteve roklín pokochať, tí zdatnejší 
a odvážnejší s povinnou výbavou môžu 
na vyhradených miestach na ľadolezenie 
tieto ľadopády aj zdolávať. Sú to tieto 
ľadopády:  Suchá Belá – do vzdialenosti 
50 m od hlavného toku  Sokolia dolina – 
hlavný tok  Kláštorská roklina – hlavný 
tok  Letanovský mlyn (vyhradené miesto 
je uvedené v návštevnom poriadku NP)  
Zejmarská roklina – hlavný tok  Piecky – 
Veľký vodopád.

Návštevníci môžu krásy Slovenského raja 
v zimnom období spoznávať aj na bežkách 
na upravovaných bežeckých tratiach:  
Mlynky – Biele Vody – Okrúhla jama – Hav-
rania dolina – Mlynky  Dobšinská ľadová 
jaskyňa (vyhradené miesto uvedené 
v návštevnom poriadku NP)  Podlesok – 
Malé pole – Pod Zelenou horou – Pod Ihrí-
kom – Podlesok  Podlesok – Hágy – Na 
dolinu (Briežky) – Podlesok  Kopanecká 
cesta.

Vzhľadom na reliéf, nadmorskú výšku, 
miestnu klímu a ochranu prírody sú v Slo-
venskom raji prevádzkované v súčasnosti 
tieto lyžiarske strediská:  Mlynky  
Mlynky – Biele Vody  Dedinky  Vernár 
 Hrabušice – Zelená hora.

Prajeme vám pri spoznávaní zimnej prírody 
Slovenského raja veľa príjemných zážit-
kov a bezpečný návrat. Myslite na to, že 
v zimnej prírode nie ste sami a že pre ži-
vočíchy je táto príroda jediným domovom. 
Nevyrušujte ich preto hlučným správaním 
a pohybom mimo vyznačených chodníkov 
a areálov pre zimné aktivity.

Peter Olekšák
Správa Národného parku Slovenský raj
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SPIŠSKÉ RECEPTY

Vyprážané pirôžky
Spišské Bystré, po našom Kubachy, sú známe nielen svojim rodákom Petrom Stašákom, 
ale aj Stromom slobody. V roku 1918 bola slávnostne zasadená pamätná lipa pred hasič-
skou zbrojnicou. Realizátorom myšlienky bol správca školy František Hagovský. Lipa bola 
zasadená na počesť založenia Československej republiky. Dnes vám ponúkame recept 
Márie Varšovej z tejto spišskej obce:
Ak vám z nedeľného obedu ostane rozmixovaná zemiaková kaša, dáme do nej jedno celé 
vajce, trochu soli a hladkú múku (toľko, čo zoberú do seba zemiaky). Zmiešame a dosta-
neme z toho zemiakové cesto. Na pomúčenom lopári ho rozvaľkáme asi na 1/2 cm hrúbku. 
Formičkou na pirohy vykrajujeme kolieska, ktoré plníme kúskom tvrdého syra alebo 
kúskom salámy, šunky či klobásy. Každé koliesko vložíme do formičky, stlačíme, a tým sú 
vytvorené pirohy. Vyprážame na horúcom oleji do zlatista. Nakoniec ich posypeme syrom.

„Ubehlo 78 rokov od chvíle, kedy front prešiel naším mestom 
a vojaci Červenej armády ho vrátili do rúk vlastných občanov. 
Prešlo už 936 mesiacov odvtedy, čo k Novovešťanom umuče-
ným gestapom v roku 1944, bojovníkom Slovenského národného 
povstania, k ruským a poľským zajatcom, ktorí zahynuli pri 
výbuchoch skladov v Novoveskej Hute, pribudli hroby sloven-
ských vojakov a osloboditeľov z roku 1945. Naplnili sa ich osudy 
a zanechali iba krik ticha,“ zaznelo 27. januára tohto roku na 
spomienkovej slávnosti pri príležitosti oslobodenia Spišskej 
Novej Vsi Červenou armádou.

23. januára 2023 sa v Redute konal bazár spoločenských šiat 
určený pre stredoškoláčky. Šaty dostalo mesto do daru od 
partnerskej organizácie Youngstown – Spišská Nová Ves Sister 
Cities, Ohio (USA). Túto aktivitu iniciuje manželský pár Jim a Kay 
Benchovci. Šaty rôznych druhov a veľkostí si študentky mohli 
zakúpiť za symbolickú sumu 5 €. Výťažok z predaja 400 € bol 
odovzdaný Centru pre deti a rodiny Alžbetka. Podujatie sa konalo 
v spolupráci s Mládežníckym parlamentom a MKC.

„Vymenili sme dva plynové sporáky v sume spolu 7 800 € (s DPH) 
v kuchyni Materskej školy Stolárska 2. Stav pôvodných viac ako 
30-ročných sporákov bol, podľa poslednej revízie, nevyhovujúci, 
boli sme povinní odstrániť tento stav najneskôr do apríla tohto 
roka. Vo všetkých materských školách máme často pôvodné, 
35-ročné a staršie vybavenie kuchýň. Postupne plánujeme 
vymeniť staré nevyhovujúce sporáky za nové, a tiež pracujeme na 
výmene starých svietidiel za nové, samozrejme, za úspornejšie,“ 
uviedla riaditeľka správy školských zariadení Radka Romaňáková.

Primátor mesta Pavol Bečarik privítal 26. januára na radnici 
školákov ZŠ Komenského, predstavil im priestory radnice, oboz-
námil ich s insígniami mesta a porozprával o pamiatkach v cen-
tre Spišskej Novej Vsi. Žiaci mu na oplátku odovzdali listinu s ná-
vrhmi ako zlepšiť život v našom meste, medzi ktorými nechýbal 
nápad zriadiť botanickú záhradu, hojdačky pre dospelých (aby 
neničili tie pre deti) alebo novú klubovňu pre deti v centre mesta.

FO
TO

RE
PO

RT
ÁŽ

3 / 2 0 2 312 spravodajstvo



Bojujeme s nárastom cien energií 
na športoviskách
Vysoká cena energií ovplyvňu-
je život Spišskonovovešťanov 
v každej oblasti života, dotkla 
sa aj prevádzky našich športo-
vísk. Plaváreň, športová hala, 
zimný štadión alebo tenisová 
nafukovacia hala, všetky ob-
jekty sa boria s vyššími účtami 
za elektrinu a plyn.

Podľa údajov Správy telový-
chovných zariadení ide hlavne 
o plyn (nárast o 450 %) a tep-
lo (nárast o 150 %), ten im 
hneď na začiatku roka urobil 
„sekeru“ v rozpočte vo výške 
cca 500-tisíc € za celý rok.

Ako sa uvádza v reportáži 
TV Reduta - s úspornými 
opatreniami začalo mesto od 
začiatku roka 2023, v polovici 
januára pristúpilo k demon-
táži tenisovej nafukovacej 
haly. „Tým sme ušetrili na 
prevádzke 15-tisíc € mesačne. 
Na športoviskách sme znížili 
teplotu a ušetrili desať percent 
nákladov, pristúpili sme aj 
k obmedzeniu prevádzky 
niektorých športovísk a spot-
reba klesla až o 35 percent,“ 
skonštatoval riaditeľ Správy 
telovýchovných zariadení 
Vladimír Hovaňák. Podľa jeho 
slov je akákoľvek plánovaná 

údržba pozastavená, riešia iba 
havarijné stavy a tie, ako dúfa, 
ich neprekvapia.

Slovenské médiá prezentovali 
najmä problém s demontážou 
nafukovacej tenisovej haly. 
Jej zrušenie prinieslo tunaj-
šiemu tenisovému klubu veľa 
komplikácií. „Zopár detí nám 
už skončilo s tenisom. Máme 
obrovský diskomfort, čo sa 
týka tréningových podmie-
nok, keďže v okolí máme iba 
3 tenisové haly s jedným 
dvorcom, ktoré sú už z drvivej 
časti obsadené. Čo sa týka 
tréningov v telocvičniach, tak 
to sú pre hráčov nie adekvátne 
podmienky. Jednak, čo sa týka 
povrchu, ktorý je nevhodný 
a ešte k tomu nemáme ani 
vyznačené čiary. Ďalej nás 
to stojí kopec peňazí. Platíme 
všade komerčný nájom, ktorý 
sa pohybuje vo výške 15 až 
20 € za hodinu. Pri priaznivom 
počasí už v apríli by sme mohli 
začať fungovať vonku. Môj 
odhad je, že tie 3 mesiace nás 
bude stáť cca 6 000 € pre-
nájom priestorov na tréning. 
Chvalabohu, že sme si svojou 
prácou zaslúžili dotáciu od 
mesta vo výške 10 000 €, takže 
to máme z čoho zaplatiť. Aj keď 

tie peniaze mohli byť použité 
na podporu našej mládeže 
v inej forme. No zbytočne 
plakať nad rozliatym mliekom. 
Pevne verím, že, aj v tejto pre 
samosprávy veľmi ťažkej dobe, 
sa nájde vôľa a sila na trvalé 
riešenie prekrytia aspoň dvoch 
tenisových dvorcov s tvrdým 
povrchom. Jedna z možností 
je uchádzať sa o finančné pro-
striedky z Fondu na podporu 
športu. Budeme držať silno 
prsty kompetentným, aby všet-
ko sadlo ako má a už túto zimu 
sme sa mohli vrátiť späť do no-
vých priestorov a pokračovať 
v plnohodnotnom tréningovom 
procese,“ uviedol predseda 
tenisového klubu Spišská Nová 
Ves Dušan Hrebík.

Nárast ceny energií sa premie-
tol aj do nových, zvýšených 
cien vstupného a prenájmov 
za jednotlivé športové plochy. 
„Všetky tieto opatrenia nám, 
v prípade ich dodržania počas 
celého roka, znížia potrebu do-
financovania z prvotných 
500-tisíc na 300-tisíc €. Verí-
me, že kompenzácie a upokoje-
nie situácie na trhu s energiou 
a plynom, nám v priebehu 
ďalších mesiacov dovolí pre-
vádzkovať všetky športoviská 

bez obmedzení. Ak by sa tak 
nestalo, budeme včas verej-
nosť informovať. Nie je to ľahké 
rozhodnutie, avšak, ak nás si-
tuácia pritlačí, budeme musieť 
pristúpiť aj k uzatvoreniu alebo 
obmedzeniu ďalších športo-
vísk,“ dodáva V. Hovaňák.

Tomáš Repčiak

Najdôležitejšie  
zmeny vstupného  
pre verejnosť
Pre dospelého
Krytá plaváreň – 6 €
Sauna – 7 €
Letné kúpalisko – 6 €

Deti 3 - 15 rokov
Krytá plaváreň – 4,80 €
Sauna – 5,60 €
Letné kúpalisko – 4,80 €

Ceny za prenájom 
ľadovej plochy: 
hlavná – 180 €  
tréningová – 120 €
umelej trávy na futbalo-
vom štadióne: 
bez osvetlenia – 150 € 
s osvetlením – 190 €

TÉMA MESIACA

DVA POHĽADY NA...

Oliver Búza
poslanec MsZ a predseda Komisie športu pri MsZ

Na tému úsporných opatrení na našich športoviskách sa dá 
dívať z viacerých uhlov. V prvom rade k nim vôbec nemuselo 
dôjsť, ale to je skôr na celoslovenskú, ba priam až celosve-
tovú polemiku a my to v tomto regióne jednoducho nevyrie-
šime. Musíme prijať fakty, tak ako sú a musíme reagovať na 
vzniknutú situáciu. A tu chcem vyzdvihnúť konanie riaditeľa 
STEZ-u Vlada Hovaňáka, ktorý sa s tým pasuje najlepšie ako 
vie. Na druhej strane, možno, ak by si vedenie mesta ustrá-
žilo dôslednejšie zákazky a verejné obstarávania, nemuseli 
by sme sfukovať tenisovú halu a prijímať rôzne nepopulárne 
opatrenia. Len dôslednejšou kontrolou dokážeme ukontrolo-
vať zdroje, ktoré môžeme následne využívať tam, kde by ísť 
mali – v prospech občanov tohto mesta.

Dávid Demečko
poslanec MsZ a viceprimátor mesta

Mesto malo dve možnosti – buď športoviská pri náraste cien 
energií zatvoríme, alebo ich necháme otvorené dovtedy, kým 
budeme mať financie na ich prevádzku. Počas covidu sme 
sa museli vysporiadať s podobnou situáciou, aj keď sme sa 
s ňou osobne nestotožňovali, ale zvládli sme to. Každému bolo 
už v minulom roku jasné, že k obmedzeniam musí prísť. Verím, 
že dokážeme dva, tri mesiace vydržať aj v horších podmien-
kach. Máme parametre využívania jednotlivých športovísk 
a tie uplatňujeme pri jednotlivých krokoch. Mesto však stále 
hľadá alternatívne riešenia, aj pri spomínanej tenisovej hale. 
Hľadáme nové, ekonomicky menej náročné riešenie, ktoré 
v budúcnosti bude riešiť problém tenistov dlhodobo a nielen 
sezónne.
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školy

Keď jedlo vzdeláva…

Dobrá škola pozná viaceré spô-
soby vzdelávania, nie iba tie, 
ktoré počas vyučovania tvoria 
učitelia a ich žiaci. Ideálne je, 
ak sa deti učia neformálne a so 
zážitkom aj na miestach, ktoré 
nie sú pre to typické, ako napr. 
v školskej jedálni v čase obeda. 
A tak je tomu aj na Základnej 
škole, Ing. O. Kožucha 11, kde 
sa žiaci tešia v priebehu celé-
ho druhého polroku zo zaujíma-
vého projektu, ktorý pre nich 
pripravila ich školská jedáleň. 
Počas 5 mesiacov budú mať 
možnosť postupne ochutnať 
typické jedlá našich susedov 
v rámci Dní medzinárodnej ku-

chyne. Popri jedle žiaci 7. roč. 
pripravujú pre spolužiakov aj 
geografické postery krajín, 
výstavu typických výrobkov, 
produktov či osobností kultúr-
no-spoločenského života kaž-
dého národa, ktoré dekorujú 
školské stravovacie priestory. 
Počas obeda znejú skladby 
a piesne interpretov rôznych 
žánrov hudby týchto krajín.

Mestečko Tajničkovo 
a Hádankovo

Hádanky snáď pozná každý. 
Sú veľmi obľúbené. Skrýva sa 
v nich veľa humoru, vtipu a ľu-
dovej múdrosti. Sú skvelé aj 
na precvičenie našej predsta-

vivosti a logického myslenia. 
Učia nás pozorovať a uvažovať. 
Preto ZŠ Z. Nejedlého takúto 
aktivitu zaradila medzi činnos-
ti, ktorými trávia s deťmi voľný 
čas v ŠKD. Pomocou vylúšte-
ných tajničiek sa deti dozvedeli 
to, čo ešte nevedeli.

Novinky zo ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda

20. 1. 2023 sa v Spojenej škole 
Jána Pavla v Poprade usku-
točnila krajská regionálna 
súťaž…a Slovo bolo u Boha, 
v ktorej žiaci S. Tomasello, 
V. Šimco, M. Kotrady a M. Adam-
cová získali vo svojich kategó-
riách krásne 1. miesto a postu-

pujú do celoslovenského kola 
v Bratislave. Žiačky S. Kotra-
dyová a V. Zummerlingová 
obsadili 2. miesto. V okresnom 
kole Olympiády v nemeckom 
jazyku konanom 18. 1. 2023 
v kategórii 1 B získal M. Štubňa 
2. miesto a postupuje do kraj-
ského kola v Košiciach, žiačka 
D. Grečková obsadila pekné 
3. miesto. V okresnom kole 
Olympiády v anglickom jazyku 
19. 1. 2023 získal v kategórii 
1 B žiak T. Grunärmel 3. miesto 
a v kategórii 1 A - B. Marcinčin 
4. miesto. Do krajského kola po-
stupuje M. Pidíková, kategória 
Z9, v Matematickej olympiáde. 
Blahoželáme a postupujúcim 
želáme veľa úspechov.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

Zápis detí 
do 1. ročníka 
základnej školy
Mestský úrad SNV, oddelenie škol-
stva pripomína rodičom detí narode-
ných od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, že 
zápis do prvého ročníka na šk. rok 
2023/2024 v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
SNV sa uskutoční v pracovných dňoch 
od 3. 4. do 5. 4. 2023 a v dňoch 12. 4. 
a 13. 4. 2023. Bližšie informácie k organi-
zácii zápisu nájdete na webových strán-
kach jednotlivých základných škôl.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý 
neprihlási dieťa na povinnú školskú 
dochádzku, sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta od 
30 € do 331,50 € – podľa § 37 zákona 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ 
chceme osloviť rodičov, resp. starých 
rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržu-
jú v zahraničí a nie je predpoklad, že 
povinnú školskú dochádzku budú plniť 
na území Slovenska, v základnej škole 
v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu 
o mieste pobytu alebo potvrdenie o náv-
števe školy doručili na Mestský úrad, odd. 
školstva, 1. poschodie, č. d. 219, PaedDr. 
Štefan Šimko alebo elektronicky na adre-
su stefan.simko@mestosnv.sk * 
t. č. : 053/415 22 38.

Ďalší úspešný projekt Erasmus+ 
na Strednej odbornej škole drevárskej 
končí a nové pokračujú
Najväčší projekt Erasmus+ Remeslo 
2021, ktorý začal v roku 2020 sme 
úspešne ukončili. Na realizáciu pro-
jektu sme mali k dispozícii 74-tisíc € 
z grantu Európskej komisie, a pretože 
COVID-19 nám obmedzoval činnosť, tak 
aj viac času na realizáciu aktivít. Stáže 
pomáhajú študentom rozšíriť svoje zruč-
nosti v študovanom odbore, zažiť nové 
prostredie v škole alebo firme. Spoznať 
život miestnych obyvateľov a rovesní-
kov, kultúru, pamiatky a zaujímavosti 
v niektorej európskej krajine a spoznať 
aj sám seba.
Naši učitelia a majstri tiež využili mož-
nosti projektu Erasmus+ na zdokonale-
nie svojich praktických zručností, pe-
dagogických postupov a osobný rozvoj. 
Spoločné stáže sú príležitosťou spoznať 
sa aj navzájom v iných netradičných 
podmienkach a situáciách.
Na stáži sa zúčastnilo 30 študentov 
a 11 učiteľov a ďalší učitelia ako peda-
gogický dozor. Medzi študentmi boli 
dizajnéri, nábytkári a technici drevosta-
vieb. Zúčastnili sa rezbárskeho sym-
pózia v Bystřici pod Hostýnem, práce 
v umeleckých ateliéroch v Prahe, stavby 
scén pre filmové ateliéry v Sofii a učili sa 
elektro a vodoinštalačné práce vhodné 
pre technika drevostavieb v Třebíči. Na-
šimi partnermi boli stredné školy a firmy 

v Českej republike a Bulharsku.
Učitelia a majstri sa zúčastnili v Hradci 
Králové letných kurzov, kde si vyskúšali 
umelecké remeselné postupy nielen na 
vlastné zlepšenie zručností, ale aj na 
spoznanie práce kolegov a majstrov 
v škole.
V roku 2022 sme ako škola prijali 
a zabezpečovali stáž pre zahraničných 
študentov z Třebíče, Bystřice pod Hos-
týnem a Vilniusu, celkom 35 študentov 
s učiteľmi. Niektorí pracovali vo firme 
Tomifa, s. r. o., v Iliašovciach a väčšina 
sa zapojila do pripraveného pracovného 
programu v našich školských dielňach. 
Nábytkári a stolári pomáhali pri práci na 
reštaurovaní a opravách nábytku pre 
Kúriu Zuzana v kaštieli v Markušovciach 
a dizajnéri si navrhli a vyrobili originálne 
výrobky inšpirované našim regiónom, 
pamiatkami, gotikou a prírodou.
V súčasnosti pokračuje projekt Eras-
mus+ v novom programovom období 
a naši študenti a učitelia boli v Poľsku, 
v Česku a pripravujeme sa na stáž 
v Nemecku.

Hana Čekovská
koordinátorka Erasmus+ SOŠD SNV
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CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM 
ŠTEFANA MIŠÍKA, SNV

V školskom roku 2023/2024 ponúka pre záujemcov možnosť 
4-ročného štúdia v odbore

7902 J gymnázium,
otvárame jednu triedu s počtom žiakov 20.

Naše gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, 
preto je vhodným typom školy pre žiakov:

• ktorí sa po ukončení SŠ budú uchádzať o VŠ štúdium
• ktorí potrebujú získať čas pre lepšie sebapoznanie a rozvoj 

svojich schopností.
Všetkých záujemcov o štúdium, ktorí nestihli naše DOD, 

srdečne pozývame na návštevu školy kedykoľvek 
po telefonickom dohovore.

Informácie o škole nájdete aj na našich internetových 
profiloch, kde si môžete pozrieť naše promo video:

https://cgymmisikasnv.edupage.org/
https://www.facebook.com/GymMisika

https: //www.instagram.com/gymmisika/

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

15. marca (streda) o 14.00 h
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, veľká zasadačka, 2. posch.
16. marca (štvrtok)

TRICKLANDIA – STARÝ SMOKOVEC
Odchod vlakom 8.55 h do PP, 9.30 h Starý Smokovec,

späť každý podľa vlastného uváženia
28. marca (utorok)

VLAKOM POZNAJ SLOVENSKO
Dolný Kubín - Oravská galéria, Literárne múzeum 

P. O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica
Odchod R 6.05 h do Kraľovian, zo st. Kraľovany 8.28 h, 

Dolný Kubín 8.59 h.
Späť DK 15.01 h, Kraľovany 16.16 h, príchod SNV 17.58 h.

PRIPRAVUJEME

ZÁJAZD DO CHORVÁTSKA – SELCE
pre seniorov v termíne 2. – 11. 6. 2023

Počet miest: 46 * Cena: 390 € - polpenzia
Prihlásiť sa môžete do konca marca, každý štvrtok 

o 10.00 – 11.00 h v MO JDS, Levočská 1.
So sebou priniesť povinnú zálohu 200 € * pas alebo OP.

Poistenie si platí každý účastník sám.
Deň odchodu je 2. 6. 2023 (piatok).

Presné informácie o čase a mieste odchodu 
budú zverejnené v skrinke na budove a tiež tu – v Ičku.

Pozn.: Turistickej vychádzky, výletu a pod. sa každý zúčast-
ňuje na svoju vlastnú zodpovednosť.

ČLENKY MO JDS MAJÚ MOŽNOSŤ CVIČIŤ
v priestoroch telocvične na Slnečnom nábr. (nad Tescom) – 

každý utorok, streda, piatok – vždy od 9.00 h.

STREDNÁ 
ODBORNÁ ŠKOLA 
EKONOMICKÁ
Stojan 1, SNV

Výhody štúdia a benefity školy
• 90-ročná tradícia školy
• atraktívne študijné odbory
• certifikát CISCO – štúdium sieťových technológií
• štátna skúška v písaní a spracovaní informácií na počítači
• certifikát OMEGA  - podvojné účtovníctvo
• školská včelnica s náučným včelím chodníkom
• ERASMUS+ - odborná prax v zahraničí
• vyučovanie účtovníctva v programe SAP

V školskom roku 2023/2024 ponúkame pre záujemcov 
možnosť štúdia v nasledujúcich 4 - roč. študijných odboroch:

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA 
možnosť duálneho vzdelávania, maturitné vysvedčenie

Uplatnenie absolventov: samostatný výkon činnosti odborného 
ekonom. pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA 
so zameraním na ekonomiku verejnej správy

možnosť duálneho vzdelávania, maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon ekonomických činností na 

úsekoch štátnej správy a územnej samosprávy, v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM – podnikové informačné 
systémy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

možnosť duálneho vzdelávania, maturitné vysvedčenie
Uplatnenie absolventov: výkon činností v podnikoch využívajúcich 
a poskytujúcich IT služby ako používateľ informačných systémov 

v oblasti vedenia účtovníctva, finančnej analýzy, správy 
kontaktov a zmluvných vzťahov.

4210 M AGROPODNIKANIE 
– zameranie 4210 M 11 Agroturistika

maturitné vysvedčenie
Uplatnenie: výkon odborných technických, technologických 

a riadiacich funkcií najmä v odvetví poľnohospodárskej výroby 
s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v externom 
testovaní T9 dosiahli úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučo-

vacom predmete samostatne.

Kritériá prijímacieho konania
a) hodnotenie výsledkov písomných prijímacích skúšok 

Obchodná akadémia a Ekonomické lýceum – test SJL, MAT 
Agropodnikanie – test SJL, BIO

b) hodnotenie výsledkov štúdia na ZŠ
c) hodnotenie výsledkov v predmetových olympiádach 

a súťažiach

sosesnv.edupage.org
T.: 053/442 17 57 * 0905 527 406

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
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

Pozývame vás na Diskusiu o duševnom zdraví
9. a 30. marca 2023 o 17.00 h

Kaviareň Mlynček, Zimná 68
Duševné zdravie/nezdravie má mnoho odtieňov od nepohody, miernych 

prejavov až po závažné ochorenia a týka sa nás všetkých. Príďte na 
stretnutie spojené s diskusiou a vaše skúsenosti budeme zdieľať spolu.

Projekt spolutvorba (koprodukcia) koordinátorka projektu pre Košický kraj 
eva.kacejova@dusevnezdravie.sk, 9011 853 242

www.dusevnezdravie.sk/spolutvorba
fb Liga za duševné zdravie - Spolutvorba
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BASKETBAL

Spišiaci vo finálovej štvorke
Po úspešnej sezóne, kedy tréner Teo Hojč doviedol spišskonovoveských 
basketbalistov k majstrovskému titulu a víťazstvu v Slovenskom pohári, 
sa opäť písala nová historická udalosť.

Vo štvrťfinále Alpe-Adria Cupu mali Novo-
vešťania za súpera Pardubice. Hoci súper 
z Pardubíc predviedol v prvom štvrťfinálovom 
zápase jasný triumf, Spišiakov to neodradilo. 
Po výsledku 97 : 80 postúpili do finálovej 
štvorky.
„Som nesmierne šťastný, ba až dojatý, čo 
sa nám dnes podarilo. Bolo úžasné sledo-
vať, ako sa prepojila energia z palubovky do 
hľadiska a naopak, chlapci šli na maximum 
a vyplatilo sa. Podali sme jeden nádherný 
tímový výkon, ja nerád vyzdvihujem jednot-
livcov, ale Patrickovi to dnes sypalo. Chlapci 
mu verili, nachádzali ho prihrávkami a on ich 
nesklamal. Splnili sme ďalší cieľ v sezóne, 
musíme však tvrdo pracovať ďalej a ísť s po-
korou krok za krokom,“ povedal po skvelom 
zápase tréner Spišských Rytierov Teo Hojč.
„Bolo to iné ako vyhrať zápas o pár bodov, 
s čím by sme boli za iných okolností spo-
kojní, ale my sme museli vyhrať o 15 bodov 
a hrať naplno celý duel. Mali sme super prvý 
polčas, ale súper mal silný tím, v druhom 
polčase trafil veľa striel a bolo to napínavé. 
Vďakabohu nám tam padlo o trochu viac 
striel, vyhrali sme a hlavne sme postúpili,“ 
dodal hrdina zápasu Patrick McGlynn.
Nielen v európskej súťaži sa Spišiakom 

darí. V basketbalovej extralige po takmer 
dvoch mesiacoch neprehrali a potiahli šnúru 
desiatich víťazných stretnutí. A nasledovala 
príprava na zápasy v boji o Slovenský pohár.

Jozef Petruška

DŽUDO

Úspechy doma, ale aj v zahraničí
14. 1. 2023 sa v Poľsku konal Medzinárodný turnaj Bielsko-Biała.
Medzinárodného turnaja v džude žiakov a 
dorastu sa zúčastnilo vyše 850 pretekárov 
z Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska, 
Ukrajiny, Rakúska, Litvy, Nemecka, Kalinin-
gradu, Cypru a Islandu. Náš klub reprezen-
tovali Karolína Mravčáková, Sofia Gánovská 
a Zuzana Hamborová. V kategórii starších 
žiačok vo váhe do 57 kg si Karolína Mravčá-
ková vybojovala 3. miesto, keď vyhrala 
nad pretekárkou z Islandu. V nedeľu naše 
pretekárky absolvovali kvalitné sústredenie 
s medzinárodnou účasťou.
Domáceho turnaja konaného v Bardejove 
sa novoveskí džudisti zúčastnili v nedeľu 
22. 1. 2023. Vybojovali si takéto umiestne-
nie: Kategória FU 12-28 Dominika Biganič 
3. miesto, kategória MU 14-46 Michal 

Zgodava 2. miesto, kategória FU 16-57 Sofia 
Gánovská 2. miesto a Tereza Blahutová 
3. miesto, kategória FU 15-50 Hugo Biga-
nič 1. miesto, kategória FU 16-60 Maroš 
Blahút 3. miesto, MU 16-50 Šimon Sivačko 
2. miesto, kategória FU 16-63 Zuzana Ham-
borová 1. miesto, kategória FU 16+63 Barbo-
ra Gurčíková 2. miesto a Sabina Cvengrošo-
vá 3. miesto. Počas turnaja boli vyhodnotení 
najlepší pretekári umiestnení v ranking liste 
Východoslovenskej oblasti za rok 2022. 
Naše výsledky: V kategórii mladších žiakov: 
Hugo Biganič 3. miesto. V kategórii starších 
žiačok: Sofia Gánovská 2. miesto a Zuzana 
Hamborová 1. miesto.

Zuzana Jendrálová

Pretekári z Karate klubu Iglow 
sa zúčastnili viacerých súťaží. 
Výsledky: 15. ročník – Memoriál 
Michala Bozogáňa (14. 1., Košice): 
Dominik Ali: Kumite mladší doras-
tenci 12 - 13 r. nad 55 kg pokročilí: 
5. miesto; Vojtěch Antoš: Kumite 
juniori 16 - 17 r. nad 76 kg: 5. miesto; 
Leonard Dúbravec: Kumite žiaci 
8 - 9 r. -30 kg: 1. miesto; Dominik 
Kešeľak: Kumite Muži 18+ r. +75 kg: 
1. miesto; Marek Krivda: Kumite Ka-
deti 14 - 15 r. -57 kg: 5. miesto; Sára 
Krivdová: Kumite Ženy 18+ r. +57 kg: 
1. miesto. Spolu získali 3 zlaté 
medaily. Z 51 oddielov sa celkovo 
umiestnili na 5. mieste a v kumite 
na 4. mieste. Grand prix Croatia 
(20. – 22. 1., Samobor): Súťaže sa 
zúčastnilo 24 štátov, 292 klubov 
a 1 472 pretekárov. KK Iglow: Do-
minik Kešelák: kumite U21 -84 kg: 
3. miesto; Maroš Janovčík: kumite 
U21- 75 kg: 1. miesto; Sára Krivdo-
vá: kumite U21 -68 kg: 3. miesto. 
Majstrovstvá Európy: Na základe 
návrhu komisie štátnej reprezen-
tácie a po schválení výkonným 
výborom Slovenského zväzu 
karate boli nominovaní nasledujúci 
pretekári: Maroš Janovčik v ka-
tegórii U21 do 75 kg, Sára Krivdová 
v kategórii U21 do 68 kg, Vojtech 
Antoš v kategórii junior nad 76 kg, 
Marek Krivda v kategórii kadeti do 
57 kg, Dominik Kešeľak v kategórii 
do 84 kg. Majstrovstvá Európy 
juniorov, kadetov A U21 2023 
(3. – 5. 2., Larnaca): Maroš Ja-
novčík: Kumite Muži U21 -75 kg: 
3. miesto; Sára Krivdová: Kumite 
Ženy U21 -68 kg: 3. miesto. Zo 
48 krajín sme sa ako Slovensko 
umiestnili na 8. mieste.

KARATE
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FUTBAL

Futbalisti začínajú doma so Stropkovom
Februárovým stretnutím proti Lokomotíve Košice bola ukončená plánovaná zimná príprava futbalistov.
Zverenci trénera Branislava Ondáša sú po 
jesennej časti 3. futbalovej ligy na prvom 
mieste a vo štvrtý marcový deň začína 
pre nich jarná odveta. Ich prvým súperom 
v boji o majstrovské body bude na domá-
com trávniku Stropkov.
„V prvej fáze zimnej prípravy sme sa 
zamerali na rozvoj kon-
dičných schopností a, 
samozrejme, v zápasoch 
sledujeme aj individuálne 
výkony hráčov, aby sme 
vedeli vyskladať káder 
na jarnú časť. Záver je-
sennej časti bol náročný 
a úspešný, na ten by 
sme chceli nadviazať,“ 
opisuje zimnú prípravu 
tréner Novovešťanov 
Branislav Ondáš a po-
kračuje v analýze prípra-

vy a skladania mužstva na jarnú časť.
„Andrija Havrilenka sme sledovali už 
dlhšiu dobu, je to hráč Spišského Podhra-
dia. Tam sa prezentoval dobrými výkonmi 
a v závere jesennej časti už absolvoval 
niekoľko tréningov s nami. Teraz v novom 
roku sa už naplno zapojil do prípravy 

k nám a len potvrdil dobré referencie z je-
sene. Andrij spĺňa aj charakterové kritériá, 
s ním sme sa už vlastne dohodli, takže 
verím, že k dohode dôjde aj so Spišským 
Podhradím. Dúfam a prajem mu, aby sa 
mu u nás darilo a aby sme naplnili svoje aj 
hráčove ciele,“ dodal tréner B. Ondáš.

Výsledok a zostava FK Spišská 
Nová Ves v zimnej príprave

Spišská Nová Ves - Sabinov 6 : 0
1. polčas: brankár: Hamrák; obrana: Kame-
nický, Zekucia, Slebodník, Tkáč; záloha: 
Vakulinskyi, Ontko Ľ., Janečka, Šomšák, 
Ištvánik; útok: Kozela
2. polčas: brankár: Gáborčík; obrana: Kun-
zo, Baranyi, Kamenický, Ontko T.; záloha: 
Havrylenko, Petrík, Martinko, Csejtey, 
Slebodník; útok: Attah Jr.

Jozef Petruška

HOKEJ

Romaňák v repre, Spišiaci o play off
Začiatok roka a prvé dva mesiace boli u hokejistov v znamení 
náročných bojov o postup do play off.

Pre Spišiakov sa črtá ďalšia veľká výzva. 
Ako to už v športe chodí, lepšie výsledky 
striedali horšie, ale hlavne podpora zo 
strany fanúšikov je na Spiši obrovská.
„Máme za sebou ťažké obdobie, keď sa 
nám výsledkovo ani herne nedarí podľa 
predstáv. Teraz ale nie je čas vešať 
hlavy, práve naopak. Musíme dokázať 
sebe aj fanúšikom, že historický priamy 
postup do play-off pre Spišskú Novú Ves 
vybojujeme. Maximálna podpora je to, 
čo chlapci v kabíne momentálne najviac 
potrebujú. Ďakujem,“ povedal vo svojom 
vyhlásení tréner Spišiakov Vlastimil 
Wojnar.

Ďalšou pozitívnou správou je, že do re-
prezentačnej nominácie sa dostal aj hráč 
zo Spišskej Novej Vsi Dávid Romaňák.
„Užívam si ich najviac, ako sa dá. Snažím 
sa počúvať, zapisovať si poznámky 
trénerov a odniesť si čo najviac pozitív-
neho do mojej kariéry. Musím povedať, 
že naše tréningy v Spišskej Novej Vsi sú 
v tejto sezóne na veľmi vysokej úrovni. 

Trochu ma prekvapilo, že v reprezentácii 
sú ešte o niekoľko levelov vyššie. Chalani 
sú dobrí korčuliari. Prvé dva tréningy 
boli o obrovskom nasadení,“ opísal svoje 
pocity na oficiálnej sociálnej sieti klubu 
slovenský reprezentant zo Spiša D. Ro-
maňák.
A vo vyratúvaní pozitívnych správ pokra-
čujeme ďalšou novou posilou.

„S mládežníckym reprezentačným obran-
com Šimonom Grochom sme sa dohodli 
na zmluve do konca ročníka 2023/2024. 
19-ročný rodák z Liptovského Mikuláša 
posilnil náš klub v novembri uplynulého 
roka. Po účasti Šimona na MS juniorov 
v Kanade sme dlhšie rokovali s českým 
Olomoucom a hľadali cestu, ako ho 
dostať späť. Šimon je mladý a talento-
vaný chlapec, ktorý ukázal potenciál 
i pracovnú morálku. Ide o hráča, v ktorom 
vidíme budúcnosť,“ informoval generálny 
manažér Richard Rapáč.

Jozef Petruška

FLORBAL

Kométa 
úspešná proti 
majsterkám
Na začiatku kalendárneho roka si 
florbalistky Kométy Spišská Nová Ves 
doma poradili s aktuálnymi majster-
kami Slovenska z Nemšovej 5 : 4 po 
predĺžení. Rovnaký úspech sa im 
podaril aj na pôde súperiek.
Obhajkyne titulu NTS FK - ZŠ Nemšová 
doma privítali FBK Kométa Spišská 
Nová Ves s chuťou a odhodlaním. 
V poslednom vzájomnom zápase 
dotiahla Nemšová zápas do predĺže-
nia. Tentoraz už si ale Spišská záver 
ustrážila a zvíťazila na trenčianskom 
Ostrove v riadnom hracom čase.
Aj keď Nemšová šesť minút pred kon-
com sirény znížila na rozdiel jediného 
gólu, na vyrovnanie to nestačilo. Klára 
Grossová je navyše strelecky pri chuti 
a hetrikom značne prispela k trom 
bodom pre Kométu.
V nadstavbovej časti tak priebežne 
patrí hráčkam Kométy druhá priečka.

Jozef Petruška
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STEZ - správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

KRYTÁ PLAVÁREŇ  T.: 053/416 63 53

Školy Verejnosť Prázdniny
6. – 12. 3.

pondelok Sanitárny deň 15.00 - 20.00 9.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 9.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 9.00 - 20.00
štvrtok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 9.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30 9.00 - 20.00
sobota 9.00 - 20.30 9.00 - 20.00
nedeľa 9.00 - 20.30 9.00 - 20.00

Sauna 1 Sauna 2 Parné sauny
pondelok Sanitárny deň Sanitárny deň 15.30 - 19.30
utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.30 - 19.30
streda 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.30 - 19.30
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.30 - 19.30
piatok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.30 - 20.00

sobota 7.30 - 12.00 M 
13.00 - 19.00 M 13.00 - 19.00 Ž 9.30 - 20.00

nedeľa 7.30 - 12.00 M 
13.00 - 19.00 M 13.00 -19.00 Ž 9.30 - 20.00

ŠPORTOVÁ HALA  T.: 053/416 63 35

Cenník prenájmu

športová 
príprava

pondelok - piatok
7.00 - 14.00 30 €/hod.

14.00 - 22.00 45 €/hod.
sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 45 €/hod.

podujatie nešportového charakteru 1 100 €/deň

2. 3. štv 8.00 Krajské kolo v MIX Volejbale stred. škôl

4. 3. sob
12.00 BK04 - turnaj mladších minižiakov

18.00 Spišskí Rytieri - Svit, 
basketbal extraliga muži

10. 3. pia 10.00 ŠKBD - Orava BasCats, basketbal žiačky

11. 3. sob
14.00 BK04 - Kežmarok, basketbal juniori

18.00 Spišskí Rytieri - Handlová, 
basketbal extraliga muži

12. 3. ned
10.00 Young Arrows - Košice, florbal starší žiaci

13.00 BK04 - Liptovský Mikuláš, 
basketbal juniori

18. 3. sob 10.00 Young Arrows - Prešov, florbal dorast
19. 3. ned 10.00 Young Arrows - Sabinov, florbal starší žiaci

22. 3. str 18.00 Spišskí Rytieri - Prievidza, 
basketbal extraliga muži

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN  T.: 0903 405 466

Umelá tráva - cenník prenájmu
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 150 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 190 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 100 €

4. 3. sob 14.00 FK SNV - Stropkov, dospelí
12. 3. ned 11.00 / 13.30 FK SNV - Trebišov, U19/U17
18. 3. sob 14.30 FK SNV - Kalinovo, dospelí
25. 3. sob 11.00 / 13.30 FK SNV - Snina, U19/U17

KOLKÁREŇ  T.: 0907 428 935

Cenník prenájmu
pondelok - nedeľa 4 dráhy 24 €/hod.

4. 3. sob 9.00 TJ Štart Levoča „A“ - Košice „A“

11. 3. sob 11.00 TJ Tatran SNV „A“ - Žarnovica, 
extraliga muži

25. 3. sob 11.00 TJ Tatran SNV „A“ - Zlaté Klasy, 
extraliga muži

ZIMNÝ ŠTADIÓN  T.: 053/446 10 86

5. 3. ned
17.00 HK SNV - Zvolen, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

12. 3. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
19. 3. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
26. 3. ned 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

svadby * stužkové * posedenia * školenia * ubytovanie

DENNÉ MENU 5,50 €/porcia
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,40 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK
školenia * porady * oslavy

TV, WIFI
www.hotel-preveza.sk

053/416 63 01 * 0911 669 863 * recepcia@hotel-preveza.sk
www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Upozornenie na zmeny v CP MHD
Sumár zmien v cestovných poriadkoch MHD týkajúcich sa 
liniek č. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14 a 15 platných od 1. 2. 2023

obnovenie linky č. 1 do zastávky Medza, poliklinika (vybrané 
spoje)
obmedzenie spojov do závodu Embraco - Nidec cez víkendy 
z dôvodu obmedzenej výroby (linky č. 9, 10 a 14)
obnovenie spoja č. 2 linky č. 15 na sídl. Mier v pracovné dni 
z dôvodu dochádzky žiakov
prispôsobenie niektorých spojov na linke č. 2 cez víkendy 
ku končiacim sv. omšiam
vedenie spoja č. 39 linky č. 3 v pracovné dni po zastávku 
N. Huta, det. tábor (požiadavky občanov)

eurobus, a. s., Košice
Dopravný závod Spišská Nová Ves
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KRÍŽOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr  
do 15. marca na adresu redakcie s heslom Krížovka. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... kým niekto nepríde a nedá mu zmysel

Ďakujeme Vám ! 

Prispieť môžete na  účet 
SK43 7500 0000 0040 3127 1354 
VS: 4120712 
Zbierka č: 000-2022-049599  
Názov zbierky: Spišská Katolícka Charita 2023  

ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝM

ODÍDENCOM 
Z UKRAJINY

SENIOROM

DEŤOM ĽUĎOM 
BEZ DOMOVA

UKÁŽME SRDCE NA 
SPRÁVNOM MIESTE

Podporte túto pomoc v Jarnej zbierke 
Spišskej katolíckej charity aj vy. 

Každý z vašich darov použijeme do 
posledného centa v prospech našich 

klientov. 

 V našich pobytových 
zariadeniach 

a službách pomáhame 
takmer 65 000 ľuďom 

na Spiši, Liptove 
a Orave. 
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2. – 23. 3. 2023 | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47
Vernisáž výstavy: 2. 3. 2023 o 10.00 h

VESMÍR OČAMI DETÍ
Regionálne kolo 38. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže.

6. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28
PRÁZDNINOVÁ KNIHA NÁPADOV

Prázdninové literárno-tvorivé aktivity pre deti.
7. 3. 2023 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

POTULKY MEDZI RIADKAMI
Prezentácia knihy Rodičia slávnych.

8. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28
SVIEŽA MYSEĽ V KAŽDOM VEKU

Odborná prednáška so psychologičkou.
9. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

„RECY-VECI“
Tvorivá eko dielňa pre dospelých. Vstupné: 3 €

9. 3. 2023 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3
ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM

„Moja najobľúbenejšia kniha“ - cyklus podujatí pre deti.
15. – 16. 3. 2023 o 16.00 h | Workshop room SKCaK, Zimná 47

ATELIÉRY – SLOVENSKÁ MODERNA
8-hodinový kurz olejomaľby. Vstupné: 5 € - materiál v cene. 

Nahlásiť sa vopred na: vlasicova@skcak.sk * 053/44 25 250.
16. 3. 2023 o 8.30 h | Spišské divadlo, Radničné nám. 4

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 

a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.
17. 3. 2023 o 10.30 h | SPŠ technická, Hviezdoslavova 444

VIDEO SEMINÁR – STRIH SEMINÁR
Súčasťou podujatia i konzultácie k filmárskej súťaži CINEAMA.

18. 3. 2023 o 10.00 h | Knižnica, Letná 28
MOJE PRÍBEHY – „PRÍBEH FANTÁZIA“

Tvorivé písanie pre deti.
20. 3. 2023 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28
KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY

Čitateľský miniklub o knihách pre deti do 5 rokov.
21. 3. 2023 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

HOMO UNIVERSALIS – PORTRÉT
Fotografický workshop s lektorom Martinom Krystýnekom.

Vstupné: 7 € / Max. počet účastníkov: 10
22. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
Neformálne stretnutie priaznivcov dobrej knihy.

23. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28
ROZŠANTENÉ PÍSMENKÁ*

Cyklus knižných voľnočasových podujatí pre deti od 5 do 7 rokov.
24. 3. 2023 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER
Zábavný podvečer v knižnici pre mládež od 15 rokov.

30. 3. 2023 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28
KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER*

„Píšem, aby som mohla ujsť do svojho vlastného sveta“.
30. 3. – 30. 4. 2023 | Foyer SKCaK, Zimná 47

Vernisáž: 30. 3. 2023 o 16.30 h
AMFO 2023

51. ročník regionálneho kola celoštátnej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej fotograf. tvorby. Uzávierka súťaže: 6. 3. 2023

6. – 12. 3. 2023
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2023

Zľava 50 % z členského poplatku pri zápise nových čitateľov.

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM 
A KNIŽNICA

Letná 28, SNV | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

PRE DETI

RICK RIORDAN: DCÉRA HLBÍN
Prvá kniha z novej série obľúbeného autora fantasy literatúry.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

DUŠAN ŠTRAUS: SO SLONOM NA PLECIACH
Autentické svedectvo autora, ktorý si sám vyskúšal tvrdú výchovu 

a život v sekte. Nemá ambíciu poučovať ľudí, chce iba podať 
pravdivú výpoveď o sektárskych praktikách a pomôcť včas 

rozpoznať manipulátorov a ich deštruktívne techniky.
PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

JEFFERSON BETHKE: DO PEKLA SO ZHONOM
Kniha je správny recept na to, ako zistiť, čo naozaj potrebujeme 

v našom uponáhľanom svete.
POBOČKA MIER

KRISTÍNA JEŽOVIČOVÁ: VYDRŽ TO SO MNOU
Príbeh Kaji, ktorá nie je spokojná so svojim zovňajškom, poukazuje 

na problém dnešných mladých ľudí. Kaja spadne do kolotoča 
sebaklamu a pretvárky.

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM 
A KNIŽNICA

Letná 28, SNV | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

5. marec o 17.00 h | Vstupné: 10 €
RICHARD GADD: MALÝ SOBÍK

Odteraz si dvakrát rozmyslíš, či ponúkneš neznámej šálku čaju…
13. marec o 19.00 h | Vstupné: 10 € a 5 €
WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET
Obnovená premiéra v novom obsadení!

18. marec o 16.00 h | Vstup voľný
KRST KNIHY: JEDNODUCHO GABA… GABA DOLNÁ
Popredná slovenská divadelná, televízna a filmová herečka, 

dlhoročná členka Divadla A. Bagara v Nitre a náš hosť v predstavení 
„Lebka z Connemary“ Gabriela Dolná bude krstiť svoju 

autobiografiu! Príďte na jedinečný večer spojený s autogramiádou!
19. marec o 17.00 h | Vstupné: 10 €

MARTIN MCDONAGH: LEBKA Z CONNEMARY
Slovenská premiéra skvelej komédie!

Leenane, idylická dedinka v západnom Írsku, kriminálna zápletka 
spred rokov a megadávka najčiernejšieho humoru, aký si len viete 

predstaviť. V postave M. Rafferty sa predstaví Gabriela Dolná.
31. marec o 19.00 h | Vstupné: 10 €
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM

One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu.
V Divadle Kontra je len 30 miest. Rezervácie: 0907 908 986

Je potrebné si rezervovať miesto vopred.

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 A 2019

Divadlo Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
Správcovská firma, s. r. o.:
0905 215 732
PORUCHA NA VEREJ. OSVETLENÍ
Brantner Nova, s. r. o.: 
0903 628 845, Ing. I. Starinský, 
ivan.starinsky@brantner.com
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu poru-
chy a č. stĺpa
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ 
SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 
0914 153 003

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
BYTOVÉ DRUŽSTVO
do 22.00 h: dispečing  
053/416 65 04 * 0905 499 881
od 22.00 - 7.00 h:
VODO ÚK - 0915 937 389
VÝŤAHY - 0915 938 118
ELEKTRO - 0915 938 909
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2. 3. štvrtok o 19.00 h | od 12 r., 120 min., v predstavení sa fajčí
MIRO GAVRAN: ZMRZLINA

Gavranova láskavá komédia nadväzujúca na úspešné inscenácie 
Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

3. 3. piatok o 10.00 a 19.00 h | od 15 r., 120 min.
4. 3. sobota o 19.00 h

MURRAY SCHISGAL: LÁ-Á-Á-SKA
Skvelá komédia o láske, ktorá občas zamáva každým, 

s Marekom Majeským v hlavnej úlohe.
5. 3. nedeľa o 16.00 h | od 6 r., 70 min.

23. 3. štvrtok o 10.00 h
PETER PALIK: KRÁSKA A NETVOR

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.
8. 3. streda o 19.00 h | od 14 r., 120 min.

14. 3. utorok o 9.30 h
MIRO GAVRAN: VŠETKO O ŽENÁCH

Všetko, čo ste chceli vedieť o ženách, ale hanbili ste sa spýtať.
10. 3. piatok o 19.00 h | PREMIÉRA | 

11. 3. sobota o 19.00 h | 30. 3. štvrtok o 19.00 h
MEGGIE W. WRIGHTT: KLUB HYPOCHONDROV

Sme všetci chorí? Alebo je chorý celý svet? Alebo sme všetci 
hypochondri? Satirická komédia súčasnej autorky.

15. 3. streda o 9.30 h | od 15 r., 80 min., v predstavení sa fajčí
IVAN BUKOVČAN: SNEH NAD LIMBOU

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

15. 3. streda o 19.00 h | od 15 r., 80 min., v predstavení sa fajčí
SŁAWOMIR MROŻEK: KONTRAKT

Komorný príbeh o hľadaní zmyslu ľudského života v zákutiach 
absurdna, lyriky, strachu i nádeje – a hľadaní odchodu z tohto života.
16. 3. štvrtok o 19.00 h | od 15 r., 120 min., v predstavení sa fajčí

MARTIN RÁZUS: AHASVER
Poetická hra s piesňami o láske a jej zmysle v živote každého človeka.

17. 3. piatok o 19.00 h | 120 min.
RAY COONEY: ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU

Brilantná bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach 
manželského života.

19. 3. nedeľa o 16.00 h | 70 min.
20. 3. pondelok o 10.00 h | 21. 3. utorok o 9.00 h

27. 3. pondelok o 10.00 h | 29. 3. streda o 10.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

Čarovný príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce 
malých aj veľkých.

22. 3. streda o 9.00 h | 90 min.
MARTIN KUKUČÍN/PETER PALIK: RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
24. 3. piatok o 19.00 h | od 15 r., 150 min.
ROBIN HAWDON: GUĽOVÝ BLESK

Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata 
výletná idylka!

28. 3. utorok o 19.00 h | od 15 r., 135 min., v predstavení sa fajčí
GUSTAVE FLAUBERT: PANI BOVARYOVÁ

Dojímavá dráma ženy, ktorá do manželstva vošla s veľkými 
romantickými snami. Vo chvíli, keď narazí na tvrdú realitu života, 

začína blúdiť medzi osudovo chybnými rozhodnutiami.
31. 3. piatok o 19.00 h | od 16 r., 100 min.
MIRO GAVRAN: MUŽ MOJEJ ŽENY

Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked 
hľeda hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!

Zmena programu vyhradená.
Predaj vstupeniek online na www.spisskedivadlo.sk

Skupinové objednávky na tel. čísle 053/417 32 75
alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

Každý piatok 
od 17.30 do 18.00 hod.
- tanečná sála súboru v DK MIER
/vchod od rešt. Ombre/

KONKURZ
do tanečnej, speváckej 
a hudobnej zložky
Folklórneho súboru Čačina

FOLKLÓRNY SÚBOR 
ČAČINA

Ak máš viac ako 14 rokov, radi Ťa privítame.
Poď medzi nás, získaš nových priateľov a kopec zážitkov.
Nácviky súboru sa konajú každý pondelok a piatok od 18.00 do 20.30 hod.
Viac informácií na t. č. 0910 781 286

3. 3., piatok, 19.00 h | Koncertná sieň Reduty | vstupné: 15 €
RANDY BRECKER, ADA ROVATTI A AMC TRIO PLUS

Jazzový koncert legendárneho trubkára, 7-násobného víťaza 
Grammy Awards, realizovaný v spolupráci s poslancom NR SR 

Radovanom Marcinčinom.
7. 3., utorok, 16.30 h | Koncertná sieň Reduty

DETSKÝ PLES CVČ A MKC
Vstupné: dospelí 30 €, deti 27 €, dieťa/člen ZÚ CVČ: 25 €, 

rezervácia vstupeniek na t. č. 0911 421 480
23. 3., štvrtok, 19.30 h | DK Mier | vstupné: 23 € – vypredané

MKC v prípade veľkého záujmu zvažuje pridanie ďalšieho 
predstavenia so začiatkom o 16.30 hod. Záväzný záujem, prosíme, 

nahlásiť na nižšie uvedené predajné miesta.
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

STANISLAV ŠTEPKA: MADONA S DIEŤAŤOM
Horká komédia z domu vedľa diaľnice

PRIPRAVUJEME

16. 4., nedeľa, 16.00 h | DK Mier | vstupné: 12 €
SMEJKO A TANCULIENKA – POĎ VON!

Jedinečné pesničkové predstavenie vhodné pre deti  
od 2 rokov. Predstavenie trvá 60 min., každý účastník podujatia 

musí mať zakúpenú vstupenku bez ohľadu na vek.
15. 4., sobota, 16.00 h | Koncertná sieň Reduty

XXV. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Hlavný organizátor: Spišská katolícka charita a Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých – Klub detí a mládeže SNV. 
Vstupné: dospelí 28 €, deti do 12 r.: 18 €, 

žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a deti SZZP KDaM SNV: zdarma. 
Predaj vstupeniek: t. č.: 053/44 14 301, 0904 930 644.

18. 4., utorok, 19.00 h | DK Mier | vstupné: 32 €
MUZIKÁL PACHO – ZBOJNÍK Z HYBE

Nové muzikálové spracovanie s prvkami moderného cirkusu, 
bojového a artistického umenia, veľkolepá scénická výprava.

12. 5., piatok, 19.00 h | DK Mier | vstupné: 19 €
KANDRÁČOVCI: ĽÚBI, KTO DÚFA
Informácie a predpredaj vstupeniek:

MKC – Reduta, Radničné nám. 4, SNV, 
t. č.: 053/44 632 49, 44256 52, e-mail: informacie@mkc.snv.sk

MKC – DK Mier, Šafárikovo nám. 7, SNV, t. č.: 053/44 287 66
TIC, Letná 49, SNV, t. č.: 053/44 282 92

www.mkc.snv.sk
facebook.com/MKC.SNV

facebook.com/Kino.Mier.SNV
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ČAJOVŇA ALCHÝMKA
17. 3. (piatok) o 18.00 h | vstupné: dospelí 5 € / študenti 4 €

KONCERT ENIESY
Po dlhšom čase vás opäť pozývame do čajovne Alchýmka na 

hudobné vystúpenie slovenskej speváčky, hudobníčky a autorky 
Eniesa. Na pódiu ju väčšinou uvidíte spievať s gitarou. Okrem 
vlastných skladieb, vytvára aj hudbu pre divadelné, tanečné 

a multižánrové predstavenia a tiež hudbu do filmov.
Koncert sa uskutočňuje aj za podpory občianskeho združenia 

Alchýmia spoločenského života.

Banská múzejná expozícia Spišská Nová Ves
Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14, SNV

www.banskyspis.sk
053/415 29 16, 0948 625 165

banicke.centrum.snv@gmail.com
pondelok – piatok / 8.00 - 16.00 h

Stále výstavy a expozície
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, 

MERAČSKO-GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA
ZBIERKY NERASTOV

TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA
privítame vás v zmodernizovanej expozícii, kde sme pre vás 

pripravili nové aplikácie, nové výstavy, nové exponáty…
Banícky spolok Spiš a Východoslovenské kameňolomy, s. r. o.

vás pozývajú 21. marca 2023 o 16.00 h
na prednášku

„HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA“
spojenú s premietaním nového filmu
„Baňa Sadrovka - Štôlňa Mária“

Výzva: Občania, ktorí majú doma predmety, fotografie alebo iné 
artefakty, ktoré súvisia s históriou baníctva a hutníctva na Spiši 

a nevedia, čo s nimi, môžu ich priniesť do Multicentra.
Za každý darovaný kus ďakujeme.

22. 3. 2023 | Športová hala
MIXVOLEJBAL

krajské kolo pre SŠ
Informácie: Zuzana Košová

7. 3. 2023 (utorok) od 16.30 h | koncertná sieň Reduty
16. PLES CVČ A MKC

Rodičia doprajte svojim deťom počas jarných prázdnin 
spoločenskú udalosť. V prípade neúčasti rodičov sa pracovníci 

CVČ postarajú o vaše deti.
Vstupné: dospelí - 30 €, deti - 27 €, deti (člen ZÚ v CVČ) - 25 €

Rezervácie a predaj vstupeniek: v CVČ Hutnícka 18, sídl. Západ I
Každá vstupenka je zlosovateľná.

Informácie: Klaudia Bigošová - 0911 421 480.
Bohatá tombola je pripravená pre deti aj rodičov – bicykel * tablet 

* lego… * zaujímavý program * dobré jedlo * a veľa zábavy .

Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, Levočská 14, SNV

pozýva svojich členov

12. 3. (nedeľa) o 14.00 h na
VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

v reštaurácii hotela Preveza
Tešíme sa na vás.
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MATERSKÉ CENTRUM 
DIETKA

Šafárikovo námestie 3, 
SNV, sídl. Mier, budova 
Zdravotného strediska

Na každú aktivitu okrem herne 
je potrebné sa prihlasovať deň vopred!

pon / uto / štv * 8.00 - 12.00 h
ADAPTAČNÝ POBYT/STRÁŽENIE DETÍ

Príprava detí na škôlku. 
Lucia: 0911 647 409

6. 3. / 13. 3. / 20. 3. / 27. 3. o 17.00 h
TABATA

Cvičenie pre mamičky a oteckov, ktorí 
chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom.
Príspevok: 5 €, Marcela: 0915 937 167

2. 3. / 9. 3. / 16. 3. / 23. 3. / 29. 3. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI

Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. Veková kategória: 3 r.+

Príspevok: 5 €, Lucia: 0911 647 409
7. 3. / 14. 3. / 21. 3. / 28. 3. o 16.00 h

SPIEVAJ - TANCUJ
Pohybová aktivita pre deti spojená 

so spievaním a tancovaním.
Veková kategória: 1,5 roka +

Príspevok: 5 €, Ivana: 0908 074 497
1. 3. / 8. 3. / 15. 3. / 22. 3. / 29. 3. o 9.30 h

FITBABY
Cvičenie pre deti na rozvoj motoriky

Veková kategória: 1 rok +
Príspevok: 5 €, Zuzka: 0902 308 600

3. 3. / 10. 3. / 17. 3. / 24. 3. / 31. 3. 
9.00 - 11.00 h

POĎ SA HRAŤ
Deti sa v sprievode rodičov môžu prísť 
zahrať, čaká ich aj mini občerstvenie.
Príspevok: 3 €, Zuzka: 0902 308 600

2. 3. / 7. 3. / 9. 3. / 14. 3. / 16. 3. / 21. 3. / 
23. 3. / 28. 3. / 30. 3. * 13.00 - 15.00 h

HERŇA
Deti sa môžu prísť v sprievode rodičov 

bezplatne pohrať - zabezpečuje mesto SNV.
17. 3. a 31. 3. (piatok) 14.30 - 16.00 h

PODPORNÉ SKUPINY DOJČENIA 
PRE MAMIČKY

Príspevok: 3 €, tel. č.: 0902 221 295
Certifikované poradkyne OZ Mamila:

Júlia Novotná * 0902 221 295
Viera Mozgiová * 0904 347 112

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV
Zmena programu vyhradená!

Viac info o aktivitách a akciách nájdete 
na FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA.

Spoločnosť MILANKO, spol. s r. o.,
informuje o voľných 

pracovných miestach:

• STAVBYVEDÚCI 
• MAJSTER NA STAVBE
Žiadosti a informácie môžete zasielať

na e -mailovú adresu:
silvia.spicova@milankosro.sk

OKC Smižany
Informácie a predpredaj: 0918 590 123 | kultura@smizany.sk

www.okcsmizany.sk | www.facebook.com/okc.smizany | www.instagram.com/kultura.smizany

12. 3. o 17.00 h
ŠLÁGER PARÁDA 
S LÁSKOU K MDŽ

Vystúpia: Duo Rytmus Marián 
a Danulka, Martin Jakubec 
a Božanka. Koncert hitov 
z obrazoviek TV Šláger.

Vstupné: predpredaj 15 €, 
v deň konania 17 €

18. 3. o 8.00 h
NA TEJ LUKE, NA ŽEĽENEJ 

(ENIKI BENIKI)
Súťaž detských folklórnych 

súborov pre okresy SNV a GL.

PRIPRAVUJEME
2. 4. o 18.00 h | Vstupné: 19 €

PRAVDA „LA VERITÉ“ – FLORIAN ZELLER / ELENA 
FLAŠKOVÁ

Dva manželské páry, nevera a všade samá „PRAVDA“
Hrajú: M. Majeský, S. Norisová, H. Krajčiová, P. Sklár

9. 4. od 20.00 h
VEĽKONOČNÁ OLDIES PÁRTY

Tú najlepšiu párty rozpútajú známi DJ, s ktorými ste sa 
zabávali, keď oldies hity ešte neboli oldies.

12. 4. o 19.00 h | Vstupné: prízemie: 20 €, balkón: 18 €
SIMONA - DONAHA

Najznámejšia slovenská stand-up komička S. Salátová 
so svojím stand-up špeciálom. Exkluzívny hosť – jej 

partner Joe Trendy.
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POHĽAD GENERÁCIÍ
Výstava fotografií členov Fotoklubu Stropkov a Rudolfa Šustera 

realizovaná v spolupráci so SKCaK
RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING

2.  –  3. 3., štvrtok, piatok, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
6. 3., pondelok, 17.00 h | 9. 3., štvrtok, 17.00 h
BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERÁCIA

FRA., 96 min., český dabing, MP 12
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

4. – 5. 3., sobota, nedeľa, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
18. – 19. 3., sobota, nedeľa, 17.00 h

MÚMIE
LUX./NEM., animovaný rodinný, 88 min., MP

10. – 12. 3., piatok, sobota, nedeľa, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
25. – 26. 3., sobota, nedeľa, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €

ÚŽASNÝ MAURIC
VB/NEM., animovaný rodinný, 93 min., MP

DOPOLUDNAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREDSTAVENIA

7. 3., utorok, 10.30 h | vstupné: 4 €
ZÚBKOVÁ VÍLA

LUX./NEM., animovaný rodinný, 80 min., MP 4
8. 3., streda, 10.30 h | vstupné: 4 €

MÚMIE
LUX./NEM., animovaný rodinný, 88 min., MP

9. 3., štvrtok, 10.30 h | vstupné: 4 €
KOCÚR V ČIZMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE

USA, animovaná komédia, 98 min., MP
FILMOVÝ KLUB

7. 3., utorok, 19.00 h | vstupné: 4 € / 5 €
DRUHÝ DYCH

FRA., titulky, 97 min., MP 12
14. 3., utorok, 19.00 h | vstupné: 4 € / 5 €

DUCHOVIA INISHERINU
VB/USA, titulky, 114 min., MP 15

21. 3., utorok, 19.00 h | vstupné: 4 € / 5 €
VEĽRYBA

USA, dráma, titulky, 117 min., MP 15
28. 3., utorok, 19.00 h | vstupné: 4 € / 5 €

OSEM HÔR
TAL./BEL./FRA., životopisná dráma, titulky, 157 min., MP 12

AKCIA PRE SENIOROV

13. 3., pondelok, 16.30 h | vstupné: 3,50 €
SLÚŽKA

SR/ČR, hHistorická dráma, 110 min., MP 15
27. 3., pondelok, 16.30 h | vstupné: 3,50 €

ŽELANIE K NARODENINÁM
ČR, komédia, česká verzia, 93 min., MP 12

2. – 3. 3., štvrtok, piatok, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
6. 3., pondelok, 19.00 h

JACK MIMOUN A TAJOMNÝ OSTROV
FRA., český dabing, 104 min., MP 12

4. 3., sobota, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
CREED III

USA, športová dráma, titulky, 118 min., MP 15
9. – 10. 3., štvrtok, piatok, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €

13. 3., pondelok, 19.00 h
VILLA LUCIA

SR/ČR, 112 min., MP 15
11. 3., sobota, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €

VRESKOT 6
USA, horor, české titulky, 120 min., MP 15

16. – 17. 3., štvrtok, piatok, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
24. 3., piatok, 17.00 h

OSTROV
ČR, 100 min., MP 12

18. 3., sobota, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
SHAZAM! HNEV BOHOV

USA, sci-fi, akčný, dobrodružný, slov. dabing, 132 min., MP 12
DÁMSKA JAZDA V KINE MIER

20. 3., pondelok, 17.30 h | vstupné: 6 €
+ tombola + čaša vína + darček od Mary Kay

OSTROV
ČR, dobrodružná romantická komédia, titulky, 100 min., MP 12

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

23. 3., štvrtok, 19.30 h | vstupné: 23 €
MKC v prípade veľkého záujmu zvažuje pridanie ďalšieho 

predstavenia so začiatkom o 16.30 hod. Záväzný záujem, prosíme, 
nahlásiť na nižšie uvedené predajné miesta.

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO
STANISLAV ŠTEPKA: MADONNA S DIEŤAŤOM

24. 3., piatok, 19.00 h | 27. 3., pondelok, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
BUĎ CHLAP!

ČR, 90 min., MP 12
25. 3., sobota, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €

JOHN WICK: KAPITOLA 4
USA, akčná dráma, titulky, 147 min., MP 15

30. 3., štvrtok, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
TURNUS

SK, dokument, 68 min., MP 12
30. 3., štvrtok, 19.00 h | 31. 3., piatok, 17.00 h | vstupné: 6 € / 5 €

ALIBI NA MIERU 2
FRA., český dabing, 88 min., MP 12

31. 3., piatok, 19.00 h | 1. 4., sobota, 19.00 h | vstupné: 6 € / 5 €
DUNGEONS & DRAGONS: ČESŤ ZLODEJOV

USA, sci-fi, akčný, dobrodružný, slovenský dabing, 134 min., MP 12

KINO MIER
Šafárikovo námestie 7, SNV, facebook.com/Kino.Mier.SNV,

t. č. 053/442 87 66, kinomiersnv@mkc.snv.sk, www.mkc.snv.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Informácie a predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom 

filmového predstavenia.

Pozývame vás 
na 56. ročník recitálu v umeleckom 

prednese poézie a prózy žien

Vansovej Lomnička
13. marca 2023 o 13.00 h 

v priestoroch Galérie umelcov Spiša, 
Zimná 46

Podujatie organizuje Okresná organizácia 
Únie žien Slovenska Spišská Nová Ves 

pod záštitou mesta SNV. 
Vstup voľný.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
1. 3. Pozývame členov na Hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 

v zasadačke MsÚ, Štefánikovo nám. 1 o 14.00 h. Bude možné zaplatiť členský 
poplatok na rok 2023.

8. 3. V tento deň si pripomenieme MDŽ o 14.00 h v klube.
17. 3. Jozefovský turnaj v hode šípkami o 14.00 h v klube. Štartovné 2 €.
24. 3. Návšteva Múzea Spiša. Stretneme sa o 10.00 h pred múzeom, Letná 50.
27. 3. Tvorivá dielňa v klube o 14.00 h.
31. 3. Aprílové žartíky v klube o 14.00 h.
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VÝPREDAJ 
VŠETKÝCH 
SVIETIDIEL

-50%

Duklianska 38 (R11) | Spišská Nová Ves | tel: 0915 978 706

skladom

NEPLATÍ NA KOMISNÝ TOVAR.

Mesto Spišská Nová Ves, 
Matica slovenská 

a Dom Matice slovenskej v SNV

pozývajú na spomienkovú slávnosť 
konanú pri príležitosti

84. výročia 
tzv. Malej vojny

24. 3. 2023 (piatok) o 13.00 hod.

pri Pamätníku obetiam Malej vojny 
v parku na Radničnom námestí 
(pri fontáne pred evanjelickým  

kostolom)

Výzva na udelenie Ceny mesta
Mesto SNV v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe a zveľa-
ďovaní mesta, reprezentáciu mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta. 
Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta môžete doručiť na 
adresu: Mestský úrad, kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská 
Nová Ves, najneskôr do 31. 3. 2023.

Realitná kancelária

 SiMa Reality, s.r.o.  

Ing. Simona Mandáková,MBA
SiMa Reality, s.r.o.

Stará cesta 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

0948 028 391 
simareality@gmail.com

Spišská katolícka charita v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom

a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých - Klubom detí 
a mládeže Spišská Nová Ves 

pripravujú

XXV. PLES
ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM

15. 4. 2023 (sobota) o 16.00 h
v spoločenskej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi

Účinkujú: Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi
Hudba: Mgr. Martin Melega

Vstupné: dospelí: 28 €, deti do 12 rokov: 18 €,
žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže v SNV: 

zdarma
Predaj vstupeniek: od 1. 3. 2023

Spojená škola sv. M. M. Kolbeho, SNV:
053/441 43 01 * 0904 930 644
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spoločenská kronika

Odišla tíško, nie je medzi 
nami, no v našich srdciach 
žije spomienkami.
11. 1. 2023 odišla náhle, bez 
rozlúčky. Vďaka všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť  

s našou mamkou, sestrou Martou  
PASTERNÁKOVOU, ktorá nás navždy 
opustila vo veku nedožitých 76 rokov.
S úctou a vďakou syn Marián, sestra Milka 
s rodinou, brat Jozef.

Zhasli oči, ktoré nám boli 
tak drahé, dotĺklo zlaté srd-
ce, ktoré sme mali tak radi, 
stuhli ruky, ktoré pre nás 
tak usilovne pracovali.
Ďakujeme všetkým prí-

buzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 18. 1. 2023 rozlúčiť s mojím 
milovaným manželom, ockom, krstným ot-
com a bratom Stanislavom KACVINSKÝM, 
ktorý nás náhle a nečakane navždy 
opustil vo veku nedožitých 52 rokov. Za 
dôstojnú rozlúčku veľmi pekne ďakujeme 
vdp. farárovi JUDr. PaedDr. L. Čurillovi, 
PhDr. J. Lapšanskému, PhD., Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe 
S. Badziková.

S úctou a vďakou manželka Adriana, 
synovia Denis a Kamil a ostatná smútiaca 
rodina.

„Keď k ve-
čeru slnko 
zem opustilo, 
Tvoje srdieč-
ko, mamička, 
sa navždy 

zastavilo.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
milovanou mamičkou, babkou a prabab-
kou Irenkou RUSNÁKOVOU, ktorá nás 
náhle a nečakane opustila 25. 1. 2023 
vo veku nedožitých 80 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a súcitu. Zároveň si 
v marci pripomíname smutné 11. výročie, 
kedy navždy dotĺklo srdiečko nášho dra-
hého ocka Vincenta RUSNÁKA.
S veľkou láskou a úctou spomínajú dcéry 
Marta a Eva, synovia Peter a Ľubomír so 
svojimi rodinami.

Neplačte drahí, že odchádzam spať, ako 
prikázal mi Osud. Vo večnej noci bude sa 
mi snívať, že žijem s vami doteraz.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-

ľom, susedom, známym, 
bývalým kolegom euro-
bus, a. s., v SNV, ktorí sa 
prišli 8. 2. 2023 rozlúčiť 
s mojím manželom, oteckom, 
dedkom, krstným otcom 

a bratom Ladislavom KNIZNEROM, ktorý nás 
náhle a nečakane navždy opustil vo veku 
67 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohreb-
nej službe S. Badziková. Vďaka za obetavú 
starostlivosť patrí neurologickému odd. 
v Levoči – primárovi MUDr. L. Gurčíkovi, PhD., 
MUDr. A. Vantrobovej a sestrám z odd. JIS.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Odišla si tam, kde sa znovu 
stretneme.
Zo srdca ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
8. 2. 2023 s našou drahou 

Magdalénou CHLEBÁKOVOU, ktorá nás 
opustila vo veku 85 rokov. Ďakujeme tiež za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
S úctou a láskou dcéry a syn s rodinami, 
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca 
rodina.

Mesto Spišská Nová Ves  ponúka možnosť individuálneho alebo kolektívneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho (príp. ko-
lektívneho) 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. 

Ján Labuda
Ján Lacuš
Mária Bačová
Jozefína Jašková
Jozef Cvengroš
Jozef Drdák
Zlatica Guothová
Katarína Horváthová
Mária Jendrušáková
Jozef Kačír
Júlia Wirlová
Edita Bucková
Mária Jahodová
Jozef Varša
MUDr. Jevgenija 

Kosťukevičová
Ružena Pacáková
Jozef Kalafut
Františka Klorusová

Mária Komárová
Mária Kováčiková
Mária Olejníková
Jiří Rousek
Helena Binderová
Lýdia Csonková
Anna Hvizdošová
Mgr. Sidónia Klattiková
Viera Komarová
Mgr. Mária Koreňová
Michal Kubovčík
Ing. Katarína Kukurová
Anna Lipčáková
Katarína Litecká
Alžbeta Lorková
Peter Lučivjanský
Otília Novotná
Dušan Poláček
Mgr. Tomáš Ratkovský

Mária Rejdovjanová
Mária Šoltésová
Dušan Štrauch
Mária Tomčíková
Jozef Boržík
Jozef Bőttcher
Ing. Marta Brngálová
Věroslava Dostálová
Marta Fabianová
JUDr. Jozef Fedor
František Hadbavný
Miroslav Holotňák
Magdaléna Hudáková
Jozef Jasečko
Mária Jurčíková
Jarmila Kačírová
Jozef Kavulič
Helena Kráľová
Eduard Kriššák

Eva Kučerová
Ing. Slavomír Kuchta
Mária Labancová
Mária Mrosková
Cecília Mulíková
Milan Murza
Ján Pluta
Veronika Rimská
Eva Ruschová
Anna Sertlová
Anna Sitková
Ing. Ján Skokan
Jozef Svitana
Magdaléna Tarbajová
Ing. Jozef Tkáčik
Marta Tomajková
Darina Vadelová
Anna Baňasová
František Baron

Juraj Bílek
František Bolf
Ing. Jozef Borz
Viera Burčáková
Vladimír Burin
Viera Ďurčová
Eva Ferencová
Pavel Ferianc
Darina Hanzelová
Vladimír Choma
Mária Imrichová
Seljman Kokica
Anna Kotočová
Vladimír Lenčák
Jozef Leskovjanský
Juraj Micák
Marta Palenčárová
Johana Palkovičová
Ing. Peter Pekarčík

Mária Pristášová
Elena Slivková
Elena Slováková
Daria Staroňová
Mária Stuhláková
Marie Škopová
Mária Škulecová
Ján Tokarčík
Dušan Tőkőly
Peter Topoli
Peter Vozárik
Mária Vozáriková
Stanislav Zajac

Anna Černická
Peter Červený
Jozef Fabíni
Anna Flussová
Cyril Greš

Justína Grobarčíková
Margaréta Hasajová
Dušan Hlucháň
Tereza Huňady
Marcela Ivanová

Stanislav Kacvinský
Michal Kaščák
Helena Kotlárová
Cyril Kravjanský
Božena Magová

František Matúš
Marta Pasternáková
Štefan Porada
Irena Rusnáková
Natália Rusnáková

Anna Sedláková
Božena Staneková
Mária Stanková
Dušan Šadera
Štefan Tarajčák

Oľga Tarbajová
Vladimír Vlk
Justína Vojčíková

MARCOVÍ JUBILANTI

V JANUÁRI NÁS OPUSTILI

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
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spoločenská kronika
Máme niekoho výnimočné-
ho v nebi…
Tam niekde medzi hviezda-
mi máme našu drahú Gitku 
MATUNÁKOVÚ, ktorá vy-
kročila na poslednú cestu 

4. 2. 2021… niekoho, kto nás mal skutočne 
veľmi rád… Čas ubieha a nevracia, čo vzal, 
ale láska a spomienky ostávajú v nás.
S úctou smútiaca rodina.

Pri spomienkach na Teba 
vždy tíško hľadíme do 
neba. V neznámy svet odi-
šiel si spať, zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád. Za všetky 
trápenia a bolesti nech Ti 

Pán Boh dá večnej milosti.
12. 2. 2023 uplynul rok, kedy navždy odi-
šiel od nás milovaný manžel, otec a dedko 
Jindřich ŠČEPKA. Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
manželka Eva, synovia Henrich, Marián 
a Peter s rodinami

Zhasli Tvoje oči, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád 
prírodu, hory a všetkých 
nás. S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme 
a pri plamienku sviečky na 

Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
12. 2. 2023 uplynulo 15 rokov, čo nás na-
vždy opustil môj milovaný manžel a ocko 
Stanislav LEŠKO a zároveň si 23. 3. 2023 
pripomíname jeho nedožitých 70 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Ju-
liana, dcéry Martina a Marcela s rodinami, 
Stanka o ostatná smútiaca rodina.
Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť 
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.

16. 2. 2023 uplynulo päť 
rokov od úmrtia našej 
milovanej manželky, matky, 
tety Anny ŠPIČUKOVEJ, 
rod. Duchovej. Ktorí ste ju 
poznali, venujte jej, prosí-

me, úprimnú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manžel Milan, 
synovia Milan a Róbert.

Do večnosti si šiel spať, za-
plakal každý, kto Ťa mal 
rád. Odišiel si od nás, my 
zostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.

16. 2. 2023 uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, ocko, 
dedko Viliam SLEZÁK. Tí, ktorí ste Vilka 
poznali a radi mali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
manželka, dcéry, synovia a vnúčatká

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo 
je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci bolí, zabud-
núť nám nedovolí.
18. 2. 2023 sme si pripomenuli 1. výročie, čo 

nás navždy 
opustila naša 
mamka a bab-
ka Alžbeta 
MIKOLAJOVÁ 
a 17. 2. 2023 

sme si taktiež pripomenuli 2. výročie, 
čo nás navždy opustil náš otec a dedko 
Dušan MIKOLAJ. Tí, ktorí ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Michaela a syn 
Štefan.

Odišla tíško, už nie je medzi 
nami, no v srdciach našich 
žije stále spomienkami.
19. 2. 2023 sme si pripome-
nuli 2. výročie úmrtia našej 
mamky, babky a prababky 

Justíny HORNOVEJ.
S láskou a vďakou spomína dcéra Janka 
s rodinou, syn Vojtech s rodinou, syn 
Peter, vnúčatá a pravnúčatá.

„Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Ťa mal rád, nemô-
že zabudnúť.”
20. 2. 2023 sme si pripo-
menuli dva roky, čo nás 
navždy opustil môj partner, 

otec, dedko a svokor Ján SOĽÁK.
S láskou a vďakou spomíname.

Čas plynie, ale spomienky 
ostávajú.
21. 2. 2023 uplynuli 2 roky, 
keď nás navždy opus-
til manžel a otec Jozef 
BEČKER. Vy, ktorí ste ho 

poznali a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami modlitbu a tichú spomienku.
S modlitbou v srdci spomínajú manželka, 
deti a ostatná rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie, ten, kto Ťa mal rád, 
nikdy nezabudne. Čas ply-
nie, spomienky zostávajú.
S tichou spomienkou sme 
si 26. 2. 2023 pripomenuli 

smutné 25. výročie, kedy nás navždy 
opustila moja mamička a babička Margita 
ŠTRAUCHOVÁ.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

Odišiel tíško, už nie je 
medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spo-
mienkami…
1. 3. 2023 si pripomenieme 
2. výročie od chvíle, kedy 

dotĺklo srdce nášho milovaného manžela, 
ocka a starého ocka Ladislava STOLIČ-
NÉHO.
S láskou, úctou a vďakou spomína 
manželka Anička, dcéry Svetluša a Ivka 
s rodinami.

Pri spomienkach na Vás, vždy tíško hľa-
díme do neba. V neznámy svet odišli ste 
spať. Zaplakal každý, kto Vás mal rád. Za 
všetky trápenia a bolesti, nech Vám Pán 

Boh dá večnej 
milosti.
2. 3. 2023 
uplynú smut-
né 2 roky, 
odkedy nás 

opustila naša mamička Mária KOTRA-
DYOVÁ, rod. Grešová. Zároveň 5. 3. 2023 
ubehne 13 rokov, odkedy nás opustil náš 
drahý otec, starý otec a príbuzný Ondrej 
KOTRADY. Ďakujeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí ich poznali a nezabudli.
S úctou a láskou spomína dcéra Majka, 
Monika, Adriana a syn Vladimír s rodinami.

Tých, ktorých milujeme,  
neodchádzajú, žijú v na-
šich srdciach každý deň.
3. 3. 2023 si pripome-
nieme 10 rokov od úmrtia 
milovanej mamky, babky, 

prababky, svokry a príbuznej Kataríny 
KRIGOVSKEJ, rod.Garčárovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti 
s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo, 
tisíc sĺz nám z očí vypadlo. 
Tvoja strata stále bolí, 
zabudnúť nám nedovolí. 
Ostanú len spomienky. 
Chýbaš nám v kruhu celej 

rodiny.
4. 3. 2023 uplynie smutných 11 rokov, od-
kedy nás opustil môj manžel, otec, svokor 
a dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, syno-
via Ladislav a Ľuboslav s rodinami.

Čas tíši bolesť, no spo-
mienky ostávajú…
4. 3. 2023 si pripomenieme 
8. výročie úmrtia nášho 
drahého Romana  
MARIANČÍKA.

Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
smútiaca rodina

Ten rok ubehol ako voda, 
no na Teba sa zabudnúť 
nedá. Odišiel si tíško, 
už Ťa nemáme, stále na 
Teba spomíname. Ťažko 
je nespomínať, keď slza 

v očiach stojí, ťažko je zabudnúť, keď 
srdce stále bolí.
4. 3. 2023 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil milovaný Vincent KOŇAK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína man-
želka, deti s rodinami, vnúčatá, pravnúča-
tá a ostatná smútiaca rodina.

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za 
všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci 
na Teba spomínať.
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6. 3. 2023 si pripomenie-
me 2 roky, čo nás navždy 
opustila moja milovaná 
manželka a naša drahá 
mamička Janka GUDZÁ-
NOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú manžel Juraj, 
dcéra Janka, synovia Marián a Juraj.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej 

s nami tichú spomienku.

Posielame pozdrav do 
neba, ocko náš drahý, pre 
Teba. Spomienky vzácne 
Ti posielame a s láskou Ťa 
objímame. Vďaka Ti za to, 

čím si sa v živote pre nás stal, za dobrotu 
a láskavosť, čo si nám rozdával.
10. 3. 2023 uplynie smutné 3. výročie 
odchodu do večnosti môjho milovaného 
manžela, nášho ocka, starého a prastaré-
ho otca Ing. Pavla KRAJŇÁKA.
S láskou a úctou spomína smútiaca 
rodina.

Tam, kde spieva v nebi 
anjelský chór, posielam 
denne pozdrav za Tebou. 
Tam, medzi anjelov.
10. 3. 2023 si pripomíname 
smutné 2. výročie, čo nás 

navždy opustil môj milovaný manžel, otec 
a starý otec Slavomír ILKOVIČ.
S láskou a úctou spomína manželka 
Danka, synovia Dávid a Ján a vnučka 
Petronelka.

Smutné je, keď nám chýba 
niekto, o kom vieme, že ho 
už nikdy nestretneme.
11. 3. 2023 uplynie 10 rokov, 
odkedy nás navždy opusti-
la Marika PALKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie, 
ale spomien-
ky ostávajú 
v našich 
srdciach.
14. 3. 2023 

si pripomenieme 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko, pradedko, svokor 
RSDr. Ján ŠIMON. Zároveň 12. 3. 2023 
uplynie prvý rok od úmrtia našej mamky, 
babky, prababky, svokry Filomény ŠIMO-
NOVEJ.
S úctou a láskou spomína syn Ladislav 
s rodinou.

Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali. Aj 
keď Tvoje oči ticho zhasli, 
v našich srdciach budeš 
navždy.

13. 3. 2023 si so smútkom pripomenie-
me 5. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela a starostlivého ocka Miroslava 
MARHEFKU. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu s nami spomienku.
S láskou manželka Marcelka a dcéry 
Nikolka a Mirka.

15. 3. 2023 uplynie smutné 
výročie – 20 rokov, odkedy 
nás navždy opustil vo veku 
59 rokov náš otec, manžel 
Ing. Emil BABÍK. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 

prosíme, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra 
s rodinou.

Ivan STEHLÍK
13. 11. 1951 – 15. 3. 1973
Môj drahý brat Ivan, každý 
deň, už dlhých 50 rokov, si 
na Teba s láskou spomí-
nam. Rovnako aj na našich 

milovaných rodičov, brata Milana a sestru 
Denisu, ktorí sú už spolu s Tebou. Ďakujem 
všetkým, ktorí na Vás nezabudli.
sestra a dcéra Xénia s rodinou

Ten, koho milujeme, neod-
chádza, kráča vedľa nás 
každý deň. Neviditeľný, 
nepočuteľný, ale vždy na-
blízku, stále milovaný, stále 
chýbajúci a veľmi drahý.

16. 3. 2023 uplynie už 15 rokov, odkedy 
nás navždy opustil Eduard DUBIŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku.
syn Miloš a Jozef s rodinami

Hoci ste odišli 
a nie ste 
medzi nami, 
v našich 
srdciach na-
vždy budete 

s nami.
17. 3. 2023 si pripomenieme 25 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša mamka 
Mária KIČÁKOVÁ a 25. 12. 2022 uplynulo 
23 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
otec Jozef KIČÁK.
S láskou a úctou spomínajú synovia An-
ton, Jozef a dcéry Anna, Mária s rodinami.

Ťažko je nespomínať, keď 
v očiach slza stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále 
bolí.
17. 3. 2023 si pripome-
nieme 4 roky od chvíle, 

keď nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, dcéra, sestra, švagriná, krstná 
mama Janka LAPŠANSKÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Peter 
s rodinou. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, 
ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Venujte jej 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Bolesťou unavená tíško 
si zaspala, zanechala 
všetkých, čo rada si mala. 
S tichou spomienkou k hro-
bu chodíme, pri plamienku 
sviečok na Teba myslíme. 

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no 
v našich srdciach budeš navždy žiť.
19. 3. 2023 si pripomíname 15. výročie 
úmrtia našej milovanej mamky a babky 
Alžbety ŠUCHOROVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Betka, 
Janka a Lucka s rodinami.

Ľudia občas plačú… Nie 
preto, že by boli slabí… Ale 
preto, že vydržali byť silní…
Jozef ŠPERKA
31. 1. 1982 – 21. 3. 2008
Už 15 rokov si na Teba 

každý deň s láskou spomína mama, otec 
a brat Martin.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

Zavrela si oči, srdce 
prestalo biť, ale v našich 
srdciach navždy budeš žiť.
21. 3. 2023 uplynie 12 ro-
kov, odkedy nás navždy 
opustila moja drahá 

manželka, naša milovaná mamka, svokra, 
babka a prababka Irena COMBOVÁ, rod. 
Imrichová. S láskou a vďakou spomína 
manžel Ján, deti Milan, Jozef, Mária a Ján 
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spo-
mínajú s nami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých 
nás. Odišiel si navždy, túžil 
si žiť, ale osud to tak zaria-
dil, že musel si nás nečaka-
ne a navždy opustiť. Hoci 

si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš stále s nami.
22. 3. 2023 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Jozef PLAČKO.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú man-
želka Eva, syn Vladimír, dcéra Janka, syn 
Jozef s manželkou Katarínou a vnučky 
Linda a Olívia.

Čas plynie, ale spomienky 
ostávajú navždy.
22. 3. 2023 sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, 
dedka, brata, švagra Emila 

SLEBODNÍKA. Tí, ktorí ste ho poznali, mali 
radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, deti Emil, 
Marián, Peter, Alena s rodinami a syn 
Pavol.

Tak rýchlo čas letí, uteká, 
Tebe - sestra naša – patrí 
spomienka naša.
So smútkom a bolesťou 
v srdci si 24. 3. 2023 pripo-
míname 30 rokov odchodu 

do večnosti našej drahej sestry Helenky 
ČARNOGURSKEJ.
S úctou a vďakou na Teba v modlitbách 
spomínajú, na dobrotu a láskavé srdce 
nezabúdajú sestry Žofia, Anna, Jana 
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s rod., krstní synovia Peter s rod., Maroš 
a neter Marcela s rod. Za tichú spomien-
ku ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú 
spolu s nami.

Aj keď si odišiel a niet Ťa 
už medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš navždy 
s nami.
25. 3. 2023 uplynie už 
5 smutných rokov, čo nás 

navždy opustil manžel, otec, dedko a pra-
dedko Eduard MIŠENDA.
S úctou a veľkou vďakou spomínajú 
manželka Anna, synovia Martin a Peter 
s rodinami.

S tichou spomienkou 
v srdci si 25. 3. 2023 
pripomenieme 2 roky, kedy 
nás navždy opustil náš 
milovaný Ján MAXIM.
S láskou spomína celá 
rodina.

25. 3. 2023 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, svokor, 
dedko a pradedko Karol 
KLUKNAVSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú 

dcéra Elenka s manželom Petrom, s vnu-
kom Patrikom, s vnukom Lukášom a jeho 
manželkou Veronikou a pravnúčatami 
Sebikom a Lilinkou.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 
ktorí mu ju venujú spolu s nami.

Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spomienky 
a žiaľ. Si náš anjel strážny, 
nech si kdekoľvek, buď 
tam navždy šťastný.
26. 3. 2023 si pripomenie-

me 30. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, dedka Jána HAASA.
Tí, ktorí ho poznali, mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a s láskou spomína manželka 
Emília, dcéry Janka s rodinou a Danka 
s rodinou.

Hoci si odišla a niet Ťa me-
dzi nami, v našich srdciach 
navždy budeš s nami.
28. 3. 2023 uplynie rok, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, svokra 

a stará mama Valéria PALKOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, tak 
rýchlo uteká, no každý deň 
patrí Ti naša spomienka.
30. 3. 2023 uplynie 
13 rokov, kedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, 

otec a dedko Alfonz HUDÁK.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomien-
ku spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou spomína celá 
rodina.

Oslávte s nami Svetový deň vody
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. pravidelne 

oslavuje Svetový deň vody, ktorý si verejnosť pripomína 22. marca. 
Tento rok sa nesie v znamení témy o urýchlení zmien k vyriešeniu 
krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme 
zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu použí-
vame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme 
nenahraditeľnú tekutinu nášho života.

PVPS, a.s. pri tejto príležitosti pripravila pre svojich zákazníkov:

Bezplatnú analýzu pitnej vody na dusičnany
Zvýšený obsah dusičnanov je jedným z najčastejšie prekročených 

ukazovateľov kvality vody v  domových studniach. Obyvatelia re-
giónu, ktorí využívajú vlastné zdroje (domové studne) si môžu dať 
analyzovať dusičnany dňa 23. 3. 2023, t.j. vo štvrtok. Je potrebné 
doniesť minimálne 100 ml vzorky pitnej vody v čistej a označenej 
nádobe s údajmi zákazníka na vrátnicu PVPS a.s. v Poprade alebo 
v jej pobočkách v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni v čase od 
7.00 – 13.30 hod.

Okrem uvedenej služby PVPS, a.s. ponúka aj zľavu 10 % na mi-
nimálny rozbor vody v zmysle Vyhl. MZ SR č. 247/2017, ktorou sa 
ustanovujú požiadavky na kvalitu pitnej vody a vhodnosť jej použi-
tia na pitné účely.

Záujemcovia si môžu objednať minimálny rozbor v 12. týždni, t.j. 
od 20. 3. 2023 do 24. 3. 2023 telefonicky na t.č. 052/7873149. Cena 
za uvedený rozbor bude v hodnote 168,26 € s DPH.

Vzorky budú odobraté podľa pokynov zamestnancov laborató-
ria  – buď samotným zákazníkom alebo pracovnou skupinou spo-
ločnosti. Odber aj analýzy vzoriek vykoná skúšobné laboratórium 

útvaru kontroly kvality PVPS, a.s. v zmysle Osvedčenia o akreditácii 
S-250, ktoré potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať skúšky a odbery 
nestranne, dôveryhodne, v zmysle plnenia požiadaviek normy ISO/
IEC 17025:2017.
Navštívte nás v obchodnom centre MAX Poprad

Svetový deň vody dávame do pozornosti svojim zákazníkom aj 
organizovaním prezentácie spoločnosti v obchodno-zábavnom cen-
tre. Zástupcovia nášho zákazníckeho útvaru vám odpovedia na rôz-
ne otázky týkajúce sa vodárenskej problematiky. Pre návštevníkov 
stánku bude pripravený vodný bar. Nájdete nás na prízemí v  OC 
MAX Poprad dňa 22. 03. 2023 12.00 – 16.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu. Ing. Božena Dická, PVPS, a.s.
Foto: ilustr., archív PVPS, a.s.

Základná organizácia č. 2 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Levočská 14, SNV 
pozýva svojich členov na aktivity:

 13. 3. (pondelok) o 10.00 h Mestská knižnica * MÔJ DEŇ S KNIHOU (EXKURZIA)
 23. 3. (štvrtok) o 16.00 h Hotel Preveza * VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
 28. 3. (utorok) o 8.57 h odchod os. vlakom do Popradu * TATRANSKÁ GALÉRIA, PREHLIADKA MESTA
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riadková inzercia

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

PREDÁM / PRENAJMEM

Ponúkame na prenájom kancelárske 
priestory v centre mesta, Zimná 68 
v SNV. Priestor má rozlohu 55,20 m� 
a nachádza sa na prízemí budovy. V prí-
pade záujmu volať na T.: 0909 102 037.

Odstúpime dvojhrob na starom cin-
toríne v SNV, viac informácií na tel. 
č.: +421 902 157 291.

HĽADÁM / PRÁCA

Hľadám do dlhodobého prenájmu garáž 
na sídl. Tarča, najradšej pri Lipovej ul., nie 
je to podmienka. Navrhnite cenu. Kontakt: 
0902 407 920 * juperko@gmail.com

Hľadám prácu opatrovateľky, spoločníč-
ky, všetko, čo k opatrovaniu nevládnych 
ľudí patrí. Som dôchodkyňa s boha-
tými skúsenosťami. Nastúpiť môžem 
okamžite. Kontakt: Spišská Nová Ves * 
T.: 0911 459 479.

46 r. chlap zo SNV s ŤZP hľadá osobného 
asistenta s VP 30 - 55 r. zo SNV alebo blíz-
keho okolia na 6 - 8 h/deň počas týždňa, 
mzda 5,20 €/hod. Informácie na tel. č.: 
0903 937 324.

Prijmem do pracovného pomeru šoféra – 
skladníka. T.: 0907 321 086.

Záhradníctvo CSGARDEN, s. r. o., hľadá 
STROJNÍKA na obsluhu - čelný na-
kladač BOBCAT 453, minibager, trak-
torová kosačka ETESIA. Informácie: 
0903 604 639.

RÔZNE

NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje INTER-
NET a je práve nedeľa? Rozbil sa disp-
lej? Profesionálny servis notebookov, 
PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny. 
OBNOVA STRATENÝCH DÁT! WINDOWS 11 
na každom PC. Nastavenie WIFI! SER-
VISNÁ PREHLIADKA ZDARMA! Poradí-
me bezplatne! a NONSTOP. Doktor PC. 
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 
* www.rekonstrukcie.eu * 0907 361 171.

ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné za-
loženie s. r. o. na kľúč * akékoľvek zme-
ny v s. r. o. * predaj (hotových) READY 
MADE spoločností - platca aj neplatca 
DPH, založenie živnosti, virtuálne sídlo, 
atď. Všetko vybavíme a zapíšeme aj bez 
nutnosti osobného stretnutia - OnLine. 
TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (budo-
va AB, I. posch.), SNV. T.: 0948 249 495 
* www.timid.sk

„Ste zlatý“ – vravia mi. ČISTENIE kober-
cov – odvoz a dovoz, čistenie sedačiek, 
pomníkov * DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA 
* kosenie trávy * mikrovlnná likvidácia 
plesní, húb, drevokazného hmyzu, mrav-
cov * VYSUŠOVANIE muriva a iné. SLUŽ-
BY PRE DOMÁCNOSŤ. T.: 0904 865 262.

MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH 
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rých-
losť práce a spokojnosť zákazníka zaru-
čená. T.: 0902 249 396 - Peter Ilašenko.

Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (byto-
vé jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, 
všetky vodárenské práce (výmena ba-
térií, WC, radiátorov, preplach. potru-
bia), rezanie otvorov do panelu, montáž 
sadrokartónu, elektroinštalačné práce. 
T.: 0903 277 634.

ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, 
zariadenia altánkov * DREVENÉ PODLA-
HY, atypy…, atď. Pozri foto na FB - Rus-
ticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.

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

DOUČUJEM MATEMATIKU pre SŠ a VŠ 
* DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ a VŠ. 
Pomôžem s prípravou výskumu a so 
štatistickými analýzami pri bakalár-
skych, diplomových, rigoróznych, 
kandidátskych a docentských prácach. 
T.: 0918 694 144.

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

TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFE-
SIONÁLNYM STROJOM (3x procesy čis-
tenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, 
koberce, postele, matrace… + UMÝVAM 
OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616 * 0905 824 096.

MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV 
na dom, chaty, altánky s výsuvným 
výťahom do 18 metrov. T.: 0950 558 530 
* branislav.regec@gmail.com

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

MATEMATIKA – stredná a základná 
škola. Monitor * prijímacie pohovory * 
písomky * testy. Vylepšovanie krutej 
reality a hroziacej polročnej a konco-
ročnej katastrofy. Cena 10 €/60 min. 
T.: 0905 342 421.

REKONŠTRUKCIA DOMOV, BYTOV * INTE-
RIÉR A EXTERIÉR. Kompletné prerobenie 
bytových jadier * vodárenské a kúrenár-
ske práce * pokládka podlahy, sieťkova-
nie * omietky, maľby… T.: 0907 421 043 
* e-mail: martinschlesinger2@gmail.com

Veľká noc je o mesiac, poriadok k tomu 
patrí, doprajte si kľudu viac, pomôžem 
vám upratať a vy navštívite napríklad 
Tatry. Čistíme stoličky, koberce, podlahy 
aj sedačky. PROFESIONÁLNY UPRATOVA-
CÍ SERVIS. T.: 0903 100 508 * 053/444 
01 19 * www.upratovaniesnv.sk

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV v telo-
cvični Gymnázia na Školskej 7 v SNV. 
Začíname 7. marca 2023 o 18.00 h. 
Informácie a prihlášky na tel. č.: 
0905 980 903.

KUBSOFT - opravy počítačov. Postaráme 
sa o vaše počítače, notebooky, tlačiar-
ne, tablety, mobily * oskenujeme alebo 
vytlačíme vaše dokumenty, aj farebne 
* Prevedieme vaše VHS kazety do DVD 
formátu alebo na USB úložisko * Nájdete 
nás na námestí M. Pajdušáka 63/40 
v Smižanoch. T.: 0949 547 412 *  
www.kubsoft.sk

INFORMÁTOR – kultúrno -spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09 • ISSN 1339 – 049X • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mesto 
Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves. IČO: 00 329 614. Marec 2023, 33. ročník. Redakčná rada: Mgr. Zuzana Kleinová, Ing. Marcela Baluchová, Edita 
Gondová, Tomáš Repčiak. Kontakt: marcela.baluchova@mestosnv.sk, 053/ 417 66 27 • edita.gondova@mestosnv.sk, 053/ 417 66 22 • tomas.repciak@mestosnv.sk,  
053/417 66 24. Výroba: Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. Redakcia si vyhradzuje právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť. Nepredajné.
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Spoločnosť Samsung predstavuje pre svoj rad
produktov EHS TDM Plus úplne nový nástenný

model Wind-Free. Vďaka tejto technológii
s mikrootvormi sa čerstvý vzduch distribuuje

jemne a rovnomerne, čím zvyšuje vnútorný
komfort pre maximálne pohodlie v interiéri.

PRÍJEMNÝ CHLÁDOK.PRÍJEMNÝ CHLÁDOK.PRÍJEMNÝ CHLÁDOK.
PREKVAPIVÝ POKOJ.PREKVAPIVÝ POKOJ.PREKVAPIVÝ POKOJ.PREKVAPIVÝ POKOJ.

REALIZAČNÁ FIRMA

•Transfery  •Dekupáž  •Štetce  •Laky  •Vosky
•Dekorácie do bytu a záhrady

Kurzy maľovania nábytku

Hlavnou prísadou varenia je láska.
       Láska k tým, pre ktorých varíme.

Cestovinka.sk
REŠTAURÁCIA

Sídlisko TARČA , Gaštanová 12
0903 138 200
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KOMPLETNÉ 
ZIMNÉ KOLESÁ

5 ROČNÝ SERVIS

VÝHODNÉ 
FINANCOVANIE

ROČNÁ ZÁRUKA5

ŠKODA SCALA, KAMIQ A FABIA
S CENOVOU GARANCIOU 

A BALÍKOM BENEFITOV

EVA MÁ
FILIPA

Je dobré mať  lipa. Získajte modely ŠKODA s�balíkom 
bene tov 5 rokov pohody a�cenovou garanciou až na 
12 mesiacov! Objednávajte nové vozidlo už teraz a�užite 
si všetky bene ty programu.

Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 pre FABIA, SCALA a�KAMIQ: 5,0 – 6,3 l/100 km, 113 – 143 g/km. 5-ročný servis pokrýva 
náklady spojené so základnou údržbou podľa predpisov výrobcu s�de novanými úkonmi a�materiálom. Zimné komplety – zákl. 
druh pneumatík a�plechových diskov v�závislosti od modelu. Uvedená reklamná ponuka platí do 31. 12. 2022. Informácie 
a�fotogra e majú informatívno-ilustračný charakter, všetky podrobnosti vám poskytne autorizovaný predajca ŠKODA.

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk


