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1. Spišská Nová Ves 

1.1. TOTO je deň, kedy si musia dať všetci vodiči v Spišskej a okolí bacha: Policajti prezradili svoje plány! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.2. A sny sa stávajú skutočnosťou: Na Malom poli v Spišskej už bývajú prví obyvatelia 

     [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Spoplatnenie parkovania pred nemocnicou: Dôjde k zmene? 3 návrhy, ktoré adresovali vedeniu! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. Zmeny na našom futbalovom štadióne: Nové sektory aj SBS-ka! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Popradské mestské divadlo chce urobiť z Popradu divadelné mesto 

     [Noviny Poprad; 29/2015; 29/07/2015; s.: 4; mar ; Zaradenie: POPRAD] 

1.6. Každý dobrý sused si zaslúži poďakovanie 

     [Turčianske noviny; 29/2015; 28/07/2015; s.: 22,23; Redakcia ; Zaradenie: SÚŤAŽ] 

1.7. Vrcholia prípravy na tretí ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME 

     [teraz.sk; 29/07/2015; TASR ] 

1.8. Vrcholia prípravy na tretí ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME 

     [24hod.sk; 29/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

1.9. Požiar garáže v Spišskom Hrušove neprežila jedna osoba 

     [pravda.sk; 29/07/2015; Pravda sk ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.10. Tragédia v garáži: Výbuch a požiar v montážnej jame neprežil Jozef († 23) 

     [cas.sk; 29/07/2015; Novy Cas, vr ; Zaradenie: Čas.sk] 

1.11. Mexičanka prišla do Spišskej a vystrúhala nám kompliment ako svet: Slová, ktoré vás zaručene dojmú! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

1.12. V Spišskom Hrušove vybuchlo auto, zahynul tam človek 

     [webnoviny.sk; 29/07/2015; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.13. Kde je šanca si v Poprade nájsť džob? Veľký prehľad voľných pracovných miest 

     [poprad.dnes24.sk; 29/07/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad] 

1.14. Spišská Nová Ves je medzi najkrajšími mestami Slovenska 

     [Tatransko-Spišské ECHO; 14/2015; 30/07/2015; s.: 6; sita ; Zaradenie: REGIÓN - INZERCIA] 

1.15. Na súťaž sa naladili dvoma víťazstvami 

     [Zvolenské ECHO; 16/2015; 30/07/2015; s.: 6; dv ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.16. Remetova Dúha získala zákazku na župe 

     [Košické ECHO; 20/2015; 30/07/2015; s.: 3; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN INZERCIA] 

1.17. Spišské extrémne cyklopreteky sú už za rohom 

     [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

1.18. Chrasťanské zlepšenie 

     [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

1.19. Policajné hliadky na Slovensku 30.7.2015 

     [automix.atlas.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 
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1.20. V Rožňave začali s opravou Baníckeho múzea 

     [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - roznava] 

1.21. Výbuch v montážnej jame neprežil Jozef (+ 23) 

     [Nový Čas; 175/2015; 30/07/2015; s.: 6Z; tasr, vr ; Zaradenie: V skratke] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  TOTO je deň, kedy si musia dať všetci vodiči v Spišskej a okolí bacha: Policajti prezradili 

svoje plány! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/toto-je-den-kedy-si-musia-dat-vsetci-vodici-v-spisskej-a-okoli-bacha-policajti-prezradili-svoje-plany-212248 

 

Byť pozorný pri šoférovaní auta treba byť vždy. No v tento deň ešte o to viac. Muži zákona prezradili, aké plány majú v 

okrese Spišská Nová Ves. Kedy a na čo konkrétne si teda dať pozor? 

 

Policajti totiž vyrazia na naše cesty. Posvietia si na vodičov v okrese Spišská Nová Ves. A dátum kontroly prezradili 

vopred. 

 

"Polícia v Košickom kraji pokračuje na cestách vo vykonávaní osobitných kontrol s cieľom pozitívneho ovplyvnenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," informoval krajský policajný hovorca Alexander Szabó. 

 

Ako ďalej dodal, policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím 

inštitútu objektívnej zodpovednosti. 

 

"V rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej 

premávke, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou," upozornil 

Szabó. 

 

Osobitná kontrola sa v okrese Spišská Nová Ves bude prebiehať v piatok 31. júla. 

 

Čítajte tiež: 

 

- Motorová píla a údery drevenými palicami do bezvedomia: Bitka v spišskej osade, zásah niekoľkých policajných hliadok! 

- FOTO Z MIESTA: Audina pri Spišskej narazila do priekopy, vodič (29) utrpel ťažké zranenia 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Policajný zbor SR 

http://spisska.dnes24.sk/toto-je-den-kedy-si-musia-dat-vsetci-vodici-v-spisskej-a-okoli-bacha-policajti-prezradili-svoje-plany-212248
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1.2.  A sny sa stávajú skutočnosťou: Na Malom poli v Spišskej už bývajú prví obyvatelia 

 [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/a-sny-sa-stavaju-skutocnostou-na-malom-poli-v-spisskej-uz-byvaju-prvi-obyvatelia-212280 

 

V novej časti mesta Spišská Nová Ves nad Ferčekovcami bývajú od júna prví obyvatelia. Je to mladá rodinka, ktorá si tu 

našla svoje vysnívané miesto pre život. Na dostavbu čakajú ďalšie stavby rodinných domovov a ďalší majitelia 

stavebných pozemkov sa už pripravujú na výkop základov. 

 

Na predaj je ešte posledných 7 pozemkov s rozmermi od 641 m2 do 1137 m2. Novinkou tohto roka je možnosť 

rozdelenia pozemkov na polovicu a postaviť si pekný priestranný dvojdom. Získate tak menší pozemok, no aj tak 

atraktívne bývanie pod lesom a 5 minút autom od centra mesta Spišská Nová Ves. 

 

IBV Malé pole ponúka bývanie na hranici národného parku Slovenský raj a zároveň sa nachádza 5 minút autom do 

centra Spišskej Novej Vsi. Výhodou pozemkov je ich orientácia na juh s krásnymi výhľadmi na okolitú prírodu a do 

doliny na Ferčekovce. Do budúcna plánovaná rekreačná zóna na vrchole Malého poľa dáva prísľub pre bývanie s 

ideálnym priestorom na aktívny oddych a relax. 

 

Viac informácií nájdete na stránke www.malepole.sk 

 

(PR) – Za obsah aj fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.3.  Spoplatnenie parkovania pred nemocnicou: Dôjde k zmene? 3 návrhy, ktoré adresovali 

vedeniu! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spoplatnenie-parkovania-pred-nemocnicou-dojde-k-zmene-3-navrhy-ktore-adresovali-vedeniu-212277 

 

http://spisska.dnes24.sk/a-sny-sa-stavaju-skutocnostou-na-malom-poli-v-spisskej-uz-byvaju-prvi-obyvatelia-212280
http://spisska.dnes24.sk/spoplatnenie-parkovania-pred-nemocnicou-dojde-k-zmene-3-navrhy-ktore-adresovali-vedeniu-212277
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Závora na parkovisku pred nemocnicou v Spišskej Novej Vsi nie je po vôli mnohým ľuďom, nie len nášho mesta. 

Odkedy je parkovisko spoplatnené je skôr poloprázdne. V meste sa tak uskutočnilo rokovanie, ktoré sa venovalo práve 

tejto téme. 

 

Nedávno sme vás informovali o spoplatnenom parkovisku pre nemocnicou v Spišskej Novej Vsi. Informácia vyvolala u 

obyvateľov Spišskej a okolia búrlivú diskusiu. Kým predtým zvyklo byť parkovisko plné áut od jeho spoplatnenia zíva 

prázdnotou. 

 

Tri návrhy 

 

Na podnet poslanca košického samosprávneho kraja Stanislava Vospáleka a mestského poslanca Adnana Akrama v 

spolupráci s primátorom mesta Jánom Voľným, sa v pondelok na radnici v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo pracovné 

stretnutie s riaditeľom Nemocnice Svet zdravia Antonom Hanušínom, na ktorom sa venovali práve tejto téme. 

 

Ako informoval Stanislav Vospálek, vedeniu nemocnice predložili tri návrhy. Aktuálny sadzobník je nastavený tak, že 

prvých 15 min je parkovanie zdarma a každú ďalšiu načatú hodinu je príplatok 0,50 E. Poslanci navrhovali predĺženie 

bezplatného limitu z 15 min na 30 min. Dôvod je podľa poslanca prostý. "Nie každý ide do nemocnice na vyšetrenie. 

Niekto ide len do lekárne, alebo odniesť veci svojmu príbuznému a za 15 minút to nestihne," vysvetlil Vospálek. 

 

Ďalším návrhom bolo zníženie ceny prvých dvoch hodín parkovania z ceny 1 E na polovicu. Tretím návrhom bolo, ak by 

to bolo možné, využívať parkovisko počas návštevných hodín bez poplatku. 

 

Ďalšie stretnutie 

 

Podľa slov poslanca diskusia sa niesla v priateľskej atmosfére. Návrhy vyplývali z toho, že ako člen rady pre stratégiu 

plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC vie zo štatistík, že na území košického samosprávneho kraja žijú aj 

zamestnaní ľudia pod hranicou chudoby a týmto spôsobom, by sa chceli pokúsiť aspoň zmierniť ich ďalšie náklady. 

 

Nemocnica Svet zdravia, ako akciová spoločnosť, má však plný nárok na zavedenie parkovného. Riaditeľ Anton Hanušín 

vysvetľoval situáciu, keď až príliš vysoké percento zamestnancov parkovalo práve na týchto parkovacích miestach, a 

zároveň zdôrazňoval náklady, ktoré sú spojené s údržbou ciest a parkovísk v okolí nemocnice. 

 

Výsledkom je ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční začiatkom októbra 2015. Dôvodom je to, že nemocnica doposiaľ nie je 

schopná posúdiť tieto návrhy, keďže zavedené platené parkovisko funguje len prvý mesiac a náklady na parkovací 

systém boli nemalé. Vedenie nemocnice však prisľúbilo, že k určitým pozitívnym zmenám v tejto veci určite dôjde. 

 

Zdroj - Dnes24/mesto SNV 
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Zdroj - Dnes24.sk 
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1.4.  Zmeny na našom futbalovom štadióne: Nové sektory aj SBS-ka! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zmeny-na-nasom-futbalovom-stadione-nove-sektory-aj-sbs-ka-212288 

 

Po postupe novoveských futbalistov do druhej slovenskej ligy nastanú zmeny aj na futbalovom štadióne. Vedenie klubu 

prezradilo čo musí štadión v druhej najvyššej súťaži spĺňať, aj to aké bude vstupné. 

 

Prvý zápas v druhej slovenskej lige odohrajú naši futbalisti už túto sobotu vo Zvolene. Na domácej pôde si premiérovo 

zahrajú o týždeň neskôr, keď si sily zmerajú s Bardejovom. S postupom do 2. slovenskej ligy musí podľa slov manažéra 

FK Spišská Nová Ves Patrika Brezovaja spĺňať aj futbalový štadión určité kritéria. 

 

"Keďže ide o celoslovenskú súťaž, museli sme vytvoriť sektor hostí na tribúne, ako aj sektor pre médiá. Čo v nižších 

súťažiach potrebné nebolo. Na zápasoch musí byť SBS-ka a štadión bude monitorovaný," ozrejmil Brezovaj s tým, že 

kamerový systém sa bude rozširovať až neskôr, ak v druhej lige aj zotrváme. 

 

Vstupné na tribúnu bude podľa jeho slov 1,50 E. Študenti po predložení študentského preukazu zaplatia 1 euro, rovnako 

ako aj dôchodcovia. Ženy a deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Zadarmo na futbalový zápas môžu prísť aj vozičkári či 

držitelia preukazu ZŤP. "Pred zápasom si môžu futbaloví fanúšikovia zakúpiť za 1 euro aj zlosovateľný spravodaj," 

doplnil. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.5.  Popradské mestské divadlo chce urobiť z Popradu divadelné mesto 

 [Noviny Poprad; 29/2015; 29/07/2015; s.: 4; mar ; Zaradenie: POPRAD] 

 

http://spisska.dnes24.sk/zmeny-na-nasom-futbalovom-stadione-nove-sektory-aj-sbs-ka-212288
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Poprad nemá stálu divadelnú profesionálnu scénu. Desaťročia zívajúcu medzeru chce zaplniť Popradské mestské 

divadlo (PMD). Veď naše viac ako 50 tisícové mesto, ale aj početní návštevníci, by si stabilné dosky, čo znamenajú svet, 

zaslúžili. 

 

S myšlienkou PMD prišiel známy amatérsky herec, režisér a nadšenec kultúry Rudolf Kubus, ktorý v spolupráci s 

Martinom Sýkorom rozvíja myšlienku popradského divadla. "Rodení Popradčania, ale aj veľa ľudí, ktorí prišli žiť alebo 

pracovať do Popradu povedalo, že sa tu býva krásne, je tu nádherná príroda, je tu úžasne, ale čo im chýba je divadelná 

mestská kultúra. Nie dovezená, ale naša popradská. Preto sme sa s priateľmi divadla pred 2-3 rokmi rozhodli, že 

založíme občianske združenie Popradské mestské divadlo." Nedávno sa predstavili hrou o Aurelovi Viliamovi Scherfelovi, 

predtým o Dávidovi Huszovi, chystajú sa spracovať divadelné pásmo o Scholtzovi a Júliusovi Maličkom. História 

Popradu, ktoré je súmestím piatich miest, je plná výnimočných osobností, zaujímavých ľudských osudov a príbehov. Tie 

chcú divadelným spôsobom predstavovať a približovať širokej verejnosti - hlavne deťom a mládeži. "Naším cieľom je 

postupne vytvoriť v Poprade kamenné divadlo. Výroba divadelných predstavení je však náročná. Zatiaľ spolupracujeme s 

divadlami zo Spišskej Novej Vsi, Martina, Žiliny, odkiaľ angažujeme profesionálnych hercov. V budúcnosti by takéto 

divadlo malo fungovať spôsobom profesionálneho divadla muzikálno-komediálneho štýlu," prezradil niečo z divadelnej 

"kuchyne" R. Kubus. Má tiež ambície spolupracovať s blízkym Zakopaným v rámci cezhraničnej spolupráce. Buduje úzku 

spoluprácu aj s ďalšími umeleckými telesami - dychovkou, folklórnymi súbormi, DFS Venček, tanečnými súbormi atď. 

PMD sa svojimi divadelnými výstupmi angažuje i v Tatrách, keďže sú blízko a možnosti uplatnenia sú rozsiahle. Nedávno 

niektorí aktéri účinkovali na Benátskej noci (na foto), otváraní studničiek či počas Veľkej noci. PMD zatiaľ nemá stabilných 

hercov, len R. Kubus je takýmto hercom i režisérom. Texty a scenáre tvoria spolu s Martinom Sýkorom, ktorých spája 

spoločný záujem. "Ale mám okolo seba veľa úžasných ľudí, no tá divadelná vízia zatiaľ vychádza zo mňa. Kým sa všetko 

utvorí, ešte chvíľu potrvá. Som však rád, že aj zo strany primátora mesta cítime veľkú podporu, aby sa PMD stalo 

profesionálnym divadelným súborom."  

 

(mar) 

 

FOTO: archív OO CR RVT 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Každý dobrý sused si zaslúži poďakovanie 

 [Turčianske noviny; 29/2015; 28/07/2015; s.: 22,23; Redakcia ; Zaradenie: SÚŤAŽ] 

 

V každom slovenskom regióne sa nájdu dobrí ľudia, ktorí nezištne pomáhajú, zaujímajú sa o druhých, robia každodenné 

spolunažívanie o čosi výnimočnejšie. Naši dobrí susedia. Predstavujeme vám tých, ktorým ste sa rozhodli poďakovať. 

Ďakujeme! Podporte svojho favorita v hlasovaní a zvoľme si spoločne najobľúbenejšieho Dobrého suseda. 

 

1. Melánia Husárová, Nemšová, učiteľka v materskej škole 
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"Melanka, chcem sa ti poďakovať za úžasnú pomoc a starostlivosť o vnúčikov, za všetky rýmovačky, detské pesničky a 

hry, ktoré si naučila nášho Miňka a za stále dobrú náladu, ktorú šíriš okolo seba." Vlasta Čepková 

 

2. František Szitási, Lehnice, starosta 

 

"Som rád, že mám takého dobrého suseda, ako je František. Vážim si ho ako človeka, môžem mu dôverovať, je milý a 

ochotný nezištne pomôcť, keď treba. Často robíme takzvané stretnutie susedov, kde je vždy skvelá nálada." Ľudovít 

Nagy 

 

3. Miroslava Gromovská, Spišská Nová Ves, umelkyňa 

 

"Ďakujem, že si taká bláznivá ako ja a že mi už toľko rokov rozumieš a pomáhaš. Vďaka tebe som mala možnosť priblížiť 

sa k umeniu a každý deň ho spoznávať stále viac. Si super!" Barbora Tabačková 

 

4. Ivan Bubelíny, Liptovský Mikuláš, organizátor športových podujatí 

 

"Veľa ľudí vníma pána Ivana v meste ako svojho suseda, dobrého a milého človeka. Roky sa venuje rozvoju športu a 

ďakujem mu, že k športovaniu pritiahol nielen mňa, ale stovky detí a mládeže." Ivana Šrolová 

 

5. Mária Voštiarová, Žiar nad Hronom, poštová doručovateľka 

 

"Pani poštárka je veselý a usmievavý človek, bez problémov vysvetlí, pomôže, keď treba. Určite to tiež ocenia najmä 

starší ľudia, či už v meste, alebo na dedine, ktorí sa nemajú s kým porozprávať. Aj zlé správy sa z jej rúk prijímajú ľahšie. 

Za tento jej ľudský prístup si zaslúži poďakovanie." Jaroslava Kánová 

 

6. Anna Bošeľová, Závadka nad Hronom, predavačka 

 

"Ďakujem za starostlivosť o byt, kvety, vybavovanie pošty, nosenie nákupov počas môjho pobytu v nemocniciach a na 

liečení po operácii kĺbu." Elena Kohárová 

 

7. Zuzana Széplakiová, Košice, dôchodkyňa  

 

"Je vždy ochotná pomôcť. Napríklad na Vianoce sa mi pokazila rúra na pečenie, tak zapla svoju a mohla som napiecť." 

Margita Apjarová 

 

8. Margita Apjarová, Košice, dôchodkyňa  
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"Mám s ňou dobrý pocit spolupatričnosti, priateľský vzťah, je slušná a spoľahlivá, neodmietne pomoc a rešpektuje môj 

postoj a platí to aj naopak." Zuzana Széplakiová 

 

9. Ľubomír Záň, Podbiel, pracovník vo verejnej správe 

 

"Zdvorilosť, nezištná pomoc, ochota pomôcť, zapájanie sa do spoločenských aktivít, dobrosrdečnosť." Anton Janík 

 

10. Jozef Balek, Trenčianska Teplá, železničiar  

 

"Vďaka za jeho záujem o hudbu, šport a ochotu pomôcť známym v rámci svojich možností a kladný vzťah k domácim 

zvieratám." Miroslav Pekník 

 

11. Pavlína Linhartová, Košice, dôchodkyňa 

 

"Pavlína spĺňa všetky body dobrého suseda. Je milá, zdvorilá, priateľská, vtipná, nekonfliktná, nezištne pomôže, vie sa o 

všetko podeliť, je tolerantná, iniciatívne sa stará o čistotu nášho dvora a za to všetko jej ďakujeme." Ľudmila Husvárová 

 

12. Marta Ištoňová, Torysa, predavačka 

 

"Úprimne ďakujem jej aj jej manželovi za výborné susedské vzťahy, vzájomnú pomoc pri domácich prácach, rekonštrukcii 

našich domov, ale hlavne za toleranciu a dôveru. Naše deti tiež majú k nim a ich deťom vybudovaný veľmi pozitívny 

vzťah." Angela Sontágová 

 

13. Darina Mattová, Košice, advokátka 

 

"Darinka je už dlhé roky našou fantastickou susedkou na záhrade v Pereši. Je úžasne milá, priateľská, ak niekto požiada, 

veľmi rada a nezištne každému pomôže, a to v hocijakej oblasti. Sme radi, že máme takú dobrú susedku a nedáme ju za 

nič na svete!" František Husvár 

 

14. Silvia Villárová, Handlová, zamestnankyňa v zdravotníctve  

 

"Veľmi ďakujem za pomoc pri záchrane života, za dar rozdávať radosť, lásku, nehu, za ochotu nezištne podať pomocnú 

ruku, či priložiť ruku k dielu, opraviť, poradiť, naučiť, vysvetliť..." Veronika Mikulová 

 

15. František Petráš, Jacovce, dôchodca 
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"Ferko Petráš je obetavý človek, ktorý aj napriek svojmu pokročilému veku pomáha ľuďom v celej obci. Ochotne pomáha 

svojim susedom, je to ochotný, nápomocný človek, ktorý sa angažuje aj pri obecných a cirkevných brigádach." Jaroslav 

Božik 

 

16. Peter Mažári, Martin, zamestnanec Mountfieldu 

 

"Sused, ktorý je vekom mladý, avšak jeho rozmýšľanie je na vysokej úrovni pri pomoci mne a aj ostatným susedom. Peťo 

vždy s ochotou pomôže a aj vtedy, keď ho o to nepožiadam, iba spomeniem, za to mu vyslovujem veľké ďakujem." 

Ľubica Kováčiková 

 

17. Peter Desat, Nemčice, stolár 

 

"Ďakujem za nezištnú pomoc, ktorú môžem žiadať kedykoľvek a bude mi poskytnutá. Vďaka aj za podporu." Adriana 

Žatková  

 

18. Valéria Kováčová, Malá Tŕňa, dôchodkyňa 

 

"Som vdova a pani Valéria mi pomáha. Mám u nej podporu okrem iného aj finančnú. Pomáha mi pri prácach na záhrade, 

vo vinici. Som jej veľmi vďačná." Monika Rakacká 

 

19. Valéria Kováčová, Malá Tŕňa, dôchodkyňa 

 

"Som vdova a pani Valéria mi pomáha. Mám u nej podporu okrem iného aj finančnú. Pomáha mi pri prácach na záhrade, 

vo vinici. Som jej veľmi vďačná." Monika Rakacká 

 

20. Apolónia Jesenská, Martin, dôchodkyňa 

 

"Pani Apolka, chcem sa Vám poďakovať aj v mene ďalších našich susedov z vchodu 21 za Vašu pracovitosť, reálnu 

múdrosť, ochotu, samozrejmú schopnosť pomáhať a dobrotu v srdci aj duši. Kiež by sme aj my boli pre Vás takí dobrí 

susedia, ako ste Vy pre nás." Katarína Adamicová 

 

21. Mária Králiková, Martin, dôchodkyňa 

 

"Pani Králikovej a jej rodine by som chcela poďakovať za roky spoľahlivosti, za jej ochotu, dobré srdce, taktnosť, jemnosť 

a takmer rodinnú pohodu, ktorú okolo seba rozdáva. Želala by som si, aby takú susedu, akú mám ja, mali viacerí." 

Želmíra Fetisovová 

 

22. Soňa Šišková, Nitra, riaditeľka internátnej školy 
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"Naše zariadenie Borinka si hlboko váži pomoc a spoluprácu so zamestnancami a žiakmi Spojenej internátnej školy v 

Nitre na čele s pani riaditeľkou. Žiaci dobrovoľne u nás pomáhajú našim seniorom, zlepšujú im kvalitu života, rozdávajú 

radosť a veselosť. Sú to deti s veľkým srdcom." Lýdia Forrová 

 

23. Miloš Palatinus, Selec, cestár 

 

"Ďakujem za pomoc a ochotu. Pracuje u cestárov, má traktor, dovezie drevo, zorie záhradu nielen mne, ale aj druhým. 

Takisto sme dobre vychádzali aj s jeho rodičmi, ktorí už nežijú a dobre si s ním a jeho ženou rozumejú aj môj syn a 

nevesta." František Žovinec 

 

24. Anna Králiková, Kočovce, dôchodkyňa 

 

"Anka s manželom sú našimi susedmi už viac ako 32 rokov. Chceme sa im poďakovať za to, že sú nielen našimi 

susedmi, ale aj priateľmi. Nikdy sme neriešili žiadne konflikty, nikdy sme nepomysleli na to, aby sme naše susedstvo 

oddelili veľkým múrom. Ako hovorí slovenské príslovie - Dobrý sused, najlepšia ohrada." Helena Polláková 

 

25. Ladislav Slahučka, Detva, náčelník mestskej polície 

 

"Chcela by som vyjadriť poďakovanie najlepšiemu susedovi a jeho rodine. Sú naj susedia na svete. Ešte v čase, keď som 

mala syna v škôlke, mi po neho chodieval on alebo niekto z jeho rodiny, v čase mojej neprítomnosti mi poleje kvety, 

popozerá byt a vyberie aj poštu, keďže má aj kľúče od môjho bytu." Janka Plátková 

 

26. Vlasta Gajdicová, Vysoká nad Kysucou, tajomníčka Dobrovoľného hasičského zboru 

 

"Pani Vlasta je skvelou susedkou a aj človekom celkovo. Veľmi si na nej vážim, že i napriek ťažkému životnému osudu 

bola vždy hnacím motorom každého kolektívu, kde pracovala. Ochotne sa snaží pomôcť každému, kto ju osloví." Anton 

Varecha 

 

27. Martina Romanová, Považská Bystrica, učiteľka 

 

"To, že mám vo vedľajšom paneláku takú dobrú susedku, som zistila toto leto. Nadviazali sme skvelý vzťah s ňou aj jej 

manželom. Mali sme napríklad skvelú spoločnú grilovačku, brávajú moju vnučku na kúpalisko, ja im zase napečiem. Som 

po komplikovanej operácii, preto si takúto pomoc veľmi cením." Jarmila Lauffová 

 

28. Florin Kristian Rotara, Skalica, strojár 
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"Florin je veľmi pracovitý, zručný, vždy ochotný pomôcť, spoločne sme prerábali naše domy, spoločne budovali dvory, 

priateľská rada a povzbudenie z jeho strany nikdy nechýbali, stretávame sa ako pri práci, tak i pri zábave. Viem, že 

kedykoľvek budem potrebovať pomoc, on aj jeho rodina tu budú pre nás aj o polnoci." Miroslav Šimek 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Vrcholia prípravy na tretí ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME 

 [teraz.sk; 29/07/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/vsetko-o-ms-v-hokeji-2015/pripravy-cyklopreteky-spisskych-333/148244-clanok.html 

 

Cyklistické nonstop preteky sú určené pre nadšencov horskej cyklistiky. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Spišská Nová Ves 29. júla (TASR) - Posledný júlový a prvý augustový deň budú už tretí rok na Spiši patriť milovníkom 

cyklistiky a cykloturistiky. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Spiš totiž organizuje v piatok 31. júla a v 

sobotu 1. augusta tretí ročník náročných cyklistických pretekov pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť. "Spišských 333 

EXTREME je jednou z významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región a športovo-turistickú 

destináciu," informoval riaditeľ pretekov Pavol Bečarik. 

 

Cyklistické nonstop preteky bez podpory "Spišských 333 EXTREME" sú určené pre nadšencov horskej cyklistiky. V piatok 

o 9. hodine sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi asi 80 odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bude 

zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 kilometrov alebo tento rok aj v kratšej verzii 200 kilometrov po 

vyznačených cykloturistických trasách Spiša, a to v časovom limite maximálne 34 hodín. 

 

"Návrat najrýchlejších "cyklo extrémistov" do cieľa, rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa očakáva v 

sobotu vo večerných hodinách. V minulom roku zdolal extrémnu trať po krásnej prírode Spiša víťaz Peter Benko v čase 

len 17 hodín a 20 minút," upozornil Bečarik. V sobotu večer okolo 20. hodiny sa uskutoční aj vyhodnotenie pretekov s 

odovzdaním cien pre víťazov. 

 

OOCR Spiš organizuje preteky s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a v spolupráci s 

OOCR Slovenský raj a mestom Spišská Nová Ves, ako aj s ďalšími partnermi a sponzormi. "Všetci priatelia pohybu a 

turistiky na bicykli sú srdečné vítaní pri štarte, ako aj pri vyhodnotení pretekov, ktoré bude spojené s malým kultúrnym 

programom," uzavrel riaditeľ pretekov. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke www.333extreme.spis-region.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Vrcholia prípravy na tretí ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME 

http://www.teraz.sk/vsetko-o-ms-v-hokeji-2015/pripravy-cyklopreteky-spisskych-333/148244-clanok.html
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 [24hod.sk; 29/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/vrcholia-pripravy-na-treti-rocnik-cyklopretekov-spisskych-333-extreme-cl376063.html 

 

Spišská Nová Ves 29. júla (TASR) - Posledný júlový a prvý augustový deň budú už tretí rok na Spiši patriť milovníkom 

cyklistiky a cykloturistiky. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Spiš totiž organizuje v piatok 31. júla a v 

sobotu 1. augusta tretí ročník náročných cyklistických pretekov pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť. "Spišských 333 

EXTREME je jednou z významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región a športovo-turistickú 

destináciu," informoval riaditeľ pretekov Pavol Bečarik. 

 

Cyklistické nonstop preteky bez podpory "Spišských 333 EXTREME" sú určené pre nadšencov horskej cyklistiky. V piatok 

o 9. hodine sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi asi 80 odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bude 

zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 kilometrov alebo tento rok aj v kratšej verzii 200 kilometrov po 

vyznačených cykloturistických trasách Spiša, a to v časovom limite maximálne 34 hodín.  

 

"Návrat najrýchlejších "cyklo extrémistov" do cieľa, rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa očakáva v 

sobotu vo večerných hodinách. V minulom roku zdolal extrémnu trať po krásnej prírode Spiša víťaz Peter Benko v čase 

len 17 hodín a 20 minút," upozornil Bečarik. V sobotu večer okolo 20. hodiny sa uskutoční aj vyhodnotenie pretekov s 

odovzdaním cien pre víťazov.  

 

OOCR Spiš organizuje preteky s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a v spolupráci s 

OOCR Slovenský raj a mestom Spišská Nová Ves, ako aj s ďalšími partnermi a sponzormi. "Všetci priatelia pohybu a 

turistiky na bicykli sú srdečné vítaní pri štarte, ako aj pri vyhodnotení pretekov, ktoré bude spojené s malým kultúrnym 

programom," uzavrel riaditeľ pretekov. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke www.333extreme.spis-region.sk.  

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Požiar garáže v Spišskom Hrušove neprežila jedna osoba 

 [pravda.sk; 29/07/2015; Pravda sk ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spravy.pravda.sk/cierna-kronika/clanok/363018-poziar-garaze-v-spisskom-hrusove-neprezila-jedna-osoba/ 

 

Hasiči zo Spišskej Novej Vsi boli v stredu o štvrtej hodine popoludní vyslaní k požiaru v garáži do Spišského Hrušova. 

 

 Po príchode na miesto udalosti zasahujúci hasiči zistili, že pri neodbornej manipulácii s otvoreným ohňom došlo k 

výbuchu vedľastojaceho vozidla a následnému požiaru. 

 

 Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať a zabrániť jeho rozšíreniu. Udalosť neprežila jedna osoba, ďalšia zranená osoba 

je v opatere záchrannej zdravotnej služby. 

http://www.24hod.sk/vrcholia-pripravy-na-treti-rocnik-cyklopretekov-spisskych-333-extreme-cl376063.html
http://spravy.pravda.sk/cierna-kronika/clanok/363018-poziar-garaze-v-spisskom-hrusove-neprezila-jedna-osoba/
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Späť na obsah 

 

1.10.  Tragédia v garáži: Výbuch a požiar v montážnej jame neprežil Jozef († 23) 

 [cas.sk; 29/07/2015; Novy Cas, vr ; Zaradenie: Čas.sk] 

http://www.cas.sk/clanok/325107/tragedia-v-garazi-vybuch-a-poziar-v-montaznej-jame-neprezil-jozef-23.html 

 

Požiar v garáži na Spiši likvidovali privolaní hasiči (ilustračné foto). 

 

 | Výbuch a požar v garáži na Spiši v stredu popoludní neprežil Jozef († 23). Do nemocnice previezli jeho matku s 

popáleninami.  

 Výbuch v garáži v Spišskom Hrušove (okres Spišská Nová Ves) sa ozval v stredu okolo 16. hodiny. Vo chvílu výbuchu 

bol Jozef Ž. († 23) v montážnej jame. "Hasiči zistili, že došlo k neodbornej manipulácii s otvoreným ohňom, v dôsledku 

čoho vybuchlo vedľa stojace vozidlo a vznikol požiar," povedala v súvislosti s požiarom Zuzana Farkasová z prezídia 

Hasičského a záchranného zboru. 

 

 Pri požiari sa zranila aj matka (44) mladého muža. Zranenú ženu s popáleninami previezli do nemocnice," povedal 

hovorca operačného strediska záchranárov Boris Chmel. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Mexičanka prišla do Spišskej a vystrúhala nám kompliment ako svet: Slová, ktoré vás 

zaručene dojmú! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/mexicanka-prisla-do-spisskej-a-vystruhala-nam-kompliment-ako-svet-slova-ktore-vass-zarucene-dojmu-

212309 

 

Mexičanka Giselle si vybrala Spišskú Novú Ves pre svoj pobyt. Mladá tínedžerka (17) si to tak z exotickej cudziny 

zamierila až k nám. A nebanovala. Strávila tu rok života a pred svojím odchodom nám vystrúhala kompliment ako svet! 

 

V rámci študentských výmenných pobytov strávila mladá Mexičanka Giselle na novoveskom gymnáziu rok života. Ako sa 

jej v našom meste páčilo, a čo všetko okrem zážitkov si zobrala so sebou do Mexika, nám prezradila tesne pred svojím 

odchodom. 

 

Gisella Herera Velasquez, alebo ako ju jej spolužiaci na gymnáziu na Školskej familiárne volali Gizka, pochádza z 

Mexika, ale svoj tretí ročník gymnázia sa rozhodla v rámci výmenných pobytov študovať u nás. Ako povedala rodená 

Mexičanka peknou slovenčinou, chcela sa naučiť nový jazyk a ísť niekde do Európy. 

 

http://www.cas.sk/clanok/325107/tragedia-v-garazi-vybuch-a-poziar-v-montaznej-jame-neprezil-jozef-23.html
http://spisska.dnes24.sk/mexicanka-prisla-do-spisskej-a-vystruhala-nam-kompliment-ako-svet-slova-ktore-vass-zarucene-dojmu-212309
http://spisska.dnes24.sk/mexicanka-prisla-do-spisskej-a-vystruhala-nam-kompliment-ako-svet-slova-ktore-vass-zarucene-dojmu-212309
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Spišská Nová Ves sa jej zapáčila ešte skôr, ako sem prišla a to na základe fotiek. Na otázku, aký bol tento rok pre ňu, 

odpovedá s úsmevom. "Výborný, bolo tu naozaj skvele, je tu krásne prostredie, našla som si veľa kamarátok, všetci boli 

ku mne milí a vôbec sa mi nechce odísť." 

 

Aj keď začiatky boli podľa jej slov dosť ťažké, keďže nevedela ani slovo po slovensky, časom to bolo stále lepšie a lepšie. 

"Zo začiatku mi pomáhala moja španielčinárka. V rodine, v ktorej som bývala sme sa dorozumievali rukami-nohami. Stále 

sa to však zlepšovalo a po desiatich mesiacoch, ako sme sa sami presvedčili, jej slovenčina išla veľmi dobre." 

 

Gizka na adresu gymnázia superlatívami nešetrila. "Všetci učitelia boli milí a ústretoví, veľmi mi pomáhali, keď som niečo 

potrebovala o spolužiakoch už ani nehovorím," doplnila. A čo sa páčilo Giselle na Spiši najviac? "Jedlo. Pirohy sú moje 

najobľúbenejšie, bryndzové halušky mi tiež chutili. Určite však aj horalky a rôzne čokoládky. V kufri mám už zbalených asi 

20 horaliek," priznala so smiechom. 

 

Zaujímalo nás aj, čo okrem jedla jej na Slovensku prípadne na východe učarovalo. Giselle ani nemusela veľmi premýšľať 

a o chvíľu nám vystrúhala kompliment, ako svet. Nášmu mestu totiž adresovala dojemné slová, ktoré obyvateľov určite 

potešia. "Veľmi sa mi páčili Košice, ale Spišská Nová Ves je aj tak najlepšie mesto na svete," zložila nám parádnu 

pochvalu a zároveň dodala, že určite by sa sem chcela v budúcnosti vrátiť. 

 

Foto: Ivan Brovko – Gisella úplne napravo s bratom a sestrou 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.12.  V Spišskom Hrušove vybuchlo auto, zahynul tam človek 

 [webnoviny.sk; 29/07/2015; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/977842-v-spisskom-hrusove-vybuchlo-auto-zahynul-tam-clovek/ 

 

Hasiči po príchode na miesto požiaru zistili aj príčinu jeho vzniku. Bola ňou neodborná manipulácia s otvoreným ohňom. 

 

Foto: ilustračné, SITA/HaZZ Bratislava  

 

BRATISLAVA 29. júla (WEBNOVINY) - Pri požiari v garáži v Spišskom Hrušove v okrese Spišská Nová Ves zomrela 

jedna osoba, druhá je v opatere záchranárov. Pri požiari zasahovali spišskonovoveskí hasiči, ktorí na miesto vyrazili 

okolo 16:00.  

 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/977842-v-spisskom-hrusove-vybuchlo-auto-zahynul-tam-clovek/
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Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Hasiči na 

mieste zistili, že príčinou požiaru bola neodborná manipulácia s otvoreným ohňom, pričom jej následkom vybuchlo vedľa 

stojace auto, ktoré následne začalo horieť. Požiar sa podarilo zlikvidovať a zabrániť jeho rozšíreniu. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Kde je šanca si v Poprade nájsť džob? Veľký prehľad voľných pracovných miest 

 [poprad.dnes24.sk; 29/07/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/kde-je-sanca-si-v-poprade-najst-dzob-velky-prehlad-volnych-pracovnych-miest-212299 

 

Leto je ideálnym obdobím na zmenu zamestnania, ale aj na štart na novom mieste. Pripravili sme pre vás zoznam 

voľných pracovných pozícií v okrese Poprad, ktorý je vypracovaný na základe informácií z Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny vo Poprade. Nájdete v ňom 130 voľných flekov. 

 

Čašník / čašníčka 

 

HURAJT, s.r.o., +0907943799, koliba@kolibazerucha.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Servírka 

 

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., +421, behul@kupelens.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pomocník v kuchyni 

 

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., +421, behul@kupelens.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Recepčná 

http://poprad.dnes24.sk/kde-je-sanca-si-v-poprade-najst-dzob-velky-prehlad-volnych-pracovnych-miest-212299
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KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., +421524422454, behul@kupelens.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Chyžná – upratovačka 

 

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., +421, behul@kupelens.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

vodár-inštalatér 

 

TOMAR best s.r.o., +421911914274, tomar@tomar-best.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pokladník 

 

IMMOBAU s.r.o., +421911977488, dusan@skibachledova.sk 

 

Kežmarok, Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Strojár 

 

IMMOBAU s.r.o., +421911977488, dusan@skibachledova.sk 

 

Kežmarok, Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 
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montážny pracovník 

 

Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., +421527791210, profesia@kunaj.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

pracovník vo výrobe 

 

Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., +421527791210, profesia@kunaj.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

skladník/expedičný pracovník 

 

Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., +421527791210, profesia@kunaj.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Elektrikár 

 

IMMOBAU s.r.o., +421911977488, dusan@skibachledova.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Predavač cez internet 

 

Rysy Group, s.r.o., +421903900685, SPORTRYSY@SPORTRYSY.SK 

 

Poprad 
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pracovný pomer na určitú dobu 

 

Balič/ka 

 

HYDINA KUBUS s.r.o., +421911952229, jkubus@pobox.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Maliar 

 

Nemocnica Poprad, a. s., +0527125589, paucikova.s@nemocnicapp.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Operátor/ka montáže 

 

Transfer Personalmanagement k. s., +421948312207, v.simunova@transfer-personal.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

pomocná sila v kuchyni – pomocný kuchár/kuchárka 

 

NOBILIS SERVIS s.r.o., +421908777101 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Nočný recepčný 

 

KlaPe s.r.o., +421524780809, manager@hotel-hubert.sk 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Materiálový inžinier 

 

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., +421527123575, ivana_hoozova@whirlpool.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

SBS Poprad 

 

ABAS SR Management, +421910835301, jan.juhas@abasco.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pracovník v internetovom obchode 

 

Emizo, s.r.o., +421, emizo@seznam.cz 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Telefonický operátor 

 

zone:call, s.r.o., +421903406535, backoffice@crewnet.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

predavač/predavačka 
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TATRAPEKO, a.s., +421908915856, sporubenova@lippek.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

čašník/čka 

 

Marián Andráš, +421907887270, jano.satoris@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Recepčná/-ý 

 

HOREZZA, a.s., +421524267238, maria.mlynarikova@horezza.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Mäsiar 

 

Poľnohospodárske družstvo Mlynica, +421911197868, druzstvomlynica@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Predavačka v potravinách – SVIT 

 

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o., +421905357588, personalne@karmen.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 
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Masérka thajskej masáže 

 

Siam center Slovakia s.r.o., +421948667751, poprad@thajskemasaze.sk 

 

Krupina, Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

vodič cestného motorového vozidla 

 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, +421527724070, poprad@sucpsk.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Kuchár – vedenie školy varenia 

 

DOMÉNA, s.r.o., +421903845040, sekretariat@atriumhotel.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Čašník / Barman 

 

DOMÉNA, s.r.o., +421903845040, sekretariat@atriumhotel.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Šéfkuchár 

 

DOMÉNA, s.r.o., +421903845040, sekretariat@atriumhotel.sk 

 

Poprad 
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pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Čalúnnik 

 

Vladimír Šimšaj – Čalúnnik, ++421903906352, simsaj@inmail.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

frézar, horizontár, sústružník 

 

STROJCHEM, a.s.Svit, +421527152647, rybarova.z@chemosvit.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

žeriavnik 

 

STROJCHEM, a.s.Svit, +421527152647, rybarova.z@chemosvit.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Čašník/čašníčka 

 

Peter Hutník, +421917452466, peterhutniksvit@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Taxikár, taxikárka 

 

Peter Hutník, +421917452466, peterhutniksvit@gmail.com 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Vodič 

 

Marián Hanzely, +421905718798, marianhanzely@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Kuchár, kuchárka 

 

Kúpele Horný Smokovec, s.r.o., +421524422329, kupelehs@stonline.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

poistný poradca/finančný manažér 

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, chmelo@koop.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

operátor call centra 

 

INVESTMENT PARTNERS PP, s. r. o., callcentrum.pm@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Recepčný/ná 
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INVEST – TATRA s.r.o., +421911845891, prevadzka@hotelpanorama.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

čašník/čašníčka 

 

HURAJT, s.r.o., +421907943799, koliba@kolibazerucha.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Strojník na JCB 

 

STAVEBNINY – Tatry, s.r.o., 00421907990150 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

vodič cestného motorového vozidla 

 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, +421527724070, poprad@sucpsk.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Karosár/mechanik – karosárske práce 

 

G + G Autoslužby, s.r.o., +421905386819, g-gautoslužby@stonline.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 
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zdravotná sestra 

 

Spišská katolícka charita, +421527722928, maria.svitanova@caritas.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

kuchár/kuchárka 

 

SOREA spol. s r.o., +421918665458, riaditeltrn@sorea.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

mechanik pletacích strojov 

 

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s., +421527152647, rybarova.z@chemosvit.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

čašník/čašníčka 

 

SLADKÝ SEN, s.r.o., +421524522051, sladkysen.kk@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

kuchár/kuchárka 

 

M + B, spol. s r.o., +421905926601, info@penzionzdiar.sk 

 

Poprad 
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pracovný pomer na neurčitý čas 

 

asistent predaja (alkohol, cukrovinky) 

 

Petso s.r.o., +421915956421, tkac2@hotmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

autoklampiar 

 

Peter Petrovič – Autoslužby P + P, +421905564828, ppautosluzby@azet.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

informatik/školník/vodič 

 

Odborné učilište internátne Poprad, +421527885911, oupoprad@mail.telekom.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

majster odborného výcviku – spracovanie dreva 

 

Odborné učilište internátne Poprad, +421527885911, oupoprad@mail.telekom.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Opatrovateľ/ka 

 

SENIORPARK n.o., +421905743130, senior-park@senior-park.sk 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

vodič medzinárodnej dopravy do 3,5 t 

 

MIVA, S.R.O. SVIT, +421905209628, vavrasek@centrum.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

obsluha čerpacej stanice 

 

MIVA, S.R.O. SVIT, +421905209628, vavrasek@centrum.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Opatrovateľ/ka 

 

SENIORPARK n.o., 421905743130, senior-park@senior-park.sk 

 

Poprad 

 

výrobca a predajca pečiva (trdelník) 

 

MHBB plus s.r.o., +421918534295, mhbaplus@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy 

 

MEXTA, s.r.o., +421905290416, taskin.karakaya@gmail.com 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

autoelektrikár (technik zabezpečovacích zariadení) 

 

SECAR POPRAD, s.r.o., +421905513103, secarpp@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

kuchár/kuchárka 

 

MARTEK RESTAURANT, s.r.o., +421905928883, otcenas.pavol@azet.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

automechanik (hydraulika), autoelektrikár 

 

MANIPA s.r.o., +421905257310, manipa@mail.t-com.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

prevádzkar a vedúci ubytovacieho zariadenia, údržbár 

 

Ing. Ľubomír Šoltis, +421902976901, soltis@stip.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

čašník/čašníčka 
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M + B, spol. s r.o., +421905926601, info@penzionzdiar.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Kuchár 

 

Ľ+Z s.r.o. PO, +421905382412, igornanevrec@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

pomocná sila v kuchyni 

 

Ľ+Z s.r.o. PO, +421905382412 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

skladník 

 

LPH a.s., +421918533773, personalista@lph-as.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

operátor 

 

LPH a.s., +421918533773, personalista@lph-as.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 
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pomocný pracovník vo výrobe 

 

LH Produkt, s.r.o., +421524313113, lhprodukt@lhprodukt.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

vodič kamióna (vnútroštátna preprava) 

 

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o., +421527886601, lajmex@mail.t-com.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

kuchár/kuchárka 

 

La Stella Tatry, s.r.o., +421915961997, tomas.danes@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

kuchár/kuchárka 

 

Jozef Lojko, lojkojozef@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

čašníčka/čašník 

 

Igor Ľudma-ĽUDMA, +421527721333, igor.ludma@gmail.com 

 

Poprad 
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pracovný pomer na neurčitý čas 

 

administratívny pracovník – skladník v predajni s náhradnými dielmi pre nákladné automobily 

 

AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., p.jurcik@autos.com.pl 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Opatrovateľ v zariadení pre seniorov 

 

ALTREA n.o., +421527754118, goexno@azet.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

čašník / čašníčka 

 

A. V. PLUS s.r.o. Prešov, +421911989873, asistent@hotelborovica.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

chyžná 

 

A. V. PLUS s.r.o. Prešov, +421911989873, asistent@hotelborovica.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Vodič MKD 

 

NORTH INVEST, s.r.o., +421527729290, northinvest@northinvest.sk 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

pomocná sila v kuchyni – umývač/ka riadu 

 

A. V. PLUS s.r.o. Prešov, +421911989873, asistent@hotelborovica.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Predavač/ka s inkasom – trvanlivé potraviny 

 

TESCO STORES SR, a.s., +421, 21012mhr@sk.tesco-europe.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Pracovník/čka objednávok a kontroly zásob 

 

TESCO STORES SR, a.s., +421, 21012mhr@sk.tesco-europe.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Mäsiar/ka 

 

TESCO STORES SR, a.s., +421, 21012mhr@sk.tesco-europe.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Zubný asistent 
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SmartDental s.r.o., +421918366945, info@smartdental.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Zubný lekár 

 

SmartDental s.r.o., +421918366945, info@smartdental.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Lekár – geriatrické oddelenie 

 

Nemocnica Poprad, a. s., +0527125589, paucikova.s@nemocnicapp.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Predavač/ka s inkasom – oddelenie ovocie – zelenina 

 

TESCO STORES SR, a.s., +421, 21012mhr@sk.tesco-europe.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Predavač/ka s inkasom – lahôdkový pult 

 

TESCO STORES SR, a.s., +421, 21012mhr@sk.tesco-europe.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 
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Vedúca/vedúci predajne – Svit 

 

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o., +421905357588, personalne@karmen.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Asistent výživy, vedúci stravovacej jednotky 

 

DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., +421907100000, info@domseniorov.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Predavačka 

 

Sálem, s.r.o., +421918344045, salem.salem.sro@gmail.com 

 

Banská Bystrica, Slovenská republika, Bratislava, Piešťany, Trnava, Prievidza, Trenčín, Nitra, Žilina, Martin, Poprad, 

Prešov, Košice 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

krajčír, krajčírka – oprava pracovných odevov 

 

CWS-boco Slovensko, s. r. o., +421905341848, rudolf.rakyta@boco.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

čašník/čašníčka 

 

Jozef Nazarej – PIZZA BIKE RESTAURANT Poprad, +421527725555, info@bocianpizza.sk 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Čašník/čka 

 

Ivan Rusnák, +4210527768551, bistocincin@stonline.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Ekonóm/-ka, účtovník/-čka 

 

HOREZZA, a.s., +421524267237, denisa.blaskova@horezza.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Mäsiar 

 

HYDINA KUBUS s.r.o., +421911952229, jkubus@pobox.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

zvárač CO2 

 

EUROSULIN s.r.o., +421910903481, lkusnir@lkusnir.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Zdravotná sestra v ADOS 
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ŠIAS, spol. s r.o., +421915937631, polancikova@siascentrumzdravia.eu 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Administratívny pracovník/čka 

 

ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ SK s.r.o., +4209194583, tervaro@hotmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Absolventská prax – grafik 

 

BPG Human Forces s.r.o., +421904408548, hr@bizpartnergroup.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

predajca 

 

Miroslav Dučák Ľubica, +421902601848, miroslavducak@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Junior manager 

 

Ján Dvornický, +421948117173, kariera4you@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 
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Administratívny pracovník 

 

Ján Dvornický, +421917042812, kariera4you@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pracovník k hovädziemu dobytku a koňom 

 

Poľnohospodárske družstvo Mlynica, +421911197868, mlynicadruzstvo@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Vodič nákladného motorového vozidla 

 

STAVEBNINY – Tatry, s.r.o., 00421907990150, r.hozza@stavebninytatry.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Pomocný stavebný pracovník 

 

STAVEBNINY – Tatry, s.r.o., 00421907990150, r.hozza@stavebninytatry.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

vodič taxislužby 

 

Ing. Jozef Bujdoš CENTTAXI Svit, +421905975583, jozo.bujdos@gmail.com 

 

Poprad 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 7. 2015 

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

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Finančný sprostredkovateľ 

 

Ing. Matúš Polák FAIR PLAY FINANCE ADVISOR, +421907119734, polak.matus@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Cukrár/ka 

 

Anna Dlubáčová – DLUKOR, +421910959457, martina.blaskova@email.cz 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Administratívny pracovník – Vedúci pobočky 

 

Patrik Bjelončík, +421905498043, next.level.pp@gmail.com 

 

Levoča, Kežmarok, Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pomocná sila do kuchyne 

 

Munet group, s. r. o., +421948486333, kariera@restartburger.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pastier dobytka 

 

Poľnohospodárske družstvo Mlynica, +421911197868, druzstvomlynica@gmail.com 
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Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Asistent/ka riaditeľa 

 

BPG Human Forces s.r.o., +421904408548, hr@bizpartnergroup.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Referent obchodného oddelenia – maďarský jazyk 

 

BPG Human Forces s.r.o., +421904408548, hr@bizpartnergroup.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Klampiar, pokrývač 

 

ŠADA-SK, s.r.o., +421905825315, dvorcaksada@gmail.com 

 

Poprad, Prešovský kraj 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Murár 

 

ŠADA-SK, s.r.o., +421905825315, dvorcaksada@gmail.com 

 

Poprad, Prešovský kraj 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pracovník pri výrobe betónových závaží 
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PASELL SLOVAKIA s.r.o., +421527885541, zaneta.ondrisikova@pasell.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Účtovníčka 

 

Siluma, spol. s r.o., +421948656780, siluma@siluma.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Obchodný manažér 

 

Mgr. Kamil Šejirman, +421918909179, kamil.sejirman@os.allianzsp.sk 

 

Prešov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Levoča, Poprad, Sabinov, Spišská Nová Ves, 

Košice, Košice – okolie 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Administratívno-klientsky pracovník 

 

Štefan Kriak, +421902146449, patricia.hurtukova@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Asistent výživy, skladník potravín 

 

Kúpele Horný Smokovec, s.r.o., +421911953994, kupelehs@stonline.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 7. 2015 

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

 

Kuchár, kuchárka 

 

L.M.I. Gastro spol. s r.o., +421918522716, lmigastro@gmail.com 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Sestra 

 

Nemocnica Poprad, a. s., +421527125589, paucikova.s@nemocnicapp.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Samostatne pracujúci lekár – pediater 

 

KÚPELE LUČIVNÁ, a.s., +4210918507691, potankova@tkl.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Vodič MKD 

 

STE, spol. s r.o., +421905324475, sedliacik.l@gmail.com 

 

Poprad, Slovenská republika 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Vodič 

 

Pilsberg beverages, s.r.o., +421915884762, pam@pilsberg.sk 

 

Poprad 
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pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Pletiar, pletiarka 

 

TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s., +421527126271, pers@tatrasvit.sk 

 

Poprad 

 

pracovný pomer na určitú dobu 

 

Vedúci reprezentant, manažér pobočky 

 

Monika Šelepová, +421911479110, MonikaSelepova@yahoo.com 

 

Poprad, Kežmarok 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

Administratívno klientský pracovník a junior manažér 

 

Monika Šelepová, +421911479110, MonikaSelepova@yahoo.com 

 

Poprad, Kežmarok 

 

pracovný pomer na neurčitý čas 

 

foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.14.  Spišská Nová Ves je medzi najkrajšími mestami Slovenska 

 [Tatransko-Spišské ECHO; 14/2015; 30/07/2015; s.: 6; sita ; Zaradenie: REGIÓN - INZERCIA] 
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Mesto Spišská Nová Ves je zatiaľ štvrtým najkrajším slovenským mestom. Vyplýva to z priebežného hlasovania v súťaži 

s názvom Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015, ktorú už po ôsmykrát vyhlásil portál Slovakregion. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. "Toto predbežné umiestnenie nás teší, istým spôsobom sme to aj trošku očakávali, vzhľadom na 

to, že minulý rok sme sa umiestnili na piatom mieste," uviedla vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková. 

 

Súťaž odštartovala 1. apríla a hlasovanie potrvá do konca októbra. Podľa Jančíkovej ide zo strany hlasujúcich o prejav 

sympatie a lokálneho patriotizmu. "Našich obyvateľov sa snažíme motivovať k tomu, aby hlasovali za svoje mesto, a aby 

boli hrdí na to, že pochádzajú z tohto krásneho mesta ležiaceho v spišskom regióne, ktorý ponúka množstvo prírodných, 

kultúrnych i historických pamiatok," dodala. Patriotizmus u svojich obyvateľov sa mesto usiluje zvyšovať aj počtom 

kultúrnych podujatí, ktoré ponúka nielen počas leta, ale aj celoročne. "Budeme pracovať naďalej na tom, aby sme 

zvyšovali tento lokálny patriotizmus a lásku k mestu," uzavrela Jančíková. 

 

Sedem divov mesta 

 

Spišskonovovešťania si v roku 2010 zvolili aj Sedem divov mesta, medzi ktoré v hlasovaní zaradili rímskokatolícky farský 

kostol Nanebovzatia Panny Márie, najdlhšie šošovkovité námestie v Európe, secesnú budovu Reduty, provinčný dom s 

Levočskou bránou, budovu radnice, ale aj podujatie Spišský trh a mozaiku v Chráme Premenenia Pána. Súťaž Najkrajšie 

mesto a obec Slovenska je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce na Slovensku. Zo spišských 

miest je zatiaľ na siedmom mieste Levoča, prvé tri priečky obsadili Bardejov, Zvolen a Prievidza. Verejnosť môže mestá a 

obce podporiť hlasovaním prostredníctvom internetovej stránky slovakregion.sk. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Na súťaž sa naladili dvoma víťazstvami 

 [Zvolenské ECHO; 16/2015; 30/07/2015; s.: 6; dv ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Letná príprava futbalistov MFK Lokomotíva Zvolen sa chýli ku konci, v sobotu ich čaká ostrý druholigový štart. 

 

Zvolenskí futbalisti majú za sebou posledný prípravný týždeň, v rámci ktorého absolvovali aj dve stretnutia. Zverenci 

trénera Antona Jánoša sa na ostrý štart DOXXbet ligy nabudili tým najlepším spôsobom, keď oboch svojich súperov 

zdolali trojgólovým rozdielom. 

 

Vyprášili Duklu 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 7. 2015 

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

Predposledným súperom MFK v príprave bola banskobystrická Dukla. Odvetné stretnutie hrané v Priechode, vtom prvom 

na Štiavničkách sa zrodila remíza 1:1, zvládli lepšie Zvolenčania, ktorí ešte donedávna fortunaligistu zdolali presvedčivo 

3:0. "V prvom polčase to bolo vyrovnané, no nie veľmi atraktívne pre diváka, keďže šancí bolo málo, presnejšie, možno 

po jednej na oboch stranách. 

 

V druhom polčase, zrejme aj vplyvom striedaní, sme sa dostali na koňa a prevzali hru najmä v strede ihriska. Trikrát sa 

nám podarilo aj skórovať, takže sme zrejme vyhrali zaslúžene. Dokonca sme asi našli aj nového strelca," zhodnotil duel 

stručne a výstižne hlavný tréner MFK Anton Jánoš. 

 

Veľmi sa nenadreli 

 

Posledný prípravný zápas, generálku, odohrali futbalisti Zvolena v Krásne nad Kysucou, kde sa stretli s Tepličkou nad 

Váhom. V prvom polčase, v ktorom bola hra ešte vyrovnaná, sa skóre menilo po bezpečne premenenom pokutovom kope 

Andreja Kamendyho, ktorý tak MFK poslal do vedenia. Po zmene strán pridali Zvolenčania druhý gól Jozefom Menichom, 

ktorý sa presadil po rohovom kope, ku ktorému sa férovo priznali domáci hráči. Skóre zápasu napokon uzatváral 

striedajúci Andrej Števček. Treba dodať, že v druhom polčase, keď Teplička prestriedala svoje rady, mali výrazne navrch 

Zvolenčania. "Generálka nás úplne podľa predstáv nepreverila, hlavne v druhom polčase naša obrana toho veľa neriešila. 

Až v súťaži tak uvidíme, ako sme pripravení, čo sa týka aj zohratosti, keďže v mužstve je aj niekoľko nových hráčov," 

ponúkol zaujímavý názor asistent trénera MFK Ján Oravec. Nuž teda, v sobotu sa máme na čo tešiť. Zvolen totiž čaká 

úvodný zápas nového ročníka DOXXbet ligy skupina Východ. Ako tím Jánoša preverí Spišská Nová Ves? 

 

Dukla B. Bystrica -Zvolen 0:3(0:0) 

 

Góly: Kamenec2, Liener. MFK:Jenčo-Kačala, Menich, Očenáš,Javorina-Kamenec, Kamendy, Kožička, FujakBalko, 

Kamenčík (Gábriš, Liener, Špilár, Števček) 

 

Teplička n/V - Zvolen 0:3(0:1) 

 

Góly: Kamendy (11 m), Menich, Števček. MFK: Jenčo Kačala, Menich, Očenáš, Javorina-Kamenec, Kamendy, Skvašík, 

Fujak- Balko, Kamenčík (Patrik Gábriš, Špilár, Števček, Kožička, Kovalčík, Liener) 

 

(dv) 
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1.16.  Remetova Dúha získala zákazku na župe 

 [Košické ECHO; 20/2015; 30/07/2015; s.: 3; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN INZERCIA] 
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KRAJ MÁ V ZMLUVEJASNÉ PODMIENKY 

 

Spoločnosť Dúha prešovského podnikateľa Miroslava Remetu sa opäť zúčastní rekonštrukcie v Košiciach. Našťastie 

nepôjde o električkové trate, ale "len" o revitalizáciu depozitára Východoslovenského múzea v KošiciachŠaci. Dobrou 

správou je aj to, že túto rekonštrukciu stačí dokončiť až takmer za pol roka. Ak by sa tak nestalo, prišli by o 15 percent 

sumy. 

 

KOŠICE. Košický samosprávny kraj začína tento týždeň s rekonštrukciou siedmich kultúrnych pamiatok, na ktoré získal 

peniaze z eurofondov. KSK má schválené žiadosti v celkovej výške 12,17 milióna eur, na spolufinancovanie z rozpočtu 

kraja pôjde 5 % tejto sumy, čiže cca 609 000 eur. Všetky rekonštrukčné práce musia byť dokončené do konca roka 2015. 

 

Najmä havarijné stavy a výmeny okien či podláh 

 

Podľa riaditeľa Úradu KSK Ondreja Bernáta (Smer) sa rekonštrukcie dotknú najmä vzniknutých havarijných stavov na 

budovách, základného vybavenia, infraštruktúry, rozvodov médií, resp. sa vymenia okná alebo dvere a položia sa aj nové 

podlahy. Vo väčšine prípadov začnú s prácami tento týždeň, v prípade obnovy Jazdiarne v trebišovskom kaštieli či 

revitalizácie depozitára VSM v Šaci čakajú ešte na podpis dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

ministrom kultúry. "To by malo byť otázkou veľmi blízkej doby. Celkovo sme so začiatkom prác museli počkať až na 

ukončenie procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole, čo trochu predĺžilo celý administratívny proces. Sú 

to síce časovo náročné termíny, no verím, že ich víťazi verejných obstarávaní zvládnu." 

 

Dúha uspela v dvoch zo siedmich obstarávaní 

 

Firma Dúha okrem rekonštrukcie spomínaného depozitára VSM v Šaci za 503 469 uspela aj vo verejnej súťaži na 

rekonštrukciu Moussonovho domu a parku v Michalovciach celkovo za 558 585 eur. Skupina dodávateľov I.K.M. Reality a 

Staving Banská Bystrica uspela v súťaži na rekonštrukciu a modernizáciu Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi za 

2,11 milióna eur. Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave za 945 000 eur zrekonštruuje združenie SMS Kapa Sentinel: 

Stavby mostov Slovakia. 

 

Najviac sa preinvestuje v trebišovskom kaštieli 

 

Na obnove národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Trebišove za 2,3 milióna eur by už dnes mali pracovať robotníci a 

majstri z firmy PEhAES. Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach za 1,68 milióna 

eur pripadla spoločnosti EuroBuilding. Obnovu jazdiarne v trebišovskom kaštieli za 2,08 milióna eur zrealizuje Metrostav 

Slovakia. 

 

MARIÁN KIZEK 
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FAKTY 

 

Nestihnú termín? Dostanú 15–percentnú Pokutu 

 

Posúvanie termínov, ako je momentálne bežné pri rekonštrukciách električkových tratí v Košiciach, podľa riaditeľa Úradu 

KSK Ondreja Bernáta nenastane. Beztrestné meškanie zo strany zhotoviteľa nehrozí, naopak firme budú hroziť veľké 

finančné sankcie. Korzáru to potvrdil Bernát. "Dúha rovnako tak ako ďalšie úspešné firmy z verejných obstarávaní 

podpísali, resp. v najbližších dňoch podpíšu zmluvu, v ktorej je pevne daný určený termín odovzdania diela a takisto tam 

majú 15-percentnú výkonovú zábezpeku. Teda, ak je výsledná suma napr. milión eur a oni by nestihli termín, prídu o 150 

000 eur. Zároveň budeme pravidelne robiť kontrolné dni. Ak by sme mali napr. v októbri informácie, že niečo má sklz, na 

ten kontrolný deň zavoláme predstaviteľov firmy a aj médiá. Ale dúfam, že takáto alternatíva nikdy nenastane," dodal 

Bernát z košickej župy. 

 

(jsv) 

 

Foto: 

 

Dúha pokračuje v Košiciach Po električkách si šéf firmy M. Remeta trúfa aj na depozitár Východoslovenského múzea. 

FOTO: ARCHÍV 
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1.17.  Spišské extrémne cyklopreteky sú už za rohom 

 [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7937622/spisske-extremne-cyklopreteky-su-uz-za-rohom.html 

 

Posledný júlový a prvý augustový deň budú už tretí rok na Spiši patriť milovníkom cyklistiky a cykloturistiky.  

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Spiš totiž organizuje v piatok a v sobotu tretí 

ročník náročných cyklistických pretekov pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť. 

 

Spišských 333 Extreme je jednou z významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región a 

športovo-turistickú destináciu, informoval riaditeľ pretekov Pavol Bečarik. 

 

Cyklistické nonstop preteky bez podpory Spišských 333 Extreme sú určené pre nadšencov horskej cyklistiky. 

 

V piatok o 9. hodine sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi asi 80 odhodlaných pretekárov. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7937622/spisske-extremne-cyklopreteky-su-uz-za-rohom.html
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Ich úlohou bude zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 kilometrov alebo tento rok aj v kratšej verzii 200 

kilometrov po vyznačených cykloturistických trasách Spiša, a to v časovom limite maximálne 34 hodín. 

 

Návrat najrýchlejších cyklo extrémistov do cieľa, rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa očakáva v 

sobotu vo večerných hodinách. 

 

V minulom roku zdolal extrémnu trať po krásnej prírode Spiša víťaz Peter Benko v čase len 17 hodín a 20 minút, 

upozornil Bečarik. 

 

V sobotu večer okolo 20. hodiny sa uskutoční aj vyhodnotenie pretekov s odovzdaním cien pre víťazov. 

 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke www.333extreme.spis-region.sk . 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Chrasťanské zlepšenie 

 [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - spisskanovaves] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7933937/chrastanske-zlepsenie.html 

 

Na odchode brankár Jančár, vrátil sa Petruško.  

 

CHRASŤ n/H. Futbal v obci Chrasť nad Hornádom má veľmi dlhú tradíciu a vyrástlo tu veľa futbalových talentov. 

 

V sezóne 2014/2015 obsadilo A–mužstvo v 6. lige SOFZ deviate miesto, čo príliš funkcionárov nepotešilo. 

 

Deviata priečka  

 

V predchádzajúcich sezónach Chrasťania miešali karty na čele tabuľky. Ani po jeseni to s nimi nebolo zlé, ale na jar 

postrácali cenné body a to sa hneď odzrkadlilo v tabuľkovom postavení. 

 

"Sezóna bola, aká bola. Predovšetkým príležitosť dostali dorastenci a tým chýbali v dôležitých zápasoch skúsenosti. 

Citeľné to bolo predovšetkým na jar, kde sme postrácali veľa bodov. Nemožno povedať, že s deviatou priečkou je 

spokojnosť. Na druhej strane teší, že máme v kádri prevahu mladých hráčov," uviedol predseda Sokola Chrasť nad 

Hornádom Marián Jančár. 

 

Odchody a príchody  

 

V nedeľňajšom prípravnom zápase Chrasť nad Hornádom hostila štvrtoligového nováčika z Mária Huty. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7933937/chrastanske-zlepsenie.html
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Hostia zvíťazili v pomere 7:1 a pre talentovaných mladých hráčov to bola dobrá futbalová škola od skúsených borcov z 

Mária Huty. 

 

"Cieľ do novej sezóny je jasný – už nechceme hrať tak, ako teraz na jar. Uvidíme, ako to dopadne s Lukášom Vojtilom, 

ktorý pomáhal Harichovciam s postupom a teraz asi posilní rezervu Spišskej Novej Vsi. Práve takéhoto skúseného 

hráča by sme v mužstve potrebovali. Na odchode do Harichoviec je brankár Jančár a Kováč. Opačne sa zo SNV B vrátil 

brankár Petruška. Aj v novom ročníku budeme stavať na mladých hráčov. Tí musia na sebe ešte viac popracovať. 

Príkladom toho bol zápas s Mária Hutou, ktorý bol pre hostí generálkou na štvrtú ligu a ukázali našim, akým smerom sa 

dnes poberá futbal," dodal M. Jančár. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Policajné hliadky na Slovensku 30.7.2015 

 [automix.atlas.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/853485/policajne-hliadky-na-slovensku-30-7-2015 

 

Na celom území Slovenska dňa 30. júla 2015 budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky dohliadať aj na týchto úsekoch:  

 

Úsek Typ a farba dopravnej hliadky Bratislavský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza), VW Passat 

(čierny) Diaľnica D2 VW Golf (modrý), Škoda Superb (šedá) okres Pezinok Seat Leon (šedý) okres Senec Škoda Fabia 

(modrá), VW Golf (modrý), Seat Leon (šedý) okres Malacky Seat Leon (šedý), VW Golf (červený) Bratislava mesto Škoda 

Fabia (biela), VW Golf (modrý), Škoda Fabia (modrá) Trnavský kraj Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 Škoda Superb 

(hnedá), VW Golf (biely), VW Passat (čierny) okres Trnava Škoda Superb (hnedá), VW Golf (šedý) TT kraj VW Passat 

(čierny) 

okres Senica Škoda Fabia (modrá) 

okres Galanta nie je 

okres Dunajská Streda Škoda Fabia (modrá) okres Skalica nie je 

Trenčiansky kraj Diaľnica D1 MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením  

okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Trenčína Ilava 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Prievidza MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres 

Partizánske MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Bánovce nad Bebravou 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Považská Bystrica a Púchov 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb (šedá), KIA 

Cee'd (hnedá) okres Nové Zámky Škoda Fabia (biela) okres Levice VW Golf (šedá), VW Golf (čierna), KIA Cee'd (hnedá) 

okres Komárno Opel Astra (biely) okres Topoľčany Škoda Fabia (šedá) okres Šaľa Škoda Fabia (modrá) Banskobystrický 

kraj okres Revúca nie je 

okres Brezno Škoda Fabia (biela) R1 KDI DO /okres BB,ZV,ZH,ZC/ 

http://automix.atlas.sk/hliadky/853485/policajne-hliadky-na-slovensku-30-7-2015
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Škoda Superb (čierna) okres Žiar nad Hronom Škoda Fabia (biela) okres Banská Bystrica VW Golf (biely) okres 

Rimavská Sobota Seat Leon (šedý) 

okres Veľký Krtíš KIA Cee'd (biela) okres Lučenec Škoda Fabia (biela) okres Zvolen Škoda Fabia (modrá), VW Passat 

(čierny) 

Žilinský kraj okres Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo Škoda Fabia (modrá) 

 

okresy Žilina, Bytča VW Golf (modrý), Škoda Superb (čierna) okresy Martin a Turčianske Teplice Škoda Fabia (biela), 

Seat Leon (strieborný), VW Passat (modrý) okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Škoda Superb (čierna) okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

VW Golf (čierny), Škoda Fabia (modrá) 

 

Košický kraj D1, R2, R4 okres Košice, Košice - okolie Škoda Superb (strieborná) okres Trebišov Škoda Fabia (biela) 

okresy Michalovce, Sobrance VW Golf (šedý), Škoda Fabia (modrá) 

 

okres Košice - okolie Škoda Fabia (biela) 

okres Košice Škoda Superb (čierna) okres Rožňava 

nie je 

okres Spišská Nová Ves 

nie je 

Prešovský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb (čierna), Seat Leon (šedý), VW Passat (čierny) okres Bardejov Škoda Fabia 

(biela) 

okres Stará Ľubovňa VW Golf (čierny) 

okres Prešov Škoda Fabia (modrá), VW Golf (modrý) 

okres Svidník Škoda Fabia (biela) okres Kežmarok VW Golf (modrý) okres Vranov n/T 

Škoda Fabia (biela) 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) 

okres Poprad 

nie je 

 

-END 
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1.20.  V Rožňave začali s opravou Baníckeho múzea 

 [korzar.sme.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - roznava] 

http://roznava.korzar.sme.sk/c/7931077/v-roznave-zacali-s-opravou-banickeho-muzea.html 

 

S rekonštrukciou Baníckeho múzea v Rožňave začali len pred niekoľkými dňami. Začiatok prác na historickej budove 

múzea oddialili kontroly verejného obstarávania. Všetky rekonštrukčné práce majú stihnúť do konca tohto roka.  

http://roznava.korzar.sme.sk/c/7931077/v-roznave-zacali-s-opravou-banickeho-muzea.html
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ROŽŇAVA. Banícke múzeum v Rožňave, patriace pod Košický samosprávny kraj (KSK), uspelo v projekte na 

rekonštrukciu a opravu expozícií nádvoria a budovy bansko-hutníckej expozície s novou prístavbou. 

 

Projekt za 1,2 milióna eur je financovaný z eurofodov spolu s podporou KSK. 

 

V Košickom kraji sa začali opravy kultúrnych zariadení  

 

S nákladmi, ktoré presahujú deväť miliónov eur, sa KSK pustil do rekonštrukcie piatich historických objektov. 

 

Investičné projekty sa začnú realizovať okrem jednej hvezdárne aj v štyroch múzeách v Košickom kraji, ku ktorým patrí aj 

Banícke múzeum v Rožňave. 

 

Okrem neho poputujú financie na Andrášiovský kaštieľ v Trebišove, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi, Zemplínske 

múzeum v Michalovciach a michalovskú hvezdáreň. 

 

Rekonštrukcie sa budú týkať riešenia havarijných stavov, základného vybavenia, infraštruktúry, rozvodov, okien, dverí, 

podláh aj exteriérov. 

 

Čakalo sa na ukončenie obstarávania  

 

Podľa slov riaditeľa Úradu KSK Ondreja Bernáta sa s prácami mohlo začať až po ukončení procesu verejného 

obstarávania a jeho následnej kontrole. 

 

Ďalej uviedol, že administratívny proces sa predĺžil, no KSK ho nemohol nijako ovplyvniť. 

 

"Veríme, že zhotovitelia urobia všetko preto, aby náročné termíny zvládli. Postup prác budeme veľmi pozorne sledovať a 

ak vzniknú problémy, budeme ich operatívne riešiť," uviedol Ondrej Bernát. 

 

Vyskytli sa komplikácie  

 

Ako ďalej informoval Ondrej Bernát, zdržanie administratívneho procesu spôsobili požiadavky riadiaceho orgánu, ktorý 

mal otázky k dokumentácii. 

 

"Proces kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne je veľmi zložitý a časovo náročný. Počas kontroly sa 

vyskytli situácie, keď bolo dokumentáciu na požiadanie Riadiaceho orgánu potrebné doplniť alebo vysvetliť. Z dôvodu 

týchto skutočností nás riadiaci orgán na podpis Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom vyzval až 23. 6. 2015," dodal 

Bernát. 
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Na dokončenie projektov má KSK len päť mesiacov  

 

Práce na Baníckom múzeu v Rožňave sa oficiálne začali 20. júla, keď zhotoviteľ prevzal stavenisko a začal s prípravnými 

prácami. 

 

Vedenie KSK je presvedčené, že sa všetky práce stihnú, momentálne je už všetko v rukách zhotoviteľov. 

 

"Dúfame, že situácia, že by sa rekonštrukčné práce do konca roka nestihli, nenastane. Sme ale pripravení aj na takúto 

možnosť. Ak situácia vznikne, o ďalšom postupe budeme informovať. Víťazný dodávateľ pozná hraničný termín 

ukončenia realizácie a podpisom Zmluvy o dielo sa ho zaviazal splniť," doplnil Ondrej Bernát. 
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1.21.  Výbuch v montážnej jame neprežil Jozef (+ 23) 

 [Nový Čas; 175/2015; 30/07/2015; s.: 6Z; tasr, vr ; Zaradenie: V skratke] 

 

SPIŠSKÝ HRUŠOV - Tragédia na Spiši. Výbuch v garáži v Spišskom Hrušove (okr. Spišská Nová Ves) sa ozval v stredu 

okolo 16. hod. V čase nešťastia sa v montážnej jame nachádzal Jozef Ž. (+ 23). ,,Hasiči zistili, že došlo k neodbornej 

manipulácii s otvoreným ohňom, v dôsledku čoho vybuchlo vedľa stojace vozidlo a vznikol požiar," povedala Zuzana 

Farkasová z prezídia Hasičského a záchranného zboru. Pri požiari sa zranila aj matka (44) mladého muža. ,,Zranenú 

ženu s popáleninami previezli do nemocnice," povedal hovorca záchranárov Boris Chmel. 

 

(tasr, vr, foto tasr) 
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