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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Dávid (20) s kamarátmi chce pomôcť mladým umelcom. Toto pre nich vymyslel 

     [poprad.dnes24.sk; 29/04/2015; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.2. HODNOTENIE slovenských nemocníc: Ako sa v rebríčkoch umiestnili bystrické špitály? 

     [bystrica.dnes24.sk; 29/04/2015; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

1.3. Víkend plný folklóru: Pozrite si program Spišského mládežníckeho festivalu 

     [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. Július Hudáček: Tretí brankár je taká žena pre všetko... 

     [sport.sk; 29/04/2015; Šport.sk, Roman Horváth ; Zaradenie: sport.sk] 

1.5. Pozrite si vopred, aby ste nezažili prekvapenie: Chystajú sa odstávky elektriny, týka sa to aj nášho mesta 

     [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Hudáček predstavil novú prilbu: V tomto bude chytať na svetovom šampionáte v Česku 

     [cas.sk; 29/04/2015; Čas.sk ; Zaradenie: Čas.sk] 

1.7. Hudáček predstavil novú prilbu: Pri prezentácii sa nezaprel a fanúšikov takto pobavil 

     [cas.sk; 29/04/2015; Čas.sk ; Zaradenie: Čas.sk] 

1.8. Pacienti prehovorili a hodnotenie neobišlo ani spišskonovoveskú nemocnicu: Ako skončila v rebríčku? 

     [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. Pacienti prehovorili a hodnotenie neobišlo ani popradskú nemocnicu: Ako skončila v rebríčku? 

     [poprad.dnes24.sk; 29/04/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad] 

1.10. Šottníková tretia na MSR 

     [Pezinské ECHO; 08/2015; 30/04/2015; s.: 6; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.11. Basketbalistky zo Závodia opäť na MSR 

     [Žilinský večerník; 18/2015; 28/04/2015; s.: 35; Nina Ičová ; Zaradenie: Šport] 

1.12. POLITICI VERZUS RÓMOVIA 

     [Nota bene; 05/2015; 29/04/2015; s.: 26,27,28,29; Michal Valach a Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku ; Zaradenie: anketa] 

1.13. Predstavujeme futbalové talenty Dvojčatá Šomšákovci sa vrátili naspäť do rodného klubu 

     [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

1.14. Turnaj žiakov 

     [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

1.15. Ženské finále pod dohľadom Jána Kozáka 

     [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

1.16. Ženské finále bude pod dohľadom Jána Kozáka 

     [Korzár; 99/2015; 30/04/2015; s.: 19; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

1.17. René Jarolín prestúpil z Edinburghu do Milton Keynes 

     [hokejportal.net; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Európa] 

1.18. Primátori sa stretli s firmou, ktorá sa špecializuje na eurofondy 

     [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - lubovna] 

1.19. Adam Jánošík sa teší na svoj prvý seniorský šampionát 

     [hokejportal.net; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: MS -> MS 2015 Česko] 
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1.20. Adam Jánošík sa teší na svoj prvý seniorský šampionát 

     [osporte.sk; 29/04/2015; Redakcia ] 

1.21. Jánošík by chcel k titulu pridať aj medailu z MS 

     [Korzár; 99/2015; 30/04/2015; s.: 17; sita ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Dávid (20) s kamarátmi chce pomôcť mladým umelcom. Toto pre nich vymyslel 

 [poprad.dnes24.sk; 29/04/2015; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/david-20-s-kamaratmi-chce-pomoct-mladym-umelcom-toto-pre-nich-vymyslel-204140 

 

Niekedy si ani neuvedomujeme, koľko výnimočných ľudí žije v našom okolí. Nie všetci sú profesionáli a hrajú prvú 

mediálnu ligu, ale je dosť takých umelcov, ktorých tvorbu sa oplatí poznať. 

 

3 fotky 

 

Trojica mladých ľudí (Dávid Dučák, Filip Kurunczi a Róbert Mysza ) sa pokúša v rámci projektu ARTLIST vytvoriť zoznam 

umelcov z rôznych žánrov, zatiaľ prevažne z regiónu Spiš. "Projekt ARTLIST sme vytvorili na prezentáciu širokej škály 

umelcov a umenia v našom regióne. Snažíme sa priblížiť prácu týchto ľudí ich okoliu. Tento projekt má ľudom ukázať: 

Pozrite sa na prácu tohto človeka, ktorý je možno aj váš sused. Pozrite sa, čo vytvára, čo prináša do našej spoločnosti a 

kultúry. Naša snaha je vytvoriť lepšie prostredie pre prácu a sebarealizáciu týchto ľudí," povedal pre Poprad 24 jeden z 

tvorcov projektu Dávid Dučák. 

 

Projekt je zameraný na prezentáciu každej tvorivej činnosti, či už je to hudba, tanec, výtvarníctvo, body art, graffiti, foto, 

video… "Každý kto prispieva nejakou tvorivou činnosťou do našej spoločnosti si zaslúži trocha priestoru, aby mohol 

ukázať aj zámer jeho práce, to ako sa k nej dostal, prečo ju robí a čo sa snaží dosiahnuť alebo dokázať," dodal Dávid. 

 

Zatiaľ je tento projekt zameraný hlavne na región Spiš. Teda okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová 

ves a Levoča. Tu by to ale nemalo končiť. "Veľmi radi by sme tento projekt neskôr potiahli na ďalšie časti Slovenska. Už 

aj máme plán ako to urobiť, no bude to veľmi náročné. Sme otvorení rôznym spoluprácam z rôznych strán a radi 

odprezentujeme každého, kto by do sa nášho projektu chcel zaradiť, pre ďalší spoločný rast. Všade, kde sú kreatívni 

ľudia, sú kreatívne nápady, ktoré si zaslúžia, aby ich niekto vypočul," prezradil na záver o plánoch s Artlistom Dávid 

Dučák. 

 

V rámci projektu ARTLIST by mali v blízkej budúcnosti vznikať rôzne videá a klipy (tanečné, športové …) ktoré by mali 

reprezentovať náš región a aktivity mladých ľudí pred celým Slovenskom. V spolupráci s ARTLISTOM vám na našom 

webe predstavíme umelcov, ktorí už v tomto projekte figurujú. Tešiť sa môžete na ukážky prác dídžeja a producenta, 

tatérky či kameramana. 

http://poprad.dnes24.sk/david-20-s-kamaratmi-chce-pomoct-mladym-umelcom-toto-pre-nich-vymyslel-204140
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  HODNOTENIE slovenských nemocníc: Ako sa v rebríčkoch umiestnili bystrické špitály? 

 [bystrica.dnes24.sk; 29/04/2015; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

http://bystrica.dnes24.sk/hodnotenie-slovenskych-nemocnic-ako-sa-v-rebrickoch-umiestnili-bystricke-spitaly-204113 

 

Pozrite si kompletné rebríčky hodnotených slovenských nemocníc na základe oznámkovania poistencami. Takto sa v 

nich darilo banskobystrickým špitálom v konkurencii desiatok zdravotníckych zariadení. 

 

V utorok sme vás informovali o novom hodnotení slovenských nemocníc, ktoré urobila poisťovňa Dôvera na základe 

takmer 4000 dotazníkov od jej poistencov. Tí zdravotnícke zariadenia známkovali ako v škole, najlepšou známkou bola 

jednotka, najhoršou päťka. Banskobystrické špitály vo viacerých hodnoteniach obsadili popredné miesta. Teraz vám 

prinášame kompletné rebríčky hodnotených slovenských nemocníc. 

 

V rebríčku fakultných a univerzitných nemocníc zabodovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, 

ktorá skončila zo 14 hodnotených zdravotníckych zariadení druhá. Predbehla ju iba Univerzitná nemocnica Martin. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica dopadla horšie – umiestnila sa až na deviatom 

mieste. 

 

Rebríček fakultných a univerzitných nemocníc 

 

- Univerzitná nemocnica Martin 

- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

- Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 

- Fakultná nemocnica Trenčín 

- Fakultná nemocnica Trnava 

- Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

- Detská fakultná nemocnica Košice 

- Univerzitná nemocnica Bratislava 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

- Fakultná nemocnica Nitra 

- Fakultná nemocnica s polikl.J. A. Reimana Prešov 

http://bystrica.dnes24.sk/hodnotenie-slovenskych-nemocnic-ako-sa-v-rebrickoch-umiestnili-bystricke-spitaly-204113
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Poistenci hodnotili aj 44 všeobecných nemocníc, v ktorých Banská Bystrica nemala svojho zástupcu. Neďaleká 

Nemocnica s poliklinikou Brezno obsadila až 28. miesto a Nemocnica Zvolen skončila dokonca 40. v poradí. 

 

Rebríček všeobecných nemocníc 

 

- Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

- Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. 

- Nemocnica svätého Michala, a. s. 

- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

- Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

- Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 

- Nemocničná a.s. 

- Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 

- Nemocnica Snina, s.r.o. 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

- Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 

- Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

- Nemocnica Poprad, a.s. 

- Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 

- Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 

- SVET ZDRAVIA, A.S. – RIMAVSKÁ SOBOTA 

- Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

- NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 

- Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. 

- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

- Nemocnice s poliklinikami n.o. – Levice 

- FORLIFE n.o. 

- Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 

- Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

- Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

- NsP Sv. Jakuba, n.o. 

- Hospitale, s.r.o. 

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
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- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín 

- Nemocnice s poliklinikami n.o. – Topoľčany 

- Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 

- Nemocnica s poliklinikou Myjava 

- Vranovská nemocnica, a.s. 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

- Nemocnica Zvolen a.s. 

- Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

- Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. 

- Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

- SVET ZDRAVIA, A.S. – ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Čo sa týka špecializovaných zdravotníckych zariadení, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb sa umiestnil 

na 9. mieste z 21 hodnotených nemocníc. Neďaleké Národné rehabilitačné centrum Kováčová dopadlo o dve priečky 

horšie, 11. v poradí. 

 

Rebríček špecializovaných nemocníc 

 

- KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. 

- Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 

- Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 

- Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 

- Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 

- NÚSCH a.s. – Detské kardiocentrum 

- Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya Kremnica 

- Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

- Národné rehabilitačné centrum Kováčová 

- Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 

- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 

- Národný ústav reumatických chorôb 

- Psychiatrická nemocnica Hronovce 

- Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 

- Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 

- Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 

- Národný onkologický ústav 

- Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň 

- Psychiatrická liečebňa Sučany 
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V kategórii ostatných zdravotníckych zariadení najlepšie dopadlo Mammacentrum sv. Agáty ProCare v Banskej Bystrici. Z 

29 hodnotených nemocníc mu patrí prvé miesto. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica skončilo štvrté. 

Zvolenskému Oftalu patrí siedme miesto. 

 

Rebríček ostatných nemocníc 

 

- Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s. 

- ORL HUMENNÉ, s.r.o. 

- Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 

- Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica 

- Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav 

- VITALITA n.o. LEHNICE 

- OFTAL s. r. o. 

- Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. 

- HOREZZA, a.s. 

- Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. 

- Liečebňa sv. Františka, a. s. 

- Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 

- KÚPELE ŠTÓS, n.o. 

- GPN s.r.o. 

- Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 

- Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 

- Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. 

- Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 

- MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. 

- Mestská nemocnica Prof.MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

- Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 

- Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 

- NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 

- Letecká vojenská nemocnica, a.s. 

- Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 

- Detská ozdravovňa Železnô 

- TETIS, s.r.o. 

- DO Biela Skala, spol. s r.o. 

- PRO VITAE n.o. 

Čítajte tiež: 

 

Nové rebríčky slovenských nemocníc: V týchto hodnoteniach bystrické figurujú v TOP 3! 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 4. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Víkend plný folklóru: Pozrite si program Spišského mládežníckeho festivalu 

 [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vikend-plny-folkloru-pozrite-si-program-spisskeho-mladeznickeho-festivalu-204160 

 

Deviaty ročník Spišského mládežníckeho folklórneho festivalu odštartuje už v piatok. Okrem domácich vystúpia aj 

folklórne súbory zo Srbska, Rumunska či Chorvátska. Preštudujte si program... 

 

Spišský mládežnícky folklórny festival s názvom Zahrajte nám, muzikanti je organizovaný s finančnou podporou Úradu 

vlády Slovenskej republiky a v spolupráci s neinvestičným fondom SLOVÁCI SLOVÁKOM, Mestom Spišská Nová Ves, 

Mestským kultúrnym centrom, Miestnym odborom Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi a Občianskym združením 

Dotyk ľudskosti. Už deviaty ročník tohto festivalu začne v piatok o 10.00 na amfiteátri Madaras parku. 

 

Podrobný program: 

 

1. máj 2015 – piatok 

 

- 10.00 ĽH ŠPJEVANKA a SPIŠANČEK, FS STUDZJENKA pri ZUŠ, Spišská Nová Ves 

- 10.40 FS ROMANO JILO, Jaklovce, FS ČERVENÁ CHUSTEČKA, Jaklovce 

- 11.15 FS ČAČINARE, Spišská Nová Ves 

 

Prestávka 

 

- 14.00 FS ROZMARING, Seňa 

- 14.40 FS JEDLIČKA a PORAČANIK 

- 15.10 FS ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves 

- 16.00 FS Kultúrno-osvetový spolok JEDNOTA, Srbsko 

- 16.45 FS SALAŠAN, Rumunsko 

- 17.30 FS Fraňo STRAPAČ, Chorvátsko 

 

2. máj 2015 – sobota 

 

- 11.00 FS FRAŇO STRAPAČ, Chorvátsko 

http://spisska.dnes24.sk/vikend-plny-folkloru-pozrite-si-program-spisskeho-mladeznickeho-festivalu-204160


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 4. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

- 11.45 FS SALAŠAN, Rumunsko 

- 12.30 FS Kultúrno-osvetový spolok JEDNOTA, Srbsko 

 

Prestávka 

 

- 14.00 Mládežnícky folklórny súbor BOROSTYÁN, Drnava 

- 14.30 FS ČAČINARE, Spišská Nová Ves 

- 15.00 FS ROMANO JILO, FS ČERVENÁ CHUSTEČKA, Jaklovce 

- 15.30 FS PORAČAN, Poráč 

- 16.00 FS ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Július Hudáček: Tretí brankár je taká žena pre všetko... 

 [sport.sk; 29/04/2015; Šport.sk, Roman Horváth ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/186826/ms-2015-hokej-julius-hudacek-treti-brankar-je-taka-zena-pre-vsetko/ 

 

- Slovenský hokejový brankár Július Hudáček stále nevie, v akej pozícii pocestuje na blížiaci sa svetový šampionát (1. - 

17. mája) v susednom Česku. Jeho priamym konkurentom na post brankárskej jednotky je momentálne Ján Laco a po 

vypadnutí New Yorku Islanders z play-off NHL je v hre aj príchod Jaroslava Haláka. 

 

Pre 26-ročného odchovanca Spišskej Novej Vsi momentálne obliekajúceho dres švédskeho Örebra, ktorý si pred pár 

dňami prezval v Štokholme ocenenia pre najlepšieho brankára i najužitočnejšieho hráča švédskej SHL, je to 

nezávideniahodná situácia. Nie je totiž vylúčené, že zápasy Slovákov bude rovnako ako v roku 2012 v Helsinkách 

sledovať len z tribúny. 

 

Julo, ako sa momentálne cítiš a čo hovoríš na reprezentačnú prípravu, ktorá sa o chvíľu skončí a odštartuje šampionát? 

"Som tu preto, aby som pomohol mužstvu a je jasné, že rád by som si na turnaji zachytal. Takmer počas celej prípravy 

som sa cítil veľmi dobre, akurát škoda toho záveru, kedy som sa trochu zranil. No teraz sa už cítim opäť dobre, nemám 

žiadny problém a dúfam, že to tak bude aj naďalej. Uvidíme, ak mi dá tréner šancu, budem šťastný. Som si vedomý, že 

miesto v bráne je len jedno a post gólmana je trošku odlišnejší od hráčskeho." 

 

MS 2015: Všetko, čo potrebujete vedieť o šampionáte >> 

 

Je zdravotný problém, ktorý ťa pred pár dňami trápil, dlhodobejší? 

http://sport.aktuality.sk/c/186826/ms-2015-hokej-julius-hudacek-treti-brankar-je-taka-zena-pre-vsetko/
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"Áno, ja som vedel hneď, o čo ide a magnetická rezonancia to len potvrdila. V inkriminovaných miestach sa mi urobila 

štrbina, v ktorej bol zápal a vďaka trom protizápalovým injekciám ma bolesť prešla. Teraz to už musím len spevniť, aby to 

,držalo´ pokope. Viem, že lepšie to už nebude. Fyzioterapeut mi zároveň nastavil program, ktorý musím pravidelne 

vykonávať. Ide vlastne o dvadsaťminútové cvičenie, ktoré musím praktizovať ráno a večer, aby sa telo trošku 

zastabilizovalo, pretože tým, že som deň čo deň na ľade, tlak na spodných chrbát je väčší." 

 

Vo švédskej lige si dostal ocenenia pre najlepšieho brankár i najužitočnejšieho hráča, po ktorých by mohla prísť aj nejaká 

lukratívnejšia ponuka. Čo povieš? 

"Možné je všetko, no priznám sa, že ja osobne som si nepripúšťal, že by sa mi mohlo dostať takej pocty. Uvedomil som si 

to až neskôr, po odovzdaní cien a keď mi telefonovali ľudia zo všetkých strán, zo švédskych médií, ale napríklad aj z 

Kanady. Uvidíme teda, no mám vo Švédsku podpísanú novú dvojročnú zmluvu." 

 

Čo pre teba vlastne spomínané ocenenia znamenajú? 

 

"Veľmi veľa! Švédska liga je kvalitná a zvíťaziť v silnej konkurencii viac než 25 brankárov, či celkovo cez viac než tristo 

hráčov, je fakt veľmi krásne. Keď sa spätne pozriem na to, koľko dobrých hráčov pôsobiacich vo Švédsku malo veľmi 

dobrú sezónu a hokejoví odborníci spomedzi nich vybrali moje meno, je to naozaj obrovská pocta." 

 

Ako si na tom so švédčtinou, keďže v Štokholme si bol osobne prevziať ocenenia na slávnostnom vyhlasovaní a nejakým 

spôsobom si musel prehovoriť... 

"Už celkom dobre. Nie je to ťažká reč, povedal by som, že to je akýsi mix angličtiny s nemčinou. Moja priateľka je však na 

tom ešte lepšie ako ja, po švédsky rozpráva plynule, chodí tam aj do roboty." 

 

Vráťme sa ešte pár slovami k blížiacemu sa šampionátu. S akými ambíciami naň pocestuješ ty osobne? 

"Každý by chcel chytať, to je jasná a normálna vec, súťaživosť medzi nami brankármi musí byť. Nikdy som nemal záujem 

byť dvojka, no človek sa musí vysporiadať aj s touto pozíciou, ak to tak tréner určí." 

 

Príchod Jara Haláka je v týchto hodinách ešte otázny, a tak nás zaujíma ako to hierarchicky vyzerá medzi tebou a Jánom 

Lacom? 

"Ja to takto nevnímam, sme kamaráti ako všetci ostatní hráči a kto bude chytať, ten bude chytať. Pred tromi rokmi na 

majstrovstvách sveta vo Fínsku začínal Jano napríklad ako trojka, no potom odchytal takmer celý šampionát a stal sa 

jeho ústrednou postavou. Ono sa to môže meniť a sedem zápasov v základnej skupine za desať-jedenásť dní je dosť 

veľká porcia. Ja osobne si myslím, že taký turnaj nemôže odchytať jeden brankár na sto percent." 

 

Keď si už spomenul šampionát vo Fínsku, vtedy si tam bol v pozícii trojky. Ako to človek prežíva? 

"Snaží sa aj tou malou rolou čo najviac pomôcť tímu, odľahčiť nejakým spôsobom atmosféru, no zároveň počas tréningov 

musí byť neustále pripravený na maximum. Či už z dôvodu, aby si oddýchli dvaja prví gólmani, alebo aby vyhovel 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 4. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

hráčom, ktorí chcú skúšať a trénovať aj niečo navyše. Povedal by som, že tretí brankár je táka žena pre všetko..." 

(smiech) 

 

Kompletný výsledkový a tabuľkový servis MS v hokeji 2015 >> 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Pozrite si vopred, aby ste nezažili prekvapenie: Chystajú sa odstávky elektriny, týka sa to 

aj nášho mesta 

 [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-vopred-aby-ste-nezazili-prekvapenie-chystaju-sa-odstavky-elektriny-tyka-sa-to-aj-nasho-mesta-

204052 

 

Aj v mesiaci máj dôjde v Spišskej Novej Vsi a okolí k odstávkam elektrickej energie. Ak nechcete zažiť nečakané a nie 

veľmi príjemné prekvapenie, radšej si pozrite, či sa to netýka aj vás. 

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná oznamuje svojím odberateľom, že preruší distribúciu elektrickej energie na 

týchto miestach. 

 

Termín 

plánovanej 

odstávky 

Odstávka od 

– do 

Odberné miesto 

06.05.2015 od 8:10 hod. 

do 15:30 hod 

v obci Markušovce: ulica Školská v úseku od č. d. 1 po č. d. 19 a rómska osada Jareček , 

obec Markušovce , Základná škola s materskou školou 

12. – 14.5 

2015 

od 7:30 hod. 

do 16:30 hod 

Spišská Nová Ves: miestna časť Novoveská Huta – ulica Rybničná č. d. 52, č. d. 54, č. 

d. 56, č. d. 58, č. d. 60 

15.05.2015 od 8:00 hod. 

do 14:30 hod 

celá obec Iliašovce 

15.05.2015 od 7:30 hod. 

do 17:00 hod 

v meste Krompachy: ul. Hlavná č. d. 3, č. d. 9003, č. d. 9005, ul. Trangusová v úseku od 

č. d. 2 po č. d. 4, č. d. 348, č. d. 447, č. d. 88, č. d. 1497, ul. Podskalka č. d. 2, č. d. 500, 

č. d. 1130, č. d. 9000, č. d. 9001, ul. Štúrova v úseku od č.d.1 po č. d. 4, č. d. 42, č. d. 47, 

ul. Lorencová v úseku od č. d. 44 po č. d. 46, gymnázium, garáže na uliciach Lorencová, 

Trangusová a Podskalka 

22.05.2015 od 7:30 hod. 

do 17:30 hod 

Spišská Nová Ves: bytové družstvo, Emkobel a.s, mesto Spišská Nová Ves, Rupkki 

s.r.o, upc Broadban Slovakia s.r.o. 

 

 

http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-vopred-aby-ste-nezazili-prekvapenie-chystaju-sa-odstavky-elektriny-tyka-sa-to-aj-nasho-mesta-204052
http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-vopred-aby-ste-nezazili-prekvapenie-chystaju-sa-odstavky-elektriny-tyka-sa-to-aj-nasho-mesta-204052
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Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané 

odberné miesta z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho napätia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Hudáček predstavil novú prilbu: V tomto bude chytať na svetovom šampionáte v Česku 

 [cas.sk; 29/04/2015; Čas.sk ; Zaradenie: Čas.sk] 

http://www.cas.sk/clanok/315548/hudacek-predstavil-novu-prilbu-v-tomto-bude-chytat-na-svetovom-sampionate-v-cesku.html 

 

Július Hudáček bude mať na šampionáte v Česku novú prilbu. 

 

 | Slovenský brankár Július Hudáček (26) je na svetový šampionát v Česku pripravený po všetkých stránkach.  

 Dokonca si nechal urobiť novú prilbu. S ňou sa rodák zo Spišskej Novej Vsi predstaví v susednom Česku, samozrejme, 

ak od trénerov dostane príležitosť. Na novej prilbe dominujú slovenské farby, na vrchnej časti je slovenský znak a na 

boku nápis Slovakia. 

 

 Hudáček bol ústrednou postavou udeľovania ocenení vo švédskej hokejovej lige. Brankár Örebra sa stal podľa 

hlasovania odborníkov najužitočnejším hráčom i najlepším brankárom uplynulej sezóny SHL. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Hudáček predstavil novú prilbu: Pri prezentácii sa nezaprel a fanúšikov takto pobavil 

 [cas.sk; 29/04/2015; Čas.sk ; Zaradenie: Čas.sk] 

http://www.cas.sk/clanok/315548/hudacek-predstavil-novu-prilbu-pri-prezentacii-sa-nezaprel-a-fanusikov-takto-pobavil.html 

 

Július Hudáček bude mať na šampionáte v Česku novú prilbu. 

 

 | Slovenský brankár Július Hudáček (26) je na svetový šampionát v Česku pripravený po všetkých stránkach.  

 Dokonca si nechal urobiť novú prilbu. S ňou sa rodák zo Spišskej Novej Vsi predstaví v susednom Česku, samozrejme, 

ak od trénerov dostane príležitosť. 

 

 Hudáček, ktorému masku vyrábal svetovo uznávaný David Gunnarsson, si na ňu nechal namaľovať ľudovej vzory. A 

štátny znak by mal dokonca v tme svietiť. 

 

http://www.cas.sk/clanok/315548/hudacek-predstavil-novu-prilbu-v-tomto-bude-chytat-na-svetovom-sampionate-v-cesku.html
http://www.cas.sk/clanok/315548/hudacek-predstavil-novu-prilbu-pri-prezentacii-sa-nezaprel-a-fanusikov-takto-pobavil.html
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 Pri prezentácii Hudáček ukázal, že chce fanúšikov hlavne baviť. Pred maskou nechal vďaka špeciálnej aplikácii 

pochodovať tyranosaura. 

 

 "Každý by chcel chytať, to je jasná vec," povedal Hudáček. "Súťaživosť medzi brankári musí byť, musíme sa s tým 

vysporiadať." A ak by do Ostravy dorazil aj Halák? V tom problém nevidí. 

 

 "Sme kamaráti, rovnako ako všetci ostatní. Kto bude chytať, ten bude chytať. Pred tromi rokmi začínal Jano Laco ako 

trojka a potom odchytal skoro celý šampionát a stal sa jeho ústrednou postavou. Môže sa to meniť, sedem zápasov v 

základnej časti za desať, jedenásť dní je dosť veľká porcia." 

 

 Hudáček bol ústrednou postavou udeľovania ocenení vo švédskej hokejovej lige. Brankár Örebra sa stal podľa 

hlasovania odborníkov najužitočnejším hráčom i najlepším brankárom uplynulej sezóny SHL. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Pacienti prehovorili a hodnotenie neobišlo ani spišskonovoveskú nemocnicu: Ako 

skončila v rebríčku? 

 [spisska.dnes24.sk; 29/04/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pacienti-prehovorili-a-hodnotenie-neobislo-ani-spisskonovovesku-nemocnicu-ako-skoncila-v-rebricku-204178 

 

Klienti zdravotnej poisťovne hodnotili zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Dotazník vyplňovali tí, ktorí boli vlani 

hospitalizovaní. Následne boli zostavené rebríčky v jednotlivých kategóriách. Ako dopadla nemocnica v Spišskej? 

 

Vlani hospitalizovaní pacienti, ktorí sú klientmi súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, známkovali slovenské 

nemocnice. Spišskonovoveská nemocnica s poliklinikou figuruje v kategórii všeobecné nemocnice a v konkurencii 44 

takýchto zdravotníckych zariadení v danom rebríčku skončila na osemnástom mieste. Pre porovnanie, popradská 

nemocnica skončila na trinástom mieste a všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča obsadila 15 priečku. Nemocnica 

Krompachy skončila až štvrtá od konca. 

 

V rámci celého prieskumu bolo vyhodnotených 4000 dotazníkov a pacienti sú podľa neho v nemocniciach najmenej 

spokojní s kvalitou stravy, naopak, dlhodobo je najlepšie hodnotené správanie lekárov k pacientom. "Na výsledky 

prieskumu budeme pozerať pri podpisovaní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," uviedol generálny riaditeľ 

Dôvery Martin Kultan. 

 

Hodnotenie všeobecných nemocníc z pohľadu pacienta 

 

- 1. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

- 2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. 

http://spisska.dnes24.sk/pacienti-prehovorili-a-hodnotenie-neobislo-ani-spisskonovovesku-nemocnicu-ako-skoncila-v-rebricku-204178
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- 3. Nemocnica svätého Michala, a. s. 

- 4. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

- 5. Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

- 6. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 

- 7. Nemocničná a.s. 

- 8. Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 

- 9. Nemocnica Snina, s.r.o. 

- 10. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

 

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

 

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

 

- 18. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s 

 

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

 

- 42. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. 

- 43. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

- 44. Svet zdravia, a.s. – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica 

 

Čítajte tiež: 

 

- Mamičky hodnotili pôrodnice a takto to dopadlo: Spišská nemocnica až v poslednej pätnástke! 

- Pôrodnica z nášho okresu je podľa mamičiek tretia naj v krajine: 4 veci, ktoré si najviac cenia! 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pacienti prehovorili a hodnotenie neobišlo ani popradskú nemocnicu: Ako skončila v 

rebríčku? 

 [poprad.dnes24.sk; 29/04/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/pacienti-prehovorili-a-hodnotenie-neobislo-ani-popradsku-nemocnicu-ako-skoncila-v-rebricku-204180 

 

Klienti zdravotnej poisťovne hodnotili zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Dotazník vyplňovali tí, ktorí boli vlani 

hospitalizovaní. Následne boli zostavené rebríčky v jednotlivých kategóriách. Ako dopadla popradská nemocnica? 

 

http://poprad.dnes24.sk/pacienti-prehovorili-a-hodnotenie-neobislo-ani-popradsku-nemocnicu-ako-skoncila-v-rebricku-204180
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Vlani hospitalizovaní pacienti, ktorí sú klientmi súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, známkovali slovenské 

nemocnice. Nemocnica Poprad, a.s. figuruje v kategórii všeobecné nemocnice a v konkurencii 44 takýchto 

zdravotníckych zariadení skončila na trinástom mieste. Pre porovnanie, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

skončila o tri priečky lepšie, na desiatom mieste, Spišskonovoveská nemocnica obsadila osemnáste miesto a najlepšou 

slovenskou nemocnicou podľa hodnotenia pacientov v kategórii všeobecné nemocnice skončila Ľubovnianska 

nemocnica. 

 

V rámci celého prieskumu bolo vyhodnotených 4000 dotazníkov a pacienti sú podľa neho v nemocniciach najmenej 

spokojní s kvalitou stravy, naopak, dlhodobo je najlepšie hodnotené správanie lekárov k pacientom. "Na výsledky 

prieskumu budeme pozerať pri podpisovaní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," uviedol generálny riaditeľ 

Dôvery Martin Kultan. 

 

Hodnotenie všeobecných nemocníc z pohľadu pacienta 

 

1. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

 

2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. 

 

3. Nemocnica svätého Michala, a. s. 

 

4. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

 

5. Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

 

6. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 

 

7. Nemocničná a.s. 

 

8. Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 

 

9. Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

10. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

 

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

 

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

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 4. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

13. Nemocnica Poprad, a.s. 

 

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

 

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

 

18. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 

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

 

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

 

42. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. 

 

43. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

 

44. Svet zdravia, a.s. – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.10.  Šottníková tretia na MSR 

 [Pezinské ECHO; 08/2015; 30/04/2015; s.: 6; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Kolkárka Jana Šottníková reprezentujúca KK Victoria Pezinok, uhádzala na Majstrovstvách Slovenska tretie miesto. 

 

Majsterkou Slovenska v kolkoch na víkendovom domácom šampionáte (25. 26.4.) v Rakoviciach sa stala Michaela 

Beňová z TJ Slavoj Veľký Šariš, medzi mužmi triumfoval v Bratislave domáci hráč KK Inter Ján Jasenský. V kategórii 

junioriek si najlepšie počínala Dana Klubertová z Tatrana Spišská Nová Ves, medzi dorastenkami bola rovnako v 

Piešťanoch najúspešnejšia Nikola Mazúchová z TJ Slovan Šaľa. Dorastenci sa predstavili v Sučanoch a titul si vybojoval 

domáci Michal Ludrovský. Michaela Beňová dosiahla v súčte sobotňajšej kvalifikácie a nedeľňajšieho finále (2x120 hodov 

združených) spolu 1108 bodov a po vlaňajšom striebre sa tentoraz tešila z prvenstva. Na druhej priečke skončila v 

Rakoviciach domáca Romana Dalošová (výkon 1089), tretiu priečku obsadila Jana Šottníková z KK Victoria Pezinok 

(1081). Obhajkyňa primátu Katarína Valigurová (Tatran Spišská Nová Ves) sa musela uspokojiť s 5. miestom (1075). 

Medzi mužmi vystúpil v domovskej kolkárni na najvyšší stupeň Ján Jasenský, ktorý si pripísal v súčte 1309 bodov. 

Striebro si na MSR jednotlivcov vybojoval len s minimálnym odstupom člen KK Tatran Sučany Peter Adamec (1307), na 
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bronzovej priečke klasifikovali Petra Magalu z TJ Slavoj Veľký Šariš (1304). Obhajca majstrovského titulu Tomáš Pašiak 

(ŽP Šport Podbrezová) obsadil až 14. miesto (1223). 

 

MUŽI (Bratislava):1. Ján Jasenský(KK Inter Bratislava) 1309 (kvalifikácia: 646, finále: 663), 2. Peter Adamec (KK Tatran 

Sučany) 1307 (646+661), 3. Peter Magala (TJ Slavoj Veľký Šariš) 1304 (634+670), 4. Milan Tomka (ŽP Šport 

Podbrezová) 1294 (654+640), 5. Martin Pozsgai 1284(650+634), 6. Jaroslav Truska (obaja KK Inter Bratislava) 1283 

(654+629). 

 

ŽENY(Rakovice):l. Michaela Beňová (TJ Slavoj Veľký Šariš) 1108 (558+550), 2. Romana Dalošová (TJ Rakovice) 1089 

(541+548), 3. Jana Šottníková (KKVictoria Pezinok) 1081 (544+537), 4. Elena Fúrstenová(TKKTrenčín)1076 (536+540), 

5. Katarína Valigurová 1075 (55Í+516), 6. Gabriela Kuchárová(obeTatran Spišská Nová Ves)1067 (521+546). (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Basketbalistky zo Závodia opäť na MSR 

 [Žilinský večerník; 18/2015; 28/04/2015; s.: 35; Nina Ičová ; Zaradenie: Šport] 

 

Dievčatám Basketbalového klubu mládeže sa podarilo zopakovať vlaňajší prekvapujúci úspech a opäť sa kvalifikovali s 

obomi družstvami hrajúcimi súťaž do 6-členného finále majstrovstiev SR. 

 

Nina Ičová 

 

Snímka archív klubu 

 

Mladšie žiačky (ročník nar. 2002) i staršie minižiačky (ročník nar. 2003) si už v predstihu vybojovali miestenku na finálový 

turnaj majstrovstiev Slovenska ako jeden z dvoch postupujúcich účastníkov z oblastnej súťaže hrajúcej sa na strednom 

Slovensku. O postup mladších žiačok sa zaslúžili: Michaela Buryová, Simona Derkitsová, Táňa Ďuranová, Vanessa 

Gašpieriková, Saška Gavláková, Alžbeta Gažiová, Alexandra Chovancova, Eva Káčerova, Zuzana Papajčíková, Natália 

Rajčanová, Vanesa Tadesse, Adela Tomiczková. Od družstva starších minižiačok sa očakával jasný postup. O postup 

starších žiačok sa zaslúžili: Tamara Bergerová, Sandra Boženíková, Terka Frolová, Nina Gavláková, Petra Halamová, 

Emma Horváthová, Tamara Košťálová, Lenka Kubíková, Simona Kubíková, Ivana Macharová, Denisa Michnáčová, Ema 

Pekárová, Markéta Sedláčková, Barbora Strážovcová, Petra Tarabíková, Mária Tlacháčová, Lucia Vaňová. Majstrovstvá 

sa uskutočnia pre mladšie žiačky v Spišskej Novej Vsi v termíne 8. -10. 5., v prípade starších minižiačok sú 

usporiadateľom Košice v termíne 22. - 24. 5. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  POLITICI VERZUS RÓMOVIA 
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 [Nota bene; 05/2015; 29/04/2015; s.: 26,27,28,29; Michal Valach a Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku ; Zaradenie: anketa] 

 

K najzávažnejším problémom Slovenska patrí postavenie Rómov v spoločnosti. Preto sme sa relevantných strán a hnutí 

pýtali: Ak budete v budúcej vláde, čo urobíte pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít? 

 

Michal Valach a Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku  

---- 

 

Kresťanskodemokratické hnutie 

 

Jednou z priorít nášho hnutia je aj téma spolužitia s Rómami. Sme jedinou politickou stranou, ktorá má podpredsedníčku 

priamo spojenú s touto agendou. Bývalý splnomocnenec vlády, Miroslav Pollák, ktorý bol garantom prípravy vládnej 

stratégie, je poradcom predsedu hnutia pre túto oblasť a hnutie sa hlási k Stratégii integrácie Rómov do roku 2020, ktorá 

bola prijatá vládou SR v januári 2012. Aktualizáciou stratégie a dopracovaním akčných plánov chceme vytvoriť 

komplexný program zameraný na spolužitie a inklúziu.  

 

Našou ambíciou je prispieť k rozvoju Slovenska v menej rozvinutých regiónoch aj podporou nových alternatív sociá lnej 

ekonomiky. Sociálnu ekonomiku vnímame ako podpornú ekonomiku, ktorá nekonkuruje trhovej ekonomike, ale ju vhodne 

dopĺňa realizovaním prospešných aktivít pre rôzne komunity (často sociálne znevýhodnené alebo zanedbané). Vážnymi 

partnermi a realizátormi rôznych foriem sociálnej ekonomiky na lokálnej úrovni sú miestne samosprávy a mimovládne 

organizácie rôzneho druhu. Na celoštátnej úrovni treba byť odvážnymi a podporiť vytvorenie inkluzívneho trhu práce, 

ktorý má šance prelomiť doterajšie neúčinné opatrenia v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti. 

 

Miroslava Szitová, podpredsedníčka 

 

---- 

 

Strana maďarskej komunity Strana maďarskej komunity venuje problematike integrácie marginalizovaných rómskych 

komunít značnú pozornosť. I keď nie sme parlamentná strana, vo svojom programe činnosti nezabúdame na sociálne 

otázky, v rámci nich ani na situáciu rómskych komunít. 

 

Naše návrhy na lokálnej úrovni sú:  

 

Pozdvihnúť Rómov prostredníctvom vzdelávania - vytváranie škôlok v segregovaných oblastiach, kde by aj mladí rodičia 

boli vedení k výchove mentálnej hygieny. Navštevovanie týchto škôlok by malo byť viazané na poskytovanie sociálnej 

podpory.  
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Vypracovať špeciálny školský plán a učebné osnovy pre žiakov z najviac zaostávajúcich oblastí - napríklad vyučovanie 

špeciálnych predmetov v predpoludňajších hodinách, popoludní ,,dobiehajúce" vzdelávanie. Špeciálnych pedagógov a 

iných odborníkov pre túto oblasť pokryť z fondov EÚ a zo štátnych fondov.  

 

Vytvorenie nadácie pod záštitou obce na zabezpečenie starostlivosti o talenty (v oblasti športu, vzdelávania, kultúry, 

pomoc na rozvíjanie odborných schopností atď.). Samozrejme, nie len pre Rómov, ale aj pre talentovaných žiakov a 

študentov pochádzajúcich zo zlých sociálnych pomerov.  

 

Rozbehnutie kurzov (na základe získaných dotácií) s cieľom pozdvihnutia tradičných miestnych rómskych, ale aj 

nerómskych remesiel, ktoré majú dodnes veľký hodnotový význam, zároveň sú turistickou kuriozitou. 

 

Ďalej rozvíjať verejnoprospešné práce na systematickú pracovnú činnosť. Vykonávanie takejto práce viazať na 

poskytovanie sociálnych dávok a na miestne výhody poskytované pre odkázané osoby v prípade existenčných ťažkostí.  

 

Najlepším riešením sa podľa nás javí vytvorenie rómskej samosprávy popri miestnej samospráve so štátnou podporou. 

Mimoriadne dôležité by bolo vytvoriť popri rómskej samospráve aj orgán pomoci rómskym rodinám, ktorý by bol 

poradným orgánom tak pre rómske, ako aj ostatné sociálne slabé rodiny. 

 

István Samu, člen Republikového predsedníctva. 

 

---- 

 

Most-Híd 

 

Ak Most-Híd bude v nasledujúcom období súčasťou vlády Slovenskej republiky, budeme presadzovať najdôležitejšie 

body nášho strategického dokumentu Občianska vízia. Ide napríklad o motiváciu zamestnávateľov k zamestnaniu 

evidovaných nezamestnaných, o zmysluplné programy verejnoprospešných prác, o reformu odbornej výučby, o boj proti 

úžerníkom a čiernej práci, o vylepšenie školskej integrácie rómskych detí - napríklad nultým ročníkom, posilnením siete 

rómskych asistentov a prerobením vstupných testov do základných škôl; o riešenie čiernych stavieb alebo o posilnenie 

inštitucionálneho pozadia rómskej kultúry na Slovensku. Ide o komplexný balík, ktorý by naladil sociálnu politiku v oblasti 

riešenia hlbokej chudoby na problémy Rómov, ale tak, aby z nej neboli vynechaní ani chudobní nerómski obyvatelia. 

 

Matej Kováč, hovorca 

 

---- 

 

NOVA 
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Reálne výsledky majú lokálne projekty a ľudia, ktorí sú pre tieto lokálne projekty nadšení. Štát by mal zaviesť 

mechanizmus transparentnej podpory práve takýchto lokálnych projektov. 

 

Jednou z vecí, ktoré plánuje hnutie NOVA urobiť, je aj pripraviť pre tieto komunity a marginalizované skupiny systém 

motivácie k práci. Dnešný stav, kedy je výška sociálnych dávok blízka minimálnej mzde, demotivuje pracovať aj ľudí z 

marginalizovaných skupín, ale aj ostatných, ktorí nevidia dôvod pracovať, keď príjem pracujúcich a nepracujúcich je skoro 

rovnaký. Na Slovensku je veľa práce v obciach, mestách, povodiach, lesoch, a Slovensko nevyzerá ako Švajčiarsko či 

Rakúsko.  

 

Slovensko dnes dáva 2 miliardy eur na sociálnu inklúziu, z ktorých veľká časť ide práve na sociálne dávky, ktoré sa dnes 

vyplácajú bez povinnosti pracovať. Myslíme si, že toto je potrebné spojiť. 

 

Hnutie NOVA má vo svojom programe pripravený komplexný návrh, aby osobitná agentúra mala na starosti spojenie 

dávok s prácou. Tak by vznikol na Slovensku spravodlivý systém, pretože ten dnešný sa plynutím času zhoršuje a je to 

systém sociálnej korupcie, kde prostredníctvom neho korumpujeme ľudí práve z marginalizovaných komunít. 

 

Daniel Lipšic, predseda 

 

---- 

 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

 

Poriadok v eurofondoch. To je prvý predpoklad, ktorý je potrebné splniť, ak má byť využitie európskych zdrojov na 

rómsku problematiku efektívne. Peter Pollák nastavil podmienky čerpania adresne a prísne, a je dôležité, aby budúca 

vláda v tomto nastavení pokračovala. Jednoznačne je tiež potrebné pretaviť viaceré projekty, ktoré boli odskúšané pilotne 

a lokálne, do legislatívy a uplatniť ich systémovo a celonárodne. 

 

Dano Mitas, komunikácia s médiami 

 

---- 

 

Sloboda a Solidarita 

 

Za príklad dobrej praxe dlhodobo pokladám to, čo urobil s obcou Spišský Hrhov jej dlhoročný starosta Vlado Ledecký. 

Rómom dal prácu v obecnom podniku za predpokladu, že si postavia a zveľadia murované domy. Obecný podnik 

poskytuje služby aj pre majoritnú časť obce, a tak nik z majority nemá negatívny vzťah voči Rómom v obci. Ledecký 

zhomogenizoval obec, robí množstvo aktivít aj pre rómske deti, majú skvelú školu s výborným prístupom k rómskym 

deťom, bez segregácie. Ak by sme Ledeckého vedeli naklonovať, ani jedna obec by nemala problém s rómskou osadou. 
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Na našej stránke máme uvedených viac ako 30 opatrení na riešenie rómskej otázky pod názvom Prácu dospelým, 

vzdelanie deťom: http://www.strana-sas.sk/praca-dospelym,vzdelanie-detom/1875.  

 

Lucia Nicholsonová, poslankyňa NR SR 

 

---- 

 

SMER - sociálna demokracia 

 

Predovšetkým nerobiť z tejto problematiky nástroj politického boja, finančné prostriedky používať efektívne a 

vyhodnocovať pravidelne účinnosť ich použitia. Pokiaľ je to potrebné, prehodnotiť niektoré prístupy, poučiť sa z 

pozitívnych príkladov zo zahraničia. Zároveň brať do úvahy osobitosť tejto menšiny, rešpektovať ju a rozvíjať to, čo je 

dobré, vyzdvihovať a viac ukazovať pozitívne príklady a vzory. A uvedomiť si aj to, že to celé je beh na dlhé trate - 

okamžité riešenia neexistujú, a zároveň Rómovia nemôžu byť len pasívnymi prijímateľmi našich riešení. Zmena ich 

postavenia v spoločnosti je najmä v ich vlastných rukách a začína sa v zmene spôsobu života u každého jedného z nich. 

 

Lea Grečková, poslankyňa NR SR a viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Šymon kliman 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Predstavujeme futbalové talenty Dvojčatá Šomšákovci sa vrátili naspäť do rodného 

klubu 

 [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7775131/dvojcata-somsakovci-sa-vratili-naspat-do-rodneho-klubu.html 

 

Rodičia a ich talentované deti po základnej škole uvažujú zmeniť svoj materský futbalový klub za klub, kde funkcionári 

futbalových akadémií sľubujú rôzne výhody, no sľuby sa buď nedodržiavajú, alebo vôbec neplnia.  

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Príklad tohto typu sú dvojčatá Matúš a Lukáš Šomšákovci. 

 

Obaja bratia sa po základnej škole rozhodli pre futbalový klub v Michalovciach, ktorý hrá prvú dorasteneckú ligu. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7775131/dvojcata-somsakovci-sa-vratili-naspat-do-rodneho-klubu.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 4. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Vrátili sa domov  

 

"Nevyhovoval internát, nebola tam športová futbalová škola, preto sme sa rozhodli pre návrat do materského futbalového 

klubu," uviedol Tomáš Šomšák, ktorý sa chcel presadiť v prvej dorasteneckej lige, preto sa vybral na skúšku do 

prvoligového Ružomberka. 

 

Lukáš zostal verný Spišskej Novej Vsi. Bratia sa rozdelili, Tomášovi sa v Ružomberku darilo, ale neostal tam a vrátil sa 

za bratom domov.  

 

Napriek tomu, že dvojčatá patria vekom do mladšieho dorastu, hrávajú doma obaja už aj za starší dorast a Matúš to 

skúša aj v seniorskom áčku. 

 

Dvojčatá sa narodili v roku 1998 v Spišskej Novej Vsi. Ťažko ich rozoznať. Tomáš je vysoký 170 centimetrov, jeho 

hmotnosť je 63 kilogramov, obľúbené jedlo sú cestoviny s omáčkou, má rád džús, nepohrdne dobrým filmom a dobrou 

hudbou. 

 

Futbalové dvojčatá úspešne ukončili základnú školu, Tomáš je žiak Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej 

Vsi. 

 

Futbalovo vyrastali v športovej futbalovej triede ZŠ v Spišskej Novej Vsi, Nejedlého ulica. 

 

"Obom sa nám v prvej lige starších žiakov darilo a dobrý výkon sme zanechali aj na majstrovstvách Slovenska starších 

žiakov. Záujem futbalových klubov nás neprekvapil, rozhodli sme sa vrátiť sa domov," uviedol Tomáš. 

 

Rodičia ich podporujú len v rámci ich finančných možností, ťažko sa vyrovnali so skutočnosťou, že chlapci si vybrali za 

šport futbal. V rámci rodiny sú to dvojnásobné výdavky, chlapci veria, že rodičia zistia, že ich rozhodnutie bolo správne. 

 

O tom, že Tomáš je dobrý futbalista, svedčí aj rozhodnutie vedenia klubu využiť tohto hráča v seniorskom mužstve.  

 

Doma s Bardejovskou Novou Vsou a v Michalovciach bol na súpiske za Spišskú Novú Ves, ktorá v majstrovskom 

zápase zvíťazila. 

 

Tomáš bol pri víťazstve Spišiakov, veríme, že to bol pre mladého talentovaného hráča motivačný prvok v jeho futbalovej 

kariére. 

 

Po staršom dorastencovi Liptákovi je Lukáš druhý dorastenec, ktorý v tejto sezóne obliekol seniorský dres FK Spišská 

Nová Ves. 
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Určite v kolektíve dorastencov sú i ďalší talentovaní hráči, ktorí budú ich nasledovať do seniorského mužstva. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Turnaj žiakov 

 [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7774999/turnaj-ziakov.html 

 

Riaditeľ športovej futbalovej školy na ulici Nejedlého v Spišskej Novej Vsi Miroslav Novaček v spolupráci so svojimi 

učiteľmi Bartolomejom Ogurčákom a Radoslavom Sirkom zorganizoval 24. apríla 2015 futbalový turnaj pre žiakov 

ročníkov 1. – 4. Bol to už šiesty ročník.  

 

SP. NOVÁ VES. Na turnaj prijali pozvanie základné školy z Odorína, Chraste nad Hornádom, Poráča, Rudňan, 

Spišského Štvrtku a Spišského Hrušova, doplnili ich dve družstvá organizujúcej školy. Osem mužstiev bolo rozdelených 

do dvoch skupín po štyroch. Po skončení zápasov v skupinách sa bojovalo o poradie v turnaji. 

 

Výsledky:  

 

Skupina A: ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého A – ZŠ 1.-4. Poráč 9:0, ZŠ 1.- 4. Odorín – ZŠ Spišská Nová Ves, 

Nejedlého A 0:11, ZŠ 1.-4. Poráč – ZŠ 1.-4. Odorín 0:6, ZŠ Spišský Štvrtok – ZŠ 1.–4. Odorín 7:0, ZŠ 1.–4. Poráč – ZŠ 

Spišský Štvrtok 0:5, ZŠ Spišský Štvrtok – ZŠ Spišská Nová Ves A 1:9. 

 

Poradie v skupine A:  

 

1. ZŠ Spišská Nová Ves A, 2. ZŠ Spišský Štvrtok, 3. ZŠ 1.–4. Odorín, 4. ZŠ 1.– 4. Poráč. 

 

Skupina B:  

 

ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého B – ZŠ 1.–4. Chrasť n/Horn. 0:6, ZŠ Rudňany – ZŠ Spišský Hrušov 1:5, ZŠ 1.-4. 

Chrasť n/Horn. – ZŠ Spišský Hrušov 1:5, ZŠ Spišská Nová Ves B – ZŠ Rudňany 2:0, ZŠ Rudňany – ZŠ 1.-4. Chrasť 

n/Horn. 0:12, ZŠ Spišský Hrušov – ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého B 4:1. 

 

Poradie v skupine B:  

 

1. ZŠ 1.-4. Chrasť n/Horn., 2. ZŠ Spišský Hrušov, 3. ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého B, 4. ZŠ 1.-4. Poráč 

 

Zápasy o umiestnenie:  

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7774999/turnaj-ziakov.html
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O 7. miesto:  

 

ZŠ 1.-4. Poráč – ZŠ Rudňany 1:3 

 

O 5. miesto:  

 

ZŠ 1.-4. Odorín – ZŠ Spišská Nová Ves B 5:1 

 

O 3. miesto:  

 

ZŠ Spišský Štvrtok – ZŠ Spišský Hrušov 5:4 

 

Finále:  

 

ZŠ Spišská Nová Ves A – ZŠ 1.-4. Chrasť n/Horn. 7:4 

 

Celkové poradie na turnaji:  

 

1. ZŠ Spišská Nová Ves Nejedlého A, 2. ZŠ 1.-4. Chrasť n/Horn., 3. ZŠ Spišský Štvrtok, 4. ZŠ Spišský Hrušov, 5. ZŠ 1.-

4. Odorín, 6. ZŚ Spišská Nová Ves , Nejedlého B, 7. ZŠ Rudňany, 8. ZŠ 1.-4. Poráč. 

 

"Na našej škole sa stáva už tradíciou, že ZŠ Nejedlého organizuje futbalový turnaj pre žiakov 1.-4. Sme radi, že aj tohto 

roku prijalo pozvanie šesť vidieckych základných škôl, ktoré si zmerajú sily s našimi mužstvami i navzájom," povedal 

riaditeľ turnaja Miroslav Novaček. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Ženské finále pod dohľadom Jána Kozáka 

 [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7779449/zenske-finale-pod-dohladom-jana-kozaka.html 

 

Ďalšie finále Slovenského pohára na Spiši.  

 

SP. NOVÁ VES. Finišujúce práce v útrobách futbalového stánku signalizujú blížiaci sa začiatok ďalšej mimoriadnej 

športovej udalosti v Spišskej Novej Vsi v tomto roku. 

 

Po basketbalistkách a volejbalistkách si po prvýkrát u nás zmerajú svoje kvality v súboji o Slovenský pohár aj naše 

momentálne najlepšie ženské futbalové kolektívy v predzápase podvečerného mužského finále v neďalekom Poprade (v 

NTC v piatok 1. mája od 18.15 hod. medzi AS Trenčín a FK Senica). 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7779449/zenske-finale-pod-dohladom-jana-kozaka.html
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Kozák sa vráti, kde vyrastal  

 

V prvý májový deň tohto roku, teda v piatok o 13.00 hod. vybehnú na trávnik spišskonovoveského štadióna futbalistky 

úradujúceho majstra Slovenska a obhajcu Slovenského pohára, hráčky FC Union Nové Zámky a ich veľké rivalky z 

bratislavského Slovana. 

 

V minuloročnom dramatickom finále sa nakoniec až po pokutových kopoch tešili šťastnejšie hráčky Unionu. 

 

"Teší nás, že aj keď na poslednú chvíľu, ale predsa sa nám podarilo dokončiť všetky dohodnuté úpravy, ktoré boli 

podmienkou usporiadania tohto finálového stretnutia zo strany zväzu. O to viac sa teraz obraciame k oblohe, aby snahu 

viacerých nepokazilo zradné počasie . Po konzultácii s vedením SFZ nepripravujeme nejaké mimoriadne sprievodné 

akcie, nakoľko sme v tomto smere na rozdiel od halových športov dosť limitovaní prípadnými nepriaznivými 

poveternostnými podmienkami," ozrejmil situáciu prezident FK Spišská Nová Ves Pavol Hudáček. 

 

"Veľmi si vážime, že na štadión, kde v podstate začínal s vážnejším futbalom, zavíta reprezentačný tréner úspešnej 

slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák, ktorý v polčasovej prestávke vylosuje aj šťastných majiteľov 

zlosovateľných spravodajov, ktorí si odnesú napríklad reprezentačný dres podpísaný hráčmi či lístky na kvalifikačné 

stretnutie Slovensko – Macedónsko. Prípadný výťažok z konanej dobrovoľnej zbierky by išiel na činnosť našich dvoch 

dievčenských kolektívov, druholigových žien a prvoligových žiačok. Boli by sme určite radi, aby sme na našom štadióne 

vytvorili obidvom súperom kulisu hodnú takéhoto duelu. Preto bude aj vstup na stretnutie zdarma. Pohár víťazovi 

odovzdá spolu s primátorom Jánom Volným prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Verím že sa pred 

čelnými predstaviteľmi slovenského futbalu budeme prezentovať dôstojne, aby sme mali možnosť podobné podujatia 

hostiť v našom meste aj v blízkej budúcnosti." 

 

Na druhý deň majstrák  

 

Začiatok mája je v metropole Spiša bohatý na futbalové udalosti. Slovenský pohár v sobotu vystrieda majstrovský futbal a 

o týždeň je na programe veľký mládežnícky turnaj O pohár Eduarda Kessela. 

 

"V piatok pozývame všetkých priaznivcov futbalu na Slovenský pohár. Deň po finále v sobotu o 16.30 hod. budeme hostiť 

na svojom štadióne súpera z Giraltoviec, aj hráči FK, ktorí by si radi napravili víťazstvom reputáciu po vonkajšej prehre v 

minulom kole tretej ligy," dodal P. Hudáček. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Ženské finále bude pod dohľadom Jána Kozáka 

 [Korzár; 99/2015; 30/04/2015; s.: 19; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: Denník košického kraja] 
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SP.NOVÁVES. Finišujúce práce v útrobách futbalového stánku signalizujú blížiaci sa začiatok ďalšej mimoriadnej 

športovej udalosti v Spišskej Novej Vsi v tomto roku. Po basketbalistkách a volejbalistkách si po prvýkrát v tomto meste 

zmerajú svoje kvality v súboji o Slovenský pohár aj naše momentálne najlepšie ženské futbalové kolektívy v predzápase 

podvečerného mužského finále v neďalekom Poprade (v NTC v piatok 1. mája od 18.15 hod. medzi AS Trenčín a FK 

Senica). 

 

Kozák sa vráti, kde vyrastal 

 

V prvý májový deň tohto roku, teda v piatok o 13.00 hod. vybehnú na trávnik spišskonovoveského štadióna futbalistky 

úradujúceho majstra Slovenska a obhajcu Slovenského pohára, hráčky FC Union Nové Zámky a ich veľké rivalky z 

bratislavského Slovana. V minuloročnom dramatickom finále sa nakoniec až po pokutových kopoch tešili šťastnejšie 

hráčky Unionu. "Teší nás, že aj keď na poslednú chvíľu, ale predsa sa nám podarilo dokončiť všetky dohodnuté úpravy, 

ktoré boli podmienkou usporiadania tohto finálového stretnutia zo strany zväzu. O to viac sa teraz obraciame k oblohe, 

aby snahu viacerých nepokazilo zradné počasie. Po konzultácii s vedením SFZ nepripravujeme nejaké mimoriadne 

sprievodné akcie, nakoľko sme v tomto smere na rozdiel od halových športov dosť limitovaní prípadnými nepriaznivými 

poveternostnými podmienkami," ozrejmil situáciu prezident FK Spišská Nová Ves Pavol Hudáček a pokračoval: "Veľmi si 

vážime, že na štadión, kde v podstate začínal s vážnejším futbalom, zavíta reprezentačný tréner úspešnej slovenskej 

futbalovej reprezentácie Ján Kozák, ktorý v polčasovej prestávke vylosuje aj šťastných majiteľov spravodajov, ktorí si 

odnesú napríklad reprezentačný dres podpísaný hráčmi či lístky na kvalifikačné stretnutie Slovensko – Macedónsko. 

Prípadný výťažok z konanej dobrovoľnej zbierky by išiel na činnosť našich dvoch dievčenských kolektívov, druholigových 

žien a prvoligových žiačok. Boli by sme určite radi, aby sme na našom štadióne vytvorili obidvom súperom kulisu hodnú 

takéhoto duelu. Preto bude aj vstup na stretnutie zdarma. Pohár víťazovi odovzdá spolu s primátorom Jánom Volným 

prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Verím že sa pred čelnými predstaviteľmi slovenského futbalu 

budeme prezentovať dôstojne, aby sme mali možnosť podobné podujatia hostiť v našom meste aj v blízkej budúcnosti." 

 

Na druhý deň majstrák 

 

Začiatok mája je v metropole Spiša bohatý na futbalové udalosti. Slovenský pohár v sobotu vystrieda majstrovský 

treťoligový futbal a o týždeň je na programe veľký mládežnícky turnaj O pohár Eduarda Kessela. "V piatok pozývame 

všetkých priaznivcov futbalu na Slovenský pohár. Deň po finále v sobotu o 16.30 hod. budeme hostiť na svojom štadióne 

súpera z Giraltoviec, aj hráči FK, ktorí by si radi napravili víťazstvom reputáciu po vonkajšej prehre v minulom kole tretej 

ligy," dodal P. Hudáček. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Späť na obsah 
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1.17.  René Jarolín prestúpil z Edinburghu do Milton Keynes 

 [hokejportal.net; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Európa] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/rene-jarolin-prestupil-z-edinburghu-do-milton-keynes/58952 

 

Slovenský hokejový útočník René Jarolín prestúpil zo škótského klubu Edinburgh Capitals, ktorý hrá v Elite Ice Hockey 

League (EIHL), do anglického tímu Milton Keynes Lightning - ten účinkuje v súťaži English Premier Ice Hockey League 

(EPIHL). Informáciu priniesol portál MKweb.co.uk. Tridsaťtriročný niekdajší reprezentant SR Jarolín v minulosti pôsobil v  

Spišskej Novej Vsi, rodnej Skalici, Zvolene, Slovane Bratislava a  

Poprade. Na Britské ostrovy odišiel v roku 2011, medzičasom si zahral aj 

za Senicu a Žilinu. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Primátori sa stretli s firmou, ktorá sa špecializuje na eurofondy 

 [korzar.sme.sk; 30/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - lubovna] 

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/7770586/primatori-sa-stretli-s-firmou-ktora-sa-specializuje-na-eurofondy.html 

 

Hlavnou témou bol projekt, ktorého cieľom je predchádzať povodniam.  

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Vedenie mesta pozvalo primátorov okresných miest Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, 

Spišská Nová Ves i primátora Spišskej Belej a zároveň podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Štefana 

Bieľaka na stretnutie s firmou špecializujúcou sa na získavanie zdrojov z rôznych programov a grantov Európske únie pre 

verejný ako aj súkromný sektor. 

 

Hlavnou témou schôdzky bol projekt pod názvom Tri rieky, jedna budúcnosť, ktorý predstavil Michal Kravčík z 

mimovládnej organizácie Ľudia a voda. 

 

Jeho cieľom je vytvoriť v oblasti Levočských vrchov súbor zásahov do krajiny, ktoré majú pomôcť predchádzaniu povodní 

a zároveň majú zatraktívniť krajinu relaxačné vodné plochy. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Adam Jánošík sa teší na svoj prvý seniorský šampionát 

 [hokejportal.net; 29/04/2015; Redakcia ; Zaradenie: MS -> MS 2015 Česko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/adam-janosik-sa-tesi-na-svoj-prvy-seniorsky-sampionat/58947 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/rene-jarolin-prestupil-z-edinburghu-do-milton-keynes/58952
http://lubovna.korzar.sme.sk/c/7770586/primatori-sa-stretli-s-firmou-ktora-sa-specializuje-na-eurofondy.html
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/adam-janosik-sa-tesi-na-svoj-prvy-seniorsky-sampionat/58947
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Úsmev od ucha k uchu zdobil tvár obrancu Adam Jánošíka pri odchode zo stredajšieho tréningu slovenskej hokejovej 

reprezentácie. Realizačný tím ho totiž nevyradil z kádra a vo štvrtok ráno cestuje s mužstvom na majstrovstvá sveta do 

Ostravy. Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to bude premiéra na seniorskom svetovom šampionáte. "Doteraz som bol len 

na dvoch juniorských. Čakám, že v Česku bude  

výborná atmosféra, veď je to blízko. Veľmi sa na to teším. Po skončení  

klubovej sezóny som sa pripojil k reprezentácii s tým, že sa chcem  

dostať na MS. Snažil som sa hrať všetky zápasy naplno a som rád, že  

nejdem domov. Mal som dobrý pocit, že mi to môže vyjsť. Niekedy to však  

nestačí, no vyšlo mi to. Od začiatku sezóny som obehal všetky  

reprezentačné akcie. Moje výkony sa reprezentačným trénerom asi páčili,"  

prezradil Adam Jánošík z majstrovských Košíc a pokračoval: "Od začiatku 

prípravy to bol boj o každé miesto. Až do posledného dňa sa totiž  

vyraďovalo z kádra. V Ostrave sa teším na všetko - na atmosféru i to, že 

som v tíme a môžem si zahrať s hráčmi, ktorí sú v našom národnom  

mužstve." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Adam Jánošík sa teší na svoj prvý seniorský šampionát 

 [osporte.sk; 29/04/2015; Redakcia ] 

http://www.osporte.sk/index.php?id_cat=250237&news=213889 

 

Bratislava (SITA) - Úsmev od ucha k uchu zdobil tvár obrancu Adama Jánošíka (na snímke) pri odchode zo stredajšieho 

tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. Realizačný tím ho totiž nevyradil z kádra a vo štvrtok ráno cestuje s 

mužstvom na majstrovstvá sveta do Ostravy. Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to bude premiéra na seniorskom 

svetovom šampionáte.  

 

"Doteraz som bol len na dvoch juniorských. Čakám, že v Česku bude výborná atmosféra, veď je to blízko. Veľmi sa na to 

teším. Po skončení klubovej sezóny som sa pripojil k reprezentácii s tým, že sa chcem dostať na MS. Snažil som sa hrať 

všetky zápasy naplno a som rád, že nejdem domov. Mal som dobrý pocit, že mi to môže vyjsť. Niekedy to však nestačí, 

no vyšlo mi to. Od začiatku sezóny som obehal všetky reprezentačné akcie. Moje výkony sa reprezentačným trénerom 

asi páčili," prezradil Adam Jánošík z majstrovských Košíc a pokračoval: "Od začiatku prípravy to bol boj o každé miesto. 

Až do posledného dňa sa totiž vyraďovalo z kádra. V Ostrave sa teším na všetko - na atmosféru i to, že som v tíme a 

môžem si zahrať s hráčmi, ktorí sú v našom národnom mužstve."  

 

Svetový šampionát sa od 1. do 17. mája uskutoční v Prahe aj Ostrave, kde sa konali MS aj pred jedenástimi rokmi. 

Napriek mladému veku si Adam Jánošík veľmi dobre spomína na spomenutý turnaj. "Bol to môj prvý šampionát, na ktorý 

ma tatko s dedkom zobrali ako diváka. Veľmi dobre si ho pamätám. Boli sme asi na troch zápasoch v Ostrave. Vtedy mal 

http://www.osporte.sk/index.php?id_cat=250237&news=213889
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premiéru Domino Graňák a tatko mi hovoril, že si ho mám všímať, že hrá výborne," prezradil zaujímavosť niekdajší hráč 

českého Liberca so skúsenosťami aj zo zámorskej juniorskej QMJHL.  

 

"Ak by mi v lete 2014 niekto povedal, že na konci sezóny si zahrám na majstrovstvách sveta, neveril by som tomu. Hneď 

v úvode sezóny som si dal cieľ, že sa chcem dostať do reprezentácie a podarilo sa mi to hneď v novembri. Pokračovalo 

to ďalej, stupňovalo sa to a je to tu, idem na šampionát. Na MS urobím všetko, aby som k majstrovskému titulu s 

Košicami možno pridal medailu," doplnil Jánošík.  

 

Foto: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Jánošík by chcel k titulu pridať aj medailu z MS 

 [Korzár; 99/2015; 30/04/2015; s.: 17; sita ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

 

OBRANCU HC KOŠICE ČAKÁ PREMIÉRA 

 

Úsmev od ucha k uchu zdobil tvár obrancu HC Košice Adam Jánošíka pri odchode zo včerajšieho tréningu slovenskej 

hokejovej reprezentácie. Realizačný tím ho totiž nevyradil z kádra a dnes ráno cestuje s mužstvom na majstrovstvá sveta 

do Ostravy. 

 

BRATISLAVA. Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to bude premiéra na seniorskom svetovom šampionáte. 

 

Teší sa na všetko 

 

"Doteraz som bol len na dvoch juniorských. Čakám, že v Česku bude výborná atmosféra, veď je to blízko. Veľmi sa na to 

teším. Po skončení klubovej sezóny som sa pripojil k reprezentácii s tým, že sa chcem dostať na MS. Snažil som sa hrať 

všetky zápasy naplno a som rád, že nejdem domov. Mal som dobrý pocit, že mi to môže vyjsť. Niekedy to však nestačí, 

no vyšlo mi to. Od začiatku sezóny som obehal všetky reprezentačné akcie. Moje výkony sa reprezentačným trénerom 

asi páčili," prezradil Adam Jánošík z majstrovských Košíc a pokračoval: "Od začiatku prípravy to bol boj o každé miesto. 

Až do posledného dňa sa totiž vyraďovalo z kádra. V Ostrave sa teším na všetko – na atmosféru i to, že som v tíme a 

môžem si zahrať s hráčmi, ktorí sú v našom národnom mužstve." 

 

V Ostrave ako divák sledoval Graňáka 

 

Svetový šampionát sa od 1. do 17. mája uskutoční v Prahe aj Ostrave, kde sa konali MS aj pred jedenástimi rokmi. 

Napriek mladému veku si Adam Jánošík veľmi dobre spomína na spomenutý turnaj. "Bol to môj prvý šampionát, na ktorý 

ma tatko s dedkom zobrali ako diváka. Veľmi dobre si ho pamätám. Boli sme asi na troch zápasoch v Ostrave. Vtedy mal 
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premiéru Domino Graňák a tatko mi hovoril, že si ho mám všímať, že hrá výborne," prezradil zaujímavosť niekdajší hráč 

českého Liberca so skúsenosťami aj zo zámorskej juniorskej QMJHL. "Ak by mi v lete 2014 niekto povedal, že na konci 

sezóny si zahrám na majstrovstvách sveta, neveril by som tomu. Hneď v úvode sezóny som si dal cieľ, že sa chcem 

dostať do reprezentácie a podarilo sa mi to hneď v novembri. Pokračovalo to ďalej, stupňovalo sa to a je to tu, idem na 

šampionát. Na MS urobím všetko, aby som k majstrovskému titulu s Košicami možno pridal medailu," doplnil Jánošík. 

(sita) 

 

foto: 

 

Pred sezónou by tomu neveril Adam Jánošík ostal v kádri pre majstrovstvá sveta. FOTO: TASR 
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