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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Večerné výstupy na vežu 

 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 2; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Spišská Nová Ves v spolupráci s Turistickým informačným centrom pripravuje na piatok a sobotu večerné výstupy na 

najvyššiu kostolnú veţu na Slovensku. Záujemcovia o výstup sa musia prihlásiť vopred, najneskôr dve hodiny pred 

výstupom priamo v TIC. Počet je limitovaný na 20 osôb. Najbliţšia moţnosť večerného výstupu na veţu Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie bude aţ 26. a 27. augusta počas osláv Dní mesta Spišská Nová Ves. Vstupné pre dospelých 

sú tri eurá, študenti a dôchodcovia dve eurá. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Vyhodnotili výtvarné súťaže 

 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Vo štvrtok 23. júna o 10.00 h sa uskutoční vernisáţ regionálnej súťaţe Ekovýkres a Ekomix 2016. Do súťaţe sa zapojili 

základné, umelecké školy a deti z autistických tried v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Tohtoročnou témou bola 

ochrana prírody alebo – naopak, ničenie ţivotného prostredia na Spiši, hrdinom práce mohol byť aj sám ţiak. Do súťaţe 

prispeli ţiaci 223 prácami. Výstava bude sprístupnená vo foyer Spišského osvetového strediska do 24. júla. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Noví prednostovia okresov 
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 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 3; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Na minulotýţdňovom zasadnutí vláda odvolávala a menovala viacerých prednostov okresných úradov. K 30. júnu 

odvolala vláda 24 prednostov a menovala 25 nových. Namiesto Anny Tkačikovej obsadí post prednostky Okresného 

úradu Keţmarok Veronika Havírová. K 1. júlu bude mať nového prednostu aj Okresný úrad Spišská Nová Ves. 

Doterajšieho prednostu Ondreja Majerníka nahradí vo funkcii Pavol Bečarik. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Firma zo Spiša šije aj oblečenie pre vojakov NATO. Do roka plánuje prijímať nových 

zamestnancov 

 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 1; REDAKCIA ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Firma Tatra Textil začala v polovici marca s výstavbou novej výrobnej haly. Rozšírená prevádzka v Hozelci poskytne 

zamestnanie pre ďalších 30 ľudí. 

 

Málokto vie, ţe na Spiši sa šijú výrobky svetovej kvality. V Hozelci vyrábajú posteľoviny, na prevádzke v Spišskej Novej 

Vsi zase outdoorové a vojenské oblečenie i spacáky. Tatra Textil v súčasnosti zamestnáva spolu 110 ľudí a v priebehu 

jedného roka môţe ich počet narásť aţ na 140. Vyrábajú kvalitné vankúše a spacie vaky pre NATO "Produkty spoločnosti 

Tatra Textil si na Slovensku nekúpite, sú určené na vývoz. Výrobky šijeme pre rakúsku firmu Goldeck Textil, ktorá vlastní 

ochrannú značku na netkanú textíliu izolačné rúno s názvom G-LOFT," hovorí prokuristka firmy Tatra Textil Anna 

Lapšanská. 

 

Tejto textílii konkuruje vo svete jedine primaloft. "Izolačné rúno G-LOFT je ekologicky čistý, špeciálny jemný, teplý, ľahký 

a priedušný materiál z polyesterového vlákna. Nájdete ho napríklad v zateplených bundách," pokračuje Anna Lapšanská. 

Goldeck Textil zastrešuje viacero značiek: Gold.Eck, Carinthia, BluTimes. Na prevádzke v Hozelci vyrábajú lôţkoviny 

BlueTimes – vankúše, paplóny, regeneračné voňavé podloţky s bylinkami, obaly na vodné postele a podloţky. Dôleţitou 

zloţkou týchto výrobkov je izolačné rúno G-LOFT, posteľoviny majú antialergické vlastnosti. Ďalšou značkou Goldeck 

Textilu je Carinthia. Zameriava sa na outdoorové oblečenie a spacie vaky, veľkú časť produkcie tvoria vojenské zákazky 

– vojenské spacie vaky, bivakovacie vaky a oblečenie. Výrobky z prevádzky v Spišskej Novej Vsi nosia vojaci 

francúzskej, nemeckej, rakúskej, švajčiarskej armády i vojaci NATO. 

 

pokračovanie na str. 2 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Vymenia viac ako tretinu prednostov 

 [Týţdeň na Pohroní; 24/2016; 21/06/2016; s.: 3; (TASR) ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

23. 6. 2016 

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

 

BRATISLAVA, LEVICE. Viac ako tretina okresných úradov bude mať nové vedenie. Vláda 15. júna na návrh ministra 

vnútra Roberta Kaliňáka (SmerSD) schválila výmenu 25 z celkovo 72 prednostov. Uskutoční sa k 1. júlu. 

 

Z funkcií bolo odvolaných 24 prednostov. Prednosta Okresného úradu Košice okolie Peter Derevjaník sa vzdal funkcie k 

31. marcu. K výmene došlo po dohode s koaličnými partnermi vo vláde, odôvodnil Ivan Netík, riaditeľ tlačového odboru 

Kancelárie ministra vnútra. Noví prednostovia sú nominantmi vládnych strán SNS, Most-Híd a #Sieť. 

 

Výmena sa týka prednostov okresných úradov v Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch, 

Prievidzi, Myjave, Partizánskom, Ţiline, Čadci, Liptovskom Mikuláši, Námestove, Martine, Kysuckom Novom Meste, 

Tvrdošíne, Banskej Bystrici, Brezne, Rimavskej Sobote, Zvolene, Poltári, Keţmarku, Vranove nad Topľou, Spišskej 

Novej Vsi a Okresnom úrade Košice okolie. 

 

(TASR) 

 

Foto 

 

Nové vedenie bude aj v Leviciach. Ilustr. foto: (JN) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Firma zo Spiša šije... 

 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 2; jat ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

dokončenie z 1. strany 

 

Všetky tieto produkty spadajúce pod spoločnosť Goldeck Textil sa teda šijú jedine v Hozelci a v Spišskej Novej Vsi 

alebo v Moldavsku, kde spoločnosť posiela časť predpripravených výrobkov na ušitie a konečnú úpravu. 

 

V novej hale budú vyrábať izolačné rúno G-LOFT 

 

Ukončenie výstavby novej výrobnej haly je naplánované na september tohto roku. Potom príde na rad montáţ 

technológie na výrobu G-LOFT. V prvom štvrťroku 2017 sa plánuje skúšobná prevádzka, v druhom štvrťroku bude 

spustená jej plná prevádzka. G-LOFT sa tak začne vyrábať priamo v Hozelci. V súčasnosti objemné baly tejto izolačnej 

textílie vozia kamióny z Rakúska, kde sa nachádza jej jediná výrobňa. "V samotnej hale bude pracovať pribliţne 10 ľudí 

vrátane vedúceho pracovníka. Ďalšie pracovné miesta vzniknú v dôsledku rozširovania produkcie výroby posteľovín a 

spacích vakov," hovorí Anna Lapšanská. Podľa jej slov nová hala ušetrí spoločnosti náklady na prepravu a predovšetkým 
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vytvorí nové pracovné miesta. Spoločnosť Tatra Textil začala svoju činnosť v roku 1994 v Poprade šitím obalov pre 

páperové spacie vaky, zamestnávala 12 ľudí. 

 

(jat) 

 

Foto:Nová výrobná hala Tatratextilu bude dokončená o necelý rok. Snímka: jat 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Opäť sú tu Kaštieľne hry, tento rok sa nebudete len prizerať 

 [Podtatranské noviny; 26/2016; 21/06/2016; s.: 4; jat ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Kaštieľne hry tento víkend oslavujú 18. narodeniny, k tradičnej divadelnej udalosti sa pripája 25. výročie sprístupnenia 

Kaštieľa Stráţky. 

 

Kaštieľ v Stráţkach bol sprístupnený pred 25 rokmi v máji, oslavy si však nechali na víkend Kaštieľnych hier. V sobotu sa 

bude konať celodenný seminár Stráţky – minulosť, prítomnosť a perspektíva kultúrnej lokality, na ktorom si môţete 

vypočuť sériu odborných prednášok. "O 19.00 h bude pre verejnosť vernisáţ výstavy Cestou moderny, kurátorkou 

výstavy je Alexandra Homolová. Spoločenský večer bude ďalej pokračovať prvým divadelným predstavením," povedala 

galerijná pedagogička Daniela Kostková. 

 

Divadlo bez divadla 

 

Cieľom Kaštieľnych hier je prinášať kvalitné divadelné umenie bez divadelnej scény. Sobota je vţdy venovaná 

predstaveniu pre dospelých, v týchto ťahákoch sa uţ predstavili Kamila Magálová, Marián Geišberg, Szidi Tobias či 

Zuzana Krónerová. V sobotu o 20.30 h v komédii 3x2 uvidíte Csongora Kassaia a Zuzanu Martinkovú. Hra o udobrovaní 

sa mladomanţelov, manţelov a nakoniec dôchodcov prináša veselý i trpký pohľad na vzťahy a nastaví kaţdému z nás 

zrkadlo. Nedeľa patrí tradične deťom, tento rok aj dospelým V areáli anglického parku budú v nedeľu poobede súčasne 

prebiehať viaceré aktivity. Divadlo na Predmestí zo Spišskej Novej Vsi uvedie predstavenie Zabudnutý čert a hru O 

kohútikovi a sliepočke príde zahrať Divadlo Ţihadlo z Malaciek. Na mladšie deti čakajú Zlatovláska a Emulienka od 

divadelníkov z Banskej Bystrice a Trenčína. "Tento rok sme sa snaţili ísť troškou inou cestou, vţdy ponúkneme detičkám 

divadlo, chceli sme ale zapojiť aj rodičov, aby mali aktívnejšie popoludnie. Zrealizovali sme tri dielne – výtvarné, tanečné 

a divadelné," hovorí Daniela Kostková. Tvorivé dielne sú tohtoročnou novinkou a keby ste si mysleli, ţe hranie sa je len 

pre deti, mýlite sa. "Dielne sú pre deti aj dospelých a pod odborným vedením s prihliadnutím na vekovú štruktúru," hovorí 

lektorka Denisa Jurišicová. Tanečné dielne vedie Jozef Solus z Tanečného štúdia Super z Popradu, výtvarné 

pedagogičky zo ZUŠ v Spišskej Belej. Iva Liptáková z Bábkového divadla spod Spišského hradu bude s deťmi na 

divadelných dielňach vyrábať bábky. Kaštieľne hry ukončí losovanie vstupeniek so zaujímavými výhrami a krátkou 
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tanečnou etudou Charlie Chaplin. Okrem toho sú pripravené balóny, poníky či trampolína, od 16. júna je otvorená aj 

reštaurácia na nádvorí kaštieľa. 

 

Počasie sa objednať nedá 

 

Múzejníci najúpornejšie zo všetkého sledujú predpoveď počasia a veria, ţe dva dni plné divadla, dobrých hereckých 

výkonov a zábavy pritiahnu čo najviac návštevníkov, či bude slnko alebo dáţď. 

 

(jat) 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Na Spišskú udrú tropické horúčavy: Až takto vysoko sa vyšplhá ortuť teplomera! 

 [spisska.dnes24.sk; 22/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-spissku-udru-tropicke-horucavy-az-takto-vysoko-sa-vysplha-ortut-teplomera-242059 

 

 Budeme sa potiť vo vlastnej šťave. Okres Spišská Nová Ves musí počítať s úderom tropických horúčav. Kedy sa treba 

mať pred teplom najviac na pozore a aţ ako vysoko môţe ortuť teplomera vystúpiť? 

 

Vyťahujte letné veci, budete ich potrebovať. V našich končinách sa uţ čoskoro totiţ poriadne silno zapotíme. 

Meteorológovia vydali pre náš okres výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Tá platí v piatok od 13:00 h do 

18:00 h. 

 

"V okrese Spišská Nová Ves sa miestami očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 – 34 °C," informujú 

odborníci zo Slovenského hydrometeorolo-gického ústavu. 

 

Vysoká teplota predstavuje podľa ďalších slov meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické 

aktivity a tvorbu poţiarov. "Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale 

pravdepodobnosť nadmerného zaťaţenia organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňuje SHMÚ. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Nemšovské juniorky majsterkami Slovenska 

 [sme.sk; 22/06/2016; (pt) ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20197153/trencin.sme.sk/nemsovske-juniorky-majsterkami-slovenska.html 

http://spisska.dnes24.sk/na-spissku-udru-tropicke-horucavy-az-takto-vysoko-sa-vysplha-ortut-teplomera-242059
http://s.sme.sk/r-rss/20197153/trencin.sme.sk/nemsovske-juniorky-majsterkami-slovenska.html
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 Počas víkendu 11. a 12. júna sa v Nemšovej uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev Slovenska junioriek vo florbale. V 

domácom prostredí dievčatá Nemšovej získali zlaté medaily. 

 

Víťazný kolektív junioriek Nemšovej. (Zdroj - ARCHÍV KLUBU) 

 

NEMŠOVÁ. Nemšovské dievčatá na turnaji neprehrali ani raz. V základnej skupine si postupne poradili s Hurikánom 

Bratislava (10:3) a Kysuckým Novým Mestom (7:3). Duel s Prešovom vyhrali kontumačne 5:0, keďţe dievčatá z 

východného Slovenska nepricestovali. V semifinálovom súboji zdolali Banskú Bystricu (5:2) a napokon v napínavom 

finále aj Spišskú Novú Ves (5:4). Pre nemšovský florbal sa jedná o jubilejný 20. titul majstra Slovenska. 

 

VÝSLEDKY: Nemšová – Hurikán Bratislava 10:3, Nemšová – Kys. Nové Mesto 7:3, Nemšová – Prešov 5:0 kontumačne. 

Poradie: 1. Nemšová 6 b, 2. Kys. Nové Mesto 4 b, 3. Hurikán Bratislava 2 b, 4. Prešov 0 b. 

 

Semifinále: Nemšová – Ban. Bystrica 5:2. Finále: Nemšová –Spišská Nová Ves 5:4. 

 

Konečné poradie: 1. Nemšová, 2. Spišská Nová Ves, 3. Kys. Nové Mesto, 4. Ban. Bystrica, 5. Michalovce, 6. Nitra, 7. 

Hurikán Bratislava, 8. Prešov. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Najtrestanejší hráč Tipsport ligy mieri do zámoria 

 [sport.sk; 22/06/2016; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/222392/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/ 

 

- Najtrestanejší hráč uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi, útočník Martin Belluš, mieri za more. 

 

Dvadsaťštyriročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý uplynulý súťaţný ročník strávil v Piešťanoch, podpísal zmluvu s 

klubom Indy Fuel v súťaţi ECHL. V rovnakom muţstve absolvoval časť sezóny 2015/2016 útočník Adam Lapšanský. 

Martin Belluš v 59 dueloch za piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút, o 28 menej ich 

mal druhý v tomto rebríčku Michal Hlinka z Trenčína. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Najtrestanejší hráč Tipsport ligy mieri do zámoria 

 [sme.sk; 22/06/2016; SITA ; Zaradenie: Hokej - Slovensko] 

http://s.sme.sk/r-rss/20197480/sport.sme.sk/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria.html 

http://sport.aktuality.sk/c/222392/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/
http://s.sme.sk/r-rss/20197480/sport.sme.sk/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria.html
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 Martin Belluš v 59 dueloch za piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút. 

 

Belluš odchádza do Indianapolisu. (Zdroj - TASR) 

 

INDIANAPOLIS. Najtrestanejší hráč uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi, útočník Martin Belluš, mieri 

za more. 

 

Dvadsaťštyriročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý uplynulý súťaţný ročník strávil v Piešťanoch, podpísal zmluvu s 

klubom Indy Fuel v súťaţi ECHL. 

 

Takto dopadol Popradčan Patrik Števuliak po pästnom súboji s najtrestanejším hráčom súťaţe. (zdroj: TASR) 

 

V rovnakom muţstve absolvoval časť sezóny 2015/16 útočník Adam Lapšanský. 

 

Martin Belluš v 59 dueloch za piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút, o 28 menej ich 

mal druhý v tomto rebríčku Michal Hlinka z Trenčína. 

 

Správu priniesol americký klub na mikroblogovacej sieti Twitter. 

 

Tabuľka    Z V VPP PPP  P Skóre  Body   

1. KOŠICE 50 28 9 4 9 156:85  106  

2. NITRA 49 29 3 1 16 158:129  94  

3. ZVOLEN 49 24 6 6 13 169:130  90  

 

 

4. BANSKÁ BYSTRICA 49 25 4 4 16 154:113  87 

5. HK POPRAD 49 18 3 10 18 139:148  70 

6. ŢILINA 49 18 4 6 21 117:136  68 

7. TRENČÍN 49 15 7 7 20 113:143  66 

8. MARTIN 49 14 3 5 27 105:126  53 

9. PIEŠŤANY 49 11 7 4 27 115:155  51 

10. ORANGE 20 18 1 1 0 16 22:83  5 

11. SKALICA 0 0 0 0 0 0:0  0 

 

 

celá tabuľka >> 
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Späť na obsah 

 

1.12.  Najtrestanejší hráč Tipsport ligy mieri do zámoria 

 [webnoviny.sk; 22/06/2016; SITA ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.webnoviny.sk/hokej/clanok/1077951-najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/ 

 

Martin Belluš v uplynulom ročníku Tipsport ligy nazbieral 176 tresných minút. 

 

Martin Belluš (83) si v minulej sezóne obliekal drese Piešťan. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény  

 

INDIANAPOLIS 22. júna (WebNoviny.sk) - Najtrestanejší hráč uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi, 

útočník Martin Belluš, mieri za more. Dvadsaťštyriročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý uplynulý súťaţný ročník 

strávil v Piešťanoch, podpísal zmluvu s klubom Indy Fuel v súťaţi ECHL.  

 

V rovnakom muţstve absolvoval časť sezóny 2015/2016 útočník Adam Lapšanský. Martin Belluš v 59 dueloch za 

piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút, o 28 menej ich mal druhý v tomto rebríčku 

Michal Hlinka z Trenčína. 

 

Správu priniesol americký klub na mikroblogovacej sieti Twitter. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Dni humoru na Spiši otestujú naše bránice 

 [korzar.sme.sk; 22/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207480/dni-humoru-na-spisi-otestuju-nase-branice.html 

 

Tento piatok a sobotu v Spišskej Novej Vsi dostanú naše bránice poriadne zabrať. Podujatie Dni humoru na Spiši 

ponúka bohatý program. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dni humoru na Spiši sa konajú po druhý raz. Ide však o podujatie, ktoré má v tomto meste 

tradíciu. 

 

Festival zábavy 

 

"V deväťdesiatych rokoch sa podobné podujatie v našom meste konalo. Vtedy šlo o niekoľko dní, počas ktorých v 

Spišskej Novej Vsi účinkovalo viacero výborných slovenských a českých divadiel. Akcia v tom čase zaznamenala 

pozitívnu odozvu, preto sme sa rozhodli o oţivenie tejto myšlienky. No tentoraz ide nielen o komediálne divadelné 

predstavenia, ale aj o akýsi festival humoru a zábavy, ktorý zahŕňa predstavenia pre deti, tvorivé dielne s humornou 

tematikou, veselé animácie, koncerty indie-popových kapiel, vystúpenie ľudového rozprávača, mím šou, ako aj zábavu vo 

http://www.webnoviny.sk/hokej/clanok/1077951-najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207480/dni-humoru-na-spisi-otestuju-nase-branice.html
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výtvarnej a písomnej forme. Teda pestrý program zameraný na humor a dobrú náladu pre rôzne vekové kategórie," 

vysvetľuje vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková. 

 

Rozdiel oproti minulosti je ten, ţe dnes sa festival neodohráva iba v divadle, ale aj v ďalších inštitúciách a v centre mesta 

pod holým nebom. Jednotlivé časti námestia sa premenia na samostatné priestory na kultúru. 

 

Na svoje si príde mladšia i staršia generácia. Pripravené sú tvorivé dielne a súťaţe, rozprávky pre deti, priestor pre 

hudobné produkcie, divadelné predstavenia, ľudoví rozprávači či ţivé sochy. 

 

V zoologickej záhrade budú môcť deti zase plniť rôzne originálne úlohy na Ceste rozprávkovým lesom. 

 

Menšinové ţánre 

 

"V minulom roku bol najväčší záujem o koncert hudobnej skupiny Drišľak. Tento rok návštevníkov podujatia zrejme poteší 

obľúbená kapela českého speváka a zabávača Ivana Mládka. Dôleţité je uvedomiť si, ţe v rámci festivalu sú ponúkané i 

programy menšinových ţánrov, no o to kvalitnejších. Za všetkých spomeniem jedného z popredných slovenských mímov 

Mira Kasprzyka," doplnila Jančíková. 

 

V rámci podujatia si návštevníci môţu dať zhotoviť svoju karikatúru karikaturistovi Jankovi Torakovi, k dispozícii sú i 

večerné výstupy na najvyššiu kostolnú veţu Slovenska. 

 

Chýbať nebude ani humor v písanom slove. Miriam Molnárová Nevyjelová uvedie svoju knihu plnú veselých historiek 

Hlášky z profesorskej tašky. 

 

Tento rok bude súčasťou i Vínna ulička s ochutnávkami kvalitných slovenských vín. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Najtrestanejší hráč Tipsport ligy mieri do zámoria 

 [hokejportal.net; 22/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/65046 

 

Najtrestanejší hráč uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi, útočník Martin Belluš, mieri za more. 

Dvadsaťštyriročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý uplynulý súťaţný ročník strávil v Piešťanoch, podpísal zmluvu s 

klubom Indy Fuel v súťaţi ECHL. V rovnakom muţstve absolvoval časť sezóny 2015/2016 útočník Adam Lapšanský. 

Martin Belluš v 59 dueloch za piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút, o 28 menej ich 

mal druhý v tomto rebríčku Michal Hlinka z Trenčína. 

 

Správu priniesol americký klub na mikroblogovacej sieti Twitter. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria/65046
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Späť na obsah 

 

1.15.  Najtrestanejší hráč Tipsport ligy mieri do zámoria 

 [netky.sk; 22/06/2016; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria 

 

INDIANAPOLIS - Najtrestanejší hráč uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi, útočník Martin Belluš, 

mieri za more. 

 

Dvadsaťštyriročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý uplynulý súťaţný ročník strávil v Piešťanoch, podpísal zmluvu s 

klubom Indy Fuel v súťaţi ECHL. V rovnakom muţstve absolvoval časť sezóny 2015/2016 útočník Adam Lapšanský. 

Martin Belluš v 59 dueloch za piešťanských "havranov" nazbieral v uplynulom ročníku 176 tresných minút, o 28 menej ich 

mal druhý v tomto rebríčku Michal Hlinka z Trenčína. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Sprava: Martin Belluš z ŠHK 37 Piešťany a Tomáš Komínek z HC Mikron Nové Zámky 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Na mnohých miestach východného Slovenska bude pekelne teplo 

 [korzar.sme.sk; 22/06/2016; Marián Kizek ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8209202/na-mnohych-miestach-vychodneho-slovenska-bude-pekelne-teplo.html 

 

Ak sa vám včera zdalo, ţe bolo veľké teplo, to ešte neviete, čo nás čaká do konca týţdňa. Maximá v celom Košickom 

kraji a v okolí Vranova a Humenného dosiahnu nad 35 stupňov. Aţ budúci týţdeň poklesne ručička teplomera pod 

tridsiatku. 

 

KOŠICE. Včerajšie horúčavy na východe poobede aspoň na chvíľu zmiernili mraky, no na väčšine územia s výnimkou 

podtatranskej oblasti a Pienin (26 stupňov Celzia) namerali meteorológovia aţ takmer 32 stupňov. 

 

Vôbec najteplejšie na celom Slovensku bolo včera v Kamenici nad Cirochou pri Humennom (32,6) a v Milhostove pri 

Trebišove (takmer 32). 

 

http://www.netky.sk/clanok/najtrestanejsi-hrac-tipsport-ligy-mieri-do-zamoria
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8209202/na-mnohych-miestach-vychodneho-slovenska-bude-pekelne-teplo.html
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Slovenský hydrometeorologický ústav má na dnešok pripravené varovanie 1. stupňa pred vysokými teplotami takmer pre 

celý východ s výnimkou okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Sabinov a Spišská Nová Ves. 

 

Meteorológovia predpokladajú, ţe teploty môţu dosiahnuť aţ 33 stupňov, na Východoslovenskej níţine a v jej okolí to 

môţe byť ešte o stupeň viac. 

 

SHMÚ varuje pred 35–kami 

 

Teplotný vrchol doterajšej sezóny by na východ mal prísť v piatok a v sobotu, kde SHMÚ vydal varovanie 2. stupňa. 

 

V krajských mestách Košice a Prešov by teploty mohli vystúpiť aţ na 34 stupňov, v celom Zemplíne však môţe nastať 

supertropický deň s teplotami aţ takmer 36 stupňov. 

 

Takéto vysoké teploty sú podľa SHMÚ v tomto období a oblasti zriedkavé. Predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre 

ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu poţiarov. 

 

Primár internej kliniky a zástupca riaditeľa nemocnice Košice-Šaca Ivan Skalina upozorňuje, ţe vlna horúčav ohrozuje 

najmä ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami. 

 

Veľký pozor by si mali dať aj všetci chorí na obličky i diabetici. 

 

Vysoké teploty okolo 35 stupňov sú rizikom aj pre malé deti, tehotné a dojčiace ţeny i pre ľudí uţívajúcich lieky na 

depresiu alebo nespavosť. 

 

Primár Skalina: Pite veľa vody a dajte si pozor na úpal 

 

Veľmi zle sa s teplom vyrovnávajú aj seniori. Skalina im odporúča, aby aţ do konca týţdňa, ak nemusia, nechodili vonku 

na priame slnko a dodrţiavali pitný reţim, aj keby mali pocit, ţe nie sú smädní. 

 

"Nielen seniori, ale kaţdý z nás by mal v najbliţších dňoch čo najviac piť. Odporúčam najmä vodu, minerálku resp. 

nesladené nápoje ako vlaţný čaj, a to radšej častejšie a v menších mnoţstvách. Ideálne je v takých horúčavách vypiť 

aspoň dva aţ tri litre tekutín. Takisto by si kaţdý mal dávať pozor na úpaly, ktoré nemusia byť len pri pobyte na slnku. Uţ 

viackrát nám do nemocnice priviezli ľudí, ktorí ho dostali napríklad v prostriedkoch MHD alebo pri dlhších cestách," 

upozorňuje Skalina. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Policajné hliadky na Slovensku 22.6.2016 
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 [automix.atlas.sk; 22/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869421/policajne-hliadky-na-slovensku-22-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 22. júna 2016 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 Škoda Fabia (biela) okres Senec Škoda Fabia 

(modrá), Škoda Fabia (biela) okres Malacky Škoda Fabia (biela) Bratislava mesto VW Golf (modrý), Škoda Superb 

(čierna), Seat Leon (šedý) 

Trnavský kraj Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 Škoda Superb (hnedá), VW Golf (biely), Audi A4 (strieborná) 

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

okres Senica nie je 

okres Galanta nie je 

okres Dunajská Streda nie je 

okres Skalica nie je 

Trenčiansky kraj Diaľnica D1 VW Passat (modrý) okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava nie je 

okres Trenčín a Ilava 

VW Golf (modrý) okres Prievidza VW Golf (šedý) okres Partizánske VW Golf (modrý) 

okres Bánovce nad Bebravou 

VW Golf (modrý) 

okres Povaţská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb (šedá) , Kia Ceed (hnedá) 

okres Nové Zámky Škoda Fabia (modrá) okres Levice VW Golf (čierny), VW Golf (šedý), Kia Ceed (hnedá) 

okres Komárno VW Golf (šedý) okres Topoľčany Škoda Superb (šedá) okres Šaľa Škoda Fabia (modrá) Banskobystrický 

kraj okres Revúca VW Golf (čierny) 

okres Brezno KIA Cee'd (biela) R1 KDI DO /okres BB,ZV,ZH,ZC/ 

Škoda Superb (čierna) okres Ţiar nad Hronom Škoda Fabia (biela) okres Banská Bystrica VW Golf (šedý) okres 

Rimavská Sobota Škoda Fabia (biela) 

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

okres Zvolen VW Golf (biely) Ţilinský kraj okres Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 

Škoda Fabia (modrá) 

 

okresy Ţilina, Bytča Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavomodrý), Škoda Superb (čierna) okresy Martin a Turčianske 

Teplice Seat Leon (strieborný), VW Passat (modrý),Škoda Fabia (biela) 

 

okres Liptovský Mikuláš, Ruţomberok 

VW Golf (šedý), Audi A4 (modré) 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869421/policajne-hliadky-na-slovensku-22-6-2016
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Škoda Fabia (modrá), VW Golf (čierny) 

 

Košický kraj D1, R2, R4 okres Košice, Košice - okolie nie je 

 

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

 

okres Košice - okolie Škoda Fabia (sivá), Seat Leon (sivý),VW Passat (červený) 

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny) 

okres Roţňava 

nie je okres Spišská Nová Ves 

nie je 

Prešovský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb kombi (čierna), Audi A4 kombi (čierna), VW Passat (čierny), Škoda Superb 

sedan (čierna) okres Bardejov Škoda Fabia (biela) 

okres Stará Ľubovňa VW Golf (čierny) okres Prešov Škoda Superb (čierna), VW Golf (modrá) 

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

nie je 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) okres Poprad 

Peugeot 208 (sivý) 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 23. júna 

 [korzar.sme.sk; 22/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8207987/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-23-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných sluţieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Keţmarok 

 

http://korzar.sme.sk/c/8207987/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-23-juna.html
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Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň FONTÁNA ul. Hlavná (oproti far. Kostolu) 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

STATIM Štefánikovo námestie 2987/10, 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Roţňava 

 

Dr. MAX Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená kaţdý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená kaţdú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
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Poprad 

 

VICTORIA – pri Autobusovej st. PP, Drevárska 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Sunpharma Tesco, Druţstevná ulica, 069 203 78 32 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

APIS M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

U SAMARITÁNA Prof. Hlaváča 1885/21, 056/6425590 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Kam za kultúrou - štvrtok 23. júna 

 [korzar.sme.sk; 22/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8207983/kam-za-kulturou-stvrtok-23-juna.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

http://korzar.sme.sk/c/8207983/kam-za-kulturou-stvrtok-23-juna.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

23. 6. 2016 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Alica v krajine za zrkadlom o 17.10, Angry Birds vo filme o 15.30, Centrálna inteligencia o 19.40, 

Deň nezávislosti: Nový útok o 15.20, 20.40, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.00, Hľadá sa Dory o 16.00, 17.30, 

18.20, Hľadá sa Dory 3D o 15.40, Podfukári: 2. dejstvo o 18.10, 21.00, Prázdniny All Exclusive o 18.25, 20.25, Ratchet a 

Clank: Stráţcovia galaxie o 15.20, 16.20, V zajatí démonov 2 o 19.50, 20.50, Warcraft: Prvý stret o 17.50, Warcraft: Prvý 

stret 3D o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový útok o 15.30, 20.10, Deň nezávislosti: Nový 

útok 3D o 18.30, 20.45, Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 15.50, 18.10, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, 

20.20, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret o 17.50, Warcraft: Prvý stret 3D o 16.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES: STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.10, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, 

Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 15.50, 18.10, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.30, 

Warcraft: Prvý stret 3D o 16.00, 20.45 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Sándor Márai o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - 

Ţenský zákon (po špiski) o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Motýle exotických trópov 9.00 - 17.00 hod. (do 30. 6.), 

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava záverečných prác Fakulty umení TUKE - bakalárskych, 

diplomových (do 30. 6.), Lesk a sláva - Holandská maľba 16. - 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie (do 30. 

10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alţbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. 

Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Dezider Milly - 

BALADY A PORTRÉTY (do 26. 6.), SZENTPÉTERYHO KATALYZÁTOR (do 26. 6.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM 

(Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 

17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - 

pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, 

chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 

písacích strojov, úţitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 

výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Farebný ţivot, výstava ukrajinského maliara Vasiľa Bobitu (do 30. 6.), MÚZEUM 

LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria 

prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do 

roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, FASHION POINT CAFE (Mlynská 28) – 
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Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŢNICA (Hlavná 10) - Výstava 

Apokalypsa – neznáma krajina očami Pavla Kočiša (30. 6.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 

17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 

expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. 

Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a 

bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva ţivot 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Femme fatale - 

motív ţeny vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť (do 4. 9.), MÚZEUM SPIŠA 

(so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut 

- so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: JAZDIAREŇ - Akadémia tretieho veku - 

Poskytovanie právnej pomoci, právna ochrana spotrebiteľa; História a pamiatky rímskokatolíckeho kostola 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (koncert) Sprievodný program Art Film Fest 2016: Destroyer (CAN) + DJs o 

21.00 hod., Hlavná ulica - Cassovia Folkfest 2016: Veselá karička s Chorovodom o 17.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Hľadá sa Dory o 16.00, 18.20, Deň nezávislosti: Nový útok o 15.30, 20.40, Ratchet a Clank: 

Stráţcovia galaxie o 15.20, Hľadá sa Dory 3D o 17.20, V zajatí démonov 2 o 19.40, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 

18.00, Podfukári 2 o 17.50, 20.50, Centrálna inteligencia o 15.20, Warcraft: Prvý stret o 17.40, 20.30, Alica v krajine za 

zrkadlom o 15.10, Prázdniny All Exclusive o 20.20 hod., POPRAD: CINEMAX - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.00, Deň 

nezávislosti: Nový útok 3D o 17.50, Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.20, Podfukári: 2. dejstvo o 20.40, 

Prázdniny All Exclusive o 16.20, Ratchet a Clank: Stráţcovia galaxie o 15.40, V zajatí démonov 2 o 20.50, Warcraft: Prvý 

stret o 18.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Deň nezávislosti: Nový útok o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Jana z Arku o 10.00 hod., HB: Všetko najlepšie! o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 
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paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

Hlavná 51 - Chodba: Fantazijná grafika zo zbierok Šarišskej galérie (do 18. 9.), Hlavná 53 - Malá výstavná sieň, chodba: 

NOVUS ORDO/Výtvarné dielo v kontexte (do 18. 9.), ŢIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okruţná ul. (ut, st 11 - 15, 

št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: 

(po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťaţby a výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále 

expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŢNICA: Stoly 

spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Katarína 

Vavrová, Milan Vavro - Zamknuté slová (do 31. 7.), Edgar Degas - Holá pravda (do 18. 9.), STARÝ SMOKOVEC: VILA 

FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo 

zbierok súkromných zberateľov; Kamil Kozub - Home is home (do 29. 9.); SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 

FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ 

BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí ţivota 

a diela J. M. Petzvala. Ukáţky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Zlaté ručičky: Štadión v Bordeaux pomáhali budovať aj Slováci 

 [pluska.sk; 22/06/2016; PLUS 7 DNÍ/Martina Skúpa ; Zaradenie: Plus 7 dní / Relax] 

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/relax/zlate-rucicky-stadion-bordeaux-pomahali-budovat-aj-slovaci.html 

 

Futbalový štadión v Bordeaux má kapacitu 42 115 miest. Všetky sedačky osadila partia Slovákov.  

 

Nouveau Stade de Bordeaux: Futbalový štadión je úţasný aj vďaka Slovákom. Foto: MARTIN SANISLÓ  

 

Tento článok by ste si určite prečítali radšej, keby slovenskí futbalisti svoj prvý zápas na európskom šampionáte 

neprehrali. A víťazný debut by iste viac potešil aj Martina Sanislóa, ktorý koncom roku 2014 pomáhal s partiou 

slovenských kamarátov budovať Nouveau Stade de Bordeaux, známy aj ako Matmut Atlantique. 

 

Dvadsaťtriročný Košičan, verný fanúšik slovenského tímu, tvrdí, ţe v Bordeaux strávil tri najúţasnejšie mesiace ţivota. 

 

Krásny: Štadión v Bordeaux otvorili vlani v máji. Stál 168 miliónov eur.  

Foto: MARTIN SANISLÓ  

 

Pracovitosťou šokovali šéfa  

 

"Bol som pracovne u známych v Anglicku, keď sa ku mne dostala informácia, ţe hľadajú mladých chalanov, ktorí by mali 

záujem pracovať vo Francúzsku," objasňuje Martin, ako sa k dokončovacím prácam na bordeauxskom štadióne dostal. 

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/relax/zlate-rucicky-stadion-bordeaux-pomahali-budovat-aj-slovaci.html
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Spočiatku tomu veľmi neveril, lebo "viete, ako to dnes chodí - nalákajú vás na prácu, sľúbia aj modré z neba a po mesiaci 

zistíte, ţe ste bez peňazí v cudzej krajine". Stretnutie so šéfom firmy, pre ktorú mal pracovať, jeho obavy rozptýlilo. 

 

Čítajte viac Pýchy slovenských oligarchov: Na športové štadióny sa im skladáme všetci  

 

"Mne osobne sa začali najúţasnejšie tri mesiace v ţivote a pätnástim chalanom, ktorí boli spolu so mnou, tieţ." Po 

francúzsky nevedeli, ale "od pracovníkov a iných firiem na štadióne sme sa naučili základné veci - aj nadávky", smeje sa. 

 

Keďţe však ich materská firma bola anglická, komunikovali v tomto jazyku. Ich úlohou bolo osadiť na štadióne sedačky - 

pre beţných divákov, ale aj vo VIP lóţach. Pracovali od začiatku októbra do polovice decembra, takţe najnáročnejšie boli 

vraj rána. "Vstávali sme o šiestej, keď sa teplota pohybovala okolo štyroch stupňov, no postupne sa vyšplhala aţ k 

dvadsiatke."  

 

Náročné boli aj dni, keď prichádzali kamióny s tovarom a materiálom a museli vynášať ťaţké škatule so sedačkami po 

všetkých tých sektoroch obrovského štadióna. 

 

Nároky na prácu? Normálne, ba dokonca "boli prekvapení naším tempom a nestíhali objednávať tovar. Stávalo sa prvé 

týţdne, ţe sme skončili skôr alebo sme po sebe upratovali neporiadok. Vţdy, keď prišiel najvyšší šéf, bol šokovaný, ako v 

práci pokračujeme", rozpráva Martin. Počúva sa to príjemne. 

 

Čítajte viac VIDEO Slovenskí oligarchovia Kmotrík, Poór, Široký: Kaţdý chce mať svoj štadión!  

 

Novučičké: December 2014. Ešte nepoškvrnené sedačky.  

Foto: MARTIN SANISLÓ 

 

Luxus pre zadky  

 

Štadión v Bordeaux má kapacitu 42 115 miest. Z toho 3 400 miest pre VIP, 1 000 miest v šesťdesiatich privátnych lóţach, 

dvesto miest pre novinárov, 250 miest pre invalidov a ich sprievodcov. No a všetky tieto sedadlá sa môţu vyuţívať práve 

vďaka partii Slovákov - "z Martina, Popradu, zo Spišskej Novej Vsi a z Košíc plus nejakých okolitých dedín". 

 

"Bolo nás dokopy šestnásť a limit na všetky sedadlá sme splnili predčasne, za čo sme dostali odmenu. To by sa u nás 

doma nikdy nestalo," ironicky poznamená Martin. Aj bezpečnosť pri práci bola stráţená oveľa prísnejšie ako u nás. "Bez 

ochrannej helmy nás cez turniket nechceli ani pustiť. Na všetko sa tam dávalo pozor, hlavne na naše zdravie."  
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Ich pracovný deň? Po raňajkách sadli do auta, dostavili sa na štadión, kde sa rozdelila práca, ktorá sa mala vykonať. 

"Začínali sme o siedmej ráno, od dvanástej do jednej sme mali prestávku a končili sme o štvrtej," opisuje Martin. A 

pridáva podrobnosti o tom, aké pohodlie mali - a budú mať - zadky tých, čo si na sedačky sadnú. 

 

"Rozdiel medzi VIP sedačkami a ostatnými bol v ich rozmeroch, pohodlí a, samozrejme, v cene." Hráči, realizačný tím a 

VIP hostia mali identické sedačky. V horných sektoroch štadióna boli sedadlá z tvrdeného plastu, klasické, ktorých cena 

sa pohybovala okolo 80 aţ 90 eur. 

 

"V dolných sektoroch, po bokoch, sú sedačky s koţeným vyhotovením na sedadle a opierke spolu s rúčkami. A tie VIP sú 

celé koţené, robustné, s vysokým operadlom na hlavu a ruky. Mohli vyjsť tak do 200 eur, " prezrádza Martin detaily. 

 

"My osobne sme robili VIP balkóniky, na ktorých boli tie polokoţené sedačky s opierkami na ruky. Výhľad z balkónikov je 

určite záţitok," vraví Martin a dodáva, ţe za kaţdým balkónom je špeciálna miestnosť. "Zariaďovali sa však v čase, keď 

sme tam my končili, takţe interiér vám neopíšem."  

 

Hrdá partia: Slováci, ktorí dobyli Bordeaux. V oranţovej veste Martin Sanisló.  

Foto: MARTIN SANISLÓ 

 

Stavba za 168 miliónov  

 

Nouveau Stade de Bordeaux začali budovať v roku 2013 práve kvôli majstrovstvám Európy. Stavbu z dielne architektov 

Herzog & de Meuron, ktorej konštrukcia vyšla na 168 miliónov eur, slávnostne otvorili v máji 2015. Je domovským 

stánkom prvoligového francúzskeho klubu FC Girondins de Bordeaux, no hrávajú sa tu aj ragbyové zápasy. 

 

"Táto stavba je výnimočná. Z diaľky vyzerá dokonale a sme na to patrične hrdí, ţe sme mohli pridať slovenské ruky k 

dielu," hovorí pyšne Martin. Keď sa pýtame na pikantérie, vraví, ţe nevie, čo povaţujeme za zaujímavosti, ale vedia 

napríklad to, aké audio obsahuje táto stavba. 

 

"Na vlastné uši sme si vypočuli ich skúšku. Bude to poriadny hluk, keď sa tam spustí hudba." Boli aj na streche štadióna, 

mali výhľad na celé mesto aj dovnútra štadióna. Pohľad zhora na sedačky, ktoré vlastnoručne osadili, bol vraj úţasný. 

"Opticky z diaľky vyzerajú, akoby tam sedeli ľudia, aj keď sú prázdne."  

 

Na stavbe sa podieľalo mnoho firiem a mnoho národností. Stretli aj Čecha, ktorý pracoval pre Francúzov. "Raz sme ho 

zavolali na návštevu. Prišiel ako frajer s fľaškou vodky, lebo v jeho okolí domáci tvrdé nepili. Chcel sa ukázať, ţe je s 

nami rovný, ale, ako dobre vieme, východniari sú v tejto záleţitosti majstri," smeje sa Martin. "Musela poňho prísť ţena. 

Pomohli sme jej dostať ho do auta."  

 

Mlčať nemuseli  
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Martin Sanisló si pochvaľuje nielen prácu, ale aj to, ako bolo o partiu postarané. "Bývali sme vo Village du lac camping 

Bordeaux, hradil to, samozrejme, zamestnávateľ. Bol to komplex s chatkami, so športovým ihriskom a s malým jazerom 

uprostred." Počas voľna pochodili aj kus Francúzska. 

 

"Boli sme sa kúpať v Atlantickom oceáne a pozrieť sa na najväčšiu pieskovú dunu v Európe, na Dune de Pilat. 

Neopísateľný záţitok! Z jednej strany máte výhľad na oceán, ktorý nemal konca a na druhej strane stromy, vyzerajúce 

ako dţungľa bez konca," nadchýna sa Martin. 

 

Pravdaţe, s kamarátmi sa pozreli aj do Paríţa, neodradilo ich, ţe je od Bordeaux vzdialený aţ sedemsto kilometrov. S 

odstupom času spomína na prácu na Nouveau Stade de Bordeaux ako na dovolenku. 

 

"Pri tejto téme ma vţdy chytí nostalgia a smútok za týmto mestom a touto skúsenosťou. Vedel by som si predstaviť, ţe by 

som takto cestoval po svete aj pár rokov, vţdy tam, kde by sa niečo také stavalo," priznáva Martin Sanisló. 

 

Mimochodom, museli podpísať dohodu o mlčanlivosti, aby nebodaj neprezradili nejaké utajené skutočnosti? "O tomto 

sme ţiadnu informáciu nedostali. Ani by sa to nedalo. Kaţdý z domu sa pýtal, ako to tam prebieha, posielali sme fotky 

domov známym, ktorí nám závideli," smeje sa Martin. 

 

Na zápas do Bordeaux ani na ďalšie do Francúzska sa nechystá. "Chalanov podporím len cez televíznu obrazovku aj s 

partiou, s ktorou sme na štadióne pracovali." Verí, ţe sa im na Nouveau Stade napriek horkosti z pokazeného výsledku 

páčilo. "Boli sme sa pozrieť na šatne, vírivky a všetko ďalšie vnútri, tak dúfam, ţe boli spokojní." Aspoň s tým. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  VEDÚCA SESTRA MGR. KATARÍNA ZAHRADNÍKOVÁ: Zistila som, že byť sestrou je 

úžasné 

 [Zdravotnícke noviny; 25/2016; 23/06/2016; s.: 1,4; Katarína Šterbová ; Zaradenie: titulná strana, rozhovor] 

 

Po deviatich rokoch na kardiologickom ARO v Dubline sa vrátila domov na Slovensko. Priniesla nielen nové postupy, ale i 

pohľad na prácu sestry. Aj o tom sme hovorili s vedúcou sestrou nového oddelenia multiodborovej intenzívnej 

starostlivosti (OMIS) Nemocnice Spišská Nová Ves (Svet zdravia) Mgr. Katarínou Zahradníkovou. 

 

Pôsobili ste deväť rokov v nemocnici v írskom Dubline. O akú nemocnicu išlo? 

 

Pracov a la som v St. James's Hospital. Išlo o nemocnicu, ktorá poskytovala starostlivosť o pacientov regionálne, 

superregionálne, ale ja na národnom leveli. St. James's Hospital je aj akademicky nemocnica, kde sa vzdelávajú študenti 
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- lekári, sestry, výskumní pracovníci najznámejšej írskej univerzity Trinity College Dublin, kde študovali aj Oscar Wilde či 

Jonathan Swift. 

 

Kde ste pôsobili pred odchodom do Írska? 

 

Predtým, ako som sa rozhodla odísť pracovať do zahraničia, som na Slovensku pracovala deväť rokov. Väčšinou na 

ARO oddeleniach, v Poprade a vo Vyšných Hágoch. 

 

Mali ste uţ predtým nejaké pracovné skúsenosti zo zahraničia, neţ ste odišli do Írska? 

 

Po svadbe sme odišli s manţelom za prácou do Talianska. Dôvodom boli financie, ktoré sme ako novomanţelia veľmi 

potrebovali. V Taliansku sme boli dva roky, no nepracovali sme vo svojich odboroch. Zdokonalili sme sa v jazyku, 

paradoxne v angličtine a nemčine. Po návrate na Slovensko som bola presvedčená, ţe sa do zahraničia uţ nevrátim, iba 

ak pracovať vo svojom odbore. 

 

Kedy to bolo? 

 

Asi pred sedemnástimi rokmi. V tom čase sme ešte neboli členmi Európskej únie. Všade sme potrebovali pracovné 

povolenia a prácu v odbore, ktorý ste vyštudovali, bolo veľmi náročné získať. Po vstupe do únie sa situácia, našťastie, 

zmenila. Všetky zdravotnícke povolania sú kontrolované, máme svoje komory. Dnes, ak spĺňate jazykové predpoklady, 

nie je problém získať prácu v zahraničí. 

 

Pokračovanie na strane 4 

 

Dokončenie zo strany 1 

 

Prečo ste si vybrali práve Dublin? 

 

V čase, keď sa nám narodilo druhé dieťa, známi odišli do Dublinu, rozhodli sme sa k nim pridať s tým, ţe vyskúšame a 

uvidíme. 

 

Na to, aby ste mohli pracovať ako sestra, ste potrebovali registráciu. Bolo náročné ju získať? 

 

Aby som mohla v Dubline pracovať ako sestra, začala som s vybavovaním registrácie uţ na Slovensku. Ak by ste si ju 

vybavovali priamo tam, minimálna doba čakania na registráciu bola deväť aţ dvanásť mesiacov. Keďţe som začala s 

registráciou ešte u nás, zistila som si najskôr, čo potrebujem, a uţ zo Slovenska som to začala riešiť. V Dubline som 

napriek tomu po doručení všetkých potrebných dokumentov čakala ešte štyri mesiace na registráciu. 
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Ako dlho trvalo, kým vás prijali do nemocnice? 

 

To, ţe som robila u nás na ARO, bolo pre mňa veľké plus. Sestry ,,áristky" sú vonku veľmi ţiadané. Rozposlala som si tri 

ţiadosti do zamestnania a zo všetkých ma pozvali na pohovor. V Írsku nebol problém sa zamestnať. Vzdelanie nám 

uznali, a hneď sme si mohli hľadať prácu v našom odbore. Jedinou podmienkou bola znalosť jazyka. Našťastie ako 

občanom Európskej únie nám nekontrolujú jazykovú úroveň skúškou. Iba na ústnom pohovore sa zistí, či viete 

dostatočne komunikovať. Tým, čo však prišli z tretích krajín, dávali robiť jazykové testy. Musel ho absolvovať na príklad aj 

kolega z Austrálie, ktorý má angličtinu ako rodnú reč. Priznal, ţe skúšky boli veľmi náročné, a takmer ich o pol bodu 

neurobil. 

 

Ako ste sa dostali do St. James's Hospital? 

 

Hneď ako som dostala registráciu, rozposlala som ţiadosti o prijatie do zamestnania, do jedného domova dôchodcov a 

dvoch veľkých nemocníc. Uţ na štvrtý deň, v utorok doobeda, som sedela na pohovore v domove dôchodcov. V ten istý 

deň poobede som vedela, ţe som prácu dostala. Majiteľka domova dôchodcov bola totiţ nadšená z mojich pracovných 

skúseností. Povedala, ţe z východnej Európy má samé ošetrovateľky a sestra im chýba. Nakoniec som k nej nastúpila a 

po mesiaci si ma zavolali na pohovor do druhej nemocnice. Ţiadosti som posielala totiţ do nemocnice. Nevedela som, ţe 

to mám poslať konkrétne na HR (Human Resources), personálne oddelenie. V St. James's Hospital putovala moja 

ţiadosť o zamestnanie dokonca dva a pol mesiaca. Vybrali si ma na základe ţivotopisu na kardiochirurgiu. 

 

Stretli ste sa v nemocnici s niečím, čo tam sestry robili a u nás nie? 

 

Áno. Napríklad na Slovensku potrebujete poverenie od lekára na to, aby ste mohli podať liečbu intravenózne. Absolútne 

banálny výkon, ktorý sestry robia roky. V zahraničí to robia všetky sestry beţne a ţiaden súhlas od lekára nepotrebujú. Je 

mi smiešne, keď počujem o posilňovaní kompetencií na Slovensku napríklad predpisovaním liekov sestrami a nie sú 

doriešené základné a prvoradé kompetencie. Keď vonku skončia sestry školu a urobia si potrebné kompetencie, ktoré 

potrebujú pri nástupe do zamestnania, robia liečbu samy, podľa inštrukcií lekára. Nepotrebujú uţ osobitné povolenia na 

podávanie liečiv. Úlohou sestry bolo napríklad extubovanie pacienta, vyberanie hrudných drénov po operáciách, 

centrálnych venóznych katétrov, vyberanie pacing wires, vyberanie stehov z rán či PA katétra. Korigovali sme aj hodnotu 

katecholamínov podľa tlaku, prípadne glykémiu inzulínom či heparín podľa koagulačných výsledkov. Nastavenia na 

ventilátoroch podľa výsledkov ABR či rýchlosť kontinuálnej dialýzy... Na všetko boli vypracované štandardy. 

 

Ako je to s kompetenciami sestier vonku? 

 

Kompetencie sestier v zahraničí sa posilnili práve preto, ţe mali veľký nedostatok lekárov. Vo Veľkej Británii, v Írsku, 

Kanade a USA vznikli kompetencie sestier, ktoré sú väčšie ako u nás, pretoţe to bolo nevyhnutné. Na základe toho, ţe 

kompetencie boli potrebné, urobili taktieţ vysokoškolské vzdelanie. Aby to, čo sestry robia, mali aj pokryté formálnym 

vzdelaním. U nás máme formálne vzdelanie, ale nevykonávame kompetencie, ktoré s ním súvisia. Veľké medzery máme 
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práve v klinickej praxi. Preto by sme mali najskôr posilniť klinické zručnosti, schopnosti a kompetencie, a aţ potom 

vytvárať vzdelanie. Chcela by som, aby sa komora sústredila nielen na pridávanie kompetencií sestrám, ale aj na to, ako 

to urobiť správne a bezpečne. Nestačí iba teoretizovať, dôleţitejšia je prax. Na Slovensku sa začína hovoriť o ANP 

(advance nurse practitioner), sestra s pokročilou prácou, rieši sa, aké by mala mať vzdelanie, kto má sedieť v skúšajúcej 

komisii, ale najdôleţitejšie je, aby sa stanovilo, aké sú kritériá na takéto štúdium. ANP nie je univerzálna rola, robí sa iba v 

odbore, v ktorom pracujete, uţ musíte byť prijatá na tú pozíciu a aţ potom sa môţete hlásiť na toto vzdelanie, musíte 

prejsť piatimi rokmi praxe ako sestra, dvoma rokmi ako CNM2. To, ţe dosiahnete bakalárske či magisterské vzdelanie, 

ešte neznamená, ţe máte predpoklad na štúdium ANP. Kompetencie predstavujú zručnosti získavané postupne, ktoré 

viete aj teoreticky podloţiť. 

 

Ako je to s počtom sestier v Írsku? 

 

Sestier majú nedostatok. Tento problém je však na celom svete, chýbajú takmer v kaţdej krajine. Niektoré majú dokonca 

programy na prilákanie sestier. Írsko i Veľká Británia si napríklad chodia vyberať sestry do Indie a na Filipíny. Tieto krajiny 

totiţ produkujú sestry na export pre celý svet. Majú mnoţstvo zdravotníckych škôl a pre vysokú populáciu v Indii nemajú 

sestry moţnosť poriadne sa uplatniť, a keď, tak nie za plat, aký by dostali vo Veľkej Británii alebo v Írsku. Navyše, keď sa 

sestry v zahraničí stanú matkami, prejdú na polovičný úväzok aspoň na desať rokov, kým deti vychovajú. Prípadne z 

povolania celkom odídu. Naša profesia je totiţ veľmi náročná, nielen psychicky, ale aj fyzicky. A potom im sestry opäť 

chýbajú. 

 

Čo vám dala práca v Írsku? 

 

Zistila som, ţe byť sestrou je úţasné. Vyrástla som nielen profesionálne, čo sa týka klinických zručností, kompetencií, ale 

taktieţ sestry tam majú vysoké spoločenské ohodnotenie. Uţ iba keď prídete do banky a poviete, ţe ste sestra, celkom 

inak s vami hovoria. Vedia, ţe máte stály, dobrý príjem a ţe vaša práca je veľmi náročná. Povolania, ktoré sa vykonávajú 

24 hodín denne, sú vnímané ako náročné pracovné pozície. 

 

Potrebujú sestry v Írsku vysokú školu? 

 

Uţ aj tam potrebujete na prácu sestry vysokoškolské vzdelanie. V Írsku bol systém vzdelávania v našom odbore doteraz 

iný. Po skončení všeobecnej strednej školy ste si urobili trojročnú nadstavbu na sestru, ktorá bola ukončená diplomom. 

Teraz je aj v Írsku systém podobný ako u nás. Sestry si robia vysokú školu, ktorú končia bakalárskym vzdelaním. 

 

Stali ste sa manaţérkou sestier. Čo zahŕňa táto pozícia? 

 

V krajinách západnej Európy funguje niekoľkostupňový manaţment. Klinický manaţment pozostáva z troch úrovní. Bola 

som na úrovni dva ako klinický manaţér na ARO. S úrovňou jeden sa stretnete iba na oddeleniach, ide o podobnú 
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funkciu, akú majú naše staničné sestry. Dvojka je podobná vedúcej sestre u nás a úroveň tri zahŕňa uţ čisto kancelársku 

prácu. Je tam rozdiel v náplni práce a kompetenciách. 

 

Aké postavenie má komora sestier v Írsku? 

 

Veľmi silné. Garantuje vzdelanie sestier. Stavovské organizácie sa tam starajú iba o vzdelanie. Neriešia, kto má aký plat, 

nesuplujú odbory, neriešia štrajky. Naša komora robí iné veci ako komory v Írsku. Napríklad prezident írskej komory 

sestier bol môj najvyšší nadriadený v nemocnici, kde som pracovala. Je to človek, ktorý sa pohybuje v klinickom 

prostredí. Klinika s odbornosťou ide v zahraničí ruka v ruke. Tam nie je moţné, aby niekto dostal vyššiu pozíciu iba preto, 

ţe má napríklad titul PhDr. či PhD. Ten si robíte, aţ keď ste vyučujúcim na akademickej pôde. Nestretla som jedinú 

sestru, ktorá by bola zamestnaná v nemocnici na akejkoľvek pozícii a bola by PhDr. alebo PhD. Vedúcou sestrou by ma la 

byť sestra, ktorá má na to skúsenosti manaţéra, zručnosti, klinickú prax, a nie preto, ţe má titul Mgr. alebo PhD. 

 

Stala sa vám aj nejaká nezabudnuteľná príhoda počas vašej praxe v Írsku? 

 

Keď som robila v domove dôchodcov, odpadla mi kolegyňa. Neskôr sme sa dozvedeli, ţe bola v čakacej lehote na 

peacemaker, zafibrilovala a zostala v bezvedomí. Mala iba 27 rokov. Podarilo sa mi ju s ostatnými sestrami zresuscitovať, 

bolo to zariadenie, kde bol lekár len na privolanie. Odvtedy sa na mňa aj kolegovia, aj majitelia pozerali s veľkým 

rešpektom. Táto skúsenosť mi zdvihla sebavedomie, opäť som bola sestra ,,áristka". A preto, keď ma zavolali na pohovor 

zo St. James's Hospital, vôbec som neváhala. 

 

Sú aj v zahraničí sestry preťaţené a frustrované? 

 

Určite áno, ale v inom zmysle. Na ARO pripadal jeden pacient na sestru. U nás na ARO pripadajú na jednu sestru dvaja, 

na oddelení je to ešte väčší rozdiel. Sestry nemuseli prosíkať, či im zamestnávatelia zaplatia nadčasy, tie im boli 

automaticky v kaţdom mesiaci vyplatené. Sestry na Slovensku sú frustrované a dôvodom nie sú iba platy, preťaţenosť, 

ale aj nízke spoločenské uznanie. Stále sa prihliada na poţiadavky iných a sestry sú akosi neviditeľné. Pravda je, ţe si za 

to môţeme samy, nevieme sa prezentovať. 

 

Aký je vzťah lekár - sestra v Írsku? 

 

Vzťahy medzi lekármi a sestrami boli zaloţené na rešpekte obojsmerne. U nás platí: čo povie lekár, je pravda. V Írsku 

som mohla s lekárom diskutovať ako rovnocenní partneri. Vo veľkej miere sa spoliehali na náš názor. Uvediem príklad. 

Mali sme jednu izolačnú miestnosť a päť lôţok v otvorenej izbe. Dostali sme pozitívny ster na MRSA od pacienta, ktorý 

leţal na izbe. Povedala som lekárovi, ţe ho musíme izolovať. Museli sme však otvoriť ďalšiu izolačnú miestnosť, čo 

znamenalo zavrieť dve lôţka na otvorenej izbe, aby sme mali personál 1:1, a zrušiť pacienta z programu. Súhlasil. 

 

Zvykli sa pacienti sťaţovať? 
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Áno. My sme však mali šťastie, pretoţe aj keď sa sťaţovali, všetko sme dokázali vyriešiť a obhájiť naše postupy. 

Najdôleţitejšie je vţdy komunikovať, najviac sťaţností vzniká práve z nedostatku komunikácie. Skúsenosti z írskej 

nemocnice mám nielen ako zdravotník, ale aj ako pacient a myslím si, ţe systém poskytovania zdravotnej starostlivosti 

majú dokonalý. I keď za toto by sa väčšina Slovákov - prisťahovalcov so mnou pohádala. 

 

Museli ste si robiť nejaké dopln kové certifikáty? 

 

Nie. Absolvovala som mnoţstvo školení, kde som získala viaceré vedomosti a zručnosti. Vzdelávanie sestier v Írsku je 

kontinuálne a zabezpečuje ho zamestnávateľ. V čase, keď som sa rozhodla odísť do Írska a vybavovala som si 

registráciu, bola som iba absolventkou strednej zdravotníckej školy. V Írsku ma zaradili do rovnakej platovej triedy ako 

ostatné sestry. Vo svete totiţ nepoznajú platové ohodnotenie na základe vzdelania. To sa ročne o niečo zdvihne. Keď raz 

dosiahnete vzdelanie zdravotnej sestry, máte ho doţivotne. A to, ţe si urobíte špecializáciu, vám môţe pomôcť pri tom, 

keby ste sa hlásili napríklad na manaţérsku funkciu. U nás máme magisterské štúdium v ošetrovateľstve. Je to veľmi 

všeobecné. Vonku si urobíte magisterské štúdium v konkrétnom odbore, v ktorom pracujete. Magisterské práce 

absolventiek sú hodnotené vysoko kvalitne, odborne. Z nich potom čerpajú aj lekári. Kolegyňa napríklad písala diplomovú 

prácu o infekcii rán. Venovala sa tomu, aké bolo percento zapaľovania rán, do koľkých týţdňov, aká bola liečba. Na 

základe jej výsledkov sme potom urobili intervencie. U nás sa pri magisterskej práci sústreďujeme skôr na formálnu 

úpravu. Kladieme oveľa väčší dôraz na teóriu ako na prax. 

 

Prečo ste sa vrátili na Slovensko? 

 

Zo Slovenska sme nikdy neodchádzali s vedomím, ţe to bude navţdy. Chceli sme sa vrátiť. Pracovne nám bolo výborne, 

domov nám však chýbal. Rozmýšľala som, ţe sa do slovenského zdravotníctva uţ nevrátim, ponuka práce i prístup v 

nemocnici v Spišskej Novej Vsi ma však veľmi zaujali, a aj preto som teraz tu. 

 

Aké pozitíva vidíte v našom zdravotníctve? Aj pre prácu sestry? 

 

Najväčším pozitívom nášho zdravotníctva je jeho dostupnosť. V zahraničí sú neskutočne dlhé čakacie doby na operácie 

alebo do odborných ambulancií. Pozitíva pre prácu sestry? Ťaţko hovoriť o pozitívach, naše povolanie je skutočne 

poslaním. Buď chcete túto prácu vykonávať a akceptujete dané podmienky, alebo odídete z odboru, prípadne do 

zahraničia. Ale verím, ţe sa blíţi doba, keď to bude inak a pozitív tu bude podstatne viac. 

 

Katarína Šterbová 

 

KATARÍNA ZAHRADNÍKOVÁ 
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V roku 1993 skončila Strednú zdravotnícku školu v Poprade. V roku 2006 ukončila magisterské štúdium na Trnavskej 

univerzite. Od januára 2006 pracovala v St. James's Hospital a od októbra 2015 pôsobí na OAIM v Nemocnici v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 146/2016; 23/06/2016; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Cesta rozprávkovým lesom 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi pozýva v sobotu 25. 6. na Cestu rozprávkovým lesom. Deti čaká veľa 

prekvapení, plnenie originálnych úloh, lanový park - Monkey land a v cieli na všetky deti čakajú darčeky. 

 

Beseda so S. Verbovzkim 

 

KOŠICE.  

 

Porozprávať sa s autorom knihy o Ladislavovi Csatárym na tému Košice v rokoch 1944-1945 môţete dnes od 15.00 hod. 

v Klube národnostných menšín na Mäsiarskej ulici. 

 

Destroyer 

 

KOŠICE. 

 

Osemčlenný ansámbel Destroyer vystúpi v Tabačke v rámci celosvetového turné k desiatemu albumu Poison Season. 

Ich koncert si vychutnáte od 21.00 hod. 

 

Hasičské hobby 

 

PREŠOV.  

 

Krajské múzeum v Prešove a PSK pozývajú na výstavu Hasičské hobby, ktorú otvoria vernisáţou vo štvrtok o 16.00 hod. 

v Krajskom múzeu. 

 

Jana z Arku 
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PREŠOV. Muzikál Jana z Arku uvedie DJZ vo štvrtok o 10.00 hod. 

 

Všetko najlepšie! 

 

PREŠOV.  

 

Hru Všetko najlepšie prinesie DJZ vo štvrtok o 18.30 hod. v historickej budove. 

 

Margaréta Fest 

 

PREŠOV.  

 

6. ročník medzinárodného festivalu mladých umelcov so zdravotným znevýhodnením. Konať sa bude vo štvrtok o 9.00 

hod. v OZ Barlička (Matice slovenskej 13). 

 

Hviezdy nášho neba 

 

PREŠOV.  

 

Vo štvrtok o 18.00 hod. prinesie Hvezdáreň a planetárium Hviezdy nášho neba. Program pod umelou hviezdnou oblohou 

zameraný na niektoré výnimočné hviezdy nášho neba a niektoré exotické objekty vesmíru. Vhodný pre stredoškolákov a 

dospelých. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV.  

 

51 otázok, zaujímavé ceny štartujú vo štvrtok o 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Až do soboty bude pekelne teplo 

 [Korzár; 146/2016; 23/06/2016; s.: 4; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Ak sa vám včera zdalo, ţe bolo veľké teplo, to ešte neviete, čo nás čaká do konca týţdňa. Maximá v celom Košickom 

kraji a v okolí Vranova a Humenného dosiahnu nad 35 stupňov. Aţ budúci týţdeň poklesne stupnica teplomera pod 

tridsiatku. 
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KOŠICE.  

 

Včerajšie horúčavy na východe poobede aspoň na chvíľu zmiernili mraky, no na väčšine územia s výnimkou 

podtatranskej oblasti a Pienin (26 stupňov Celzia) namerali meteorológovia aţ takmer 32 stupňov. Vôbec najteplejšie na 

celom Slovensku bolo včera v Kamenici nad Cirochou pri Humennom (32,6) a v Milhostove pri Trebišove (takmer 32). 

Slovenský hydrometeorologický ústav má na dnešok pripravené varovanie 1. stupňa pred vysokými teplotami takmer pre 

celý východ s výnimkou okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Sabinov a Spišská Nová Ves. Meteorológovia 

predpokladajú, ţe teploty môţu dosiahnuť aţ 33 stupňov, na Východoslovenskej níţine a v jej okolí to môţe byť ešte o 

stupeň viac. 

 

SHM Úvaruje pred 35–kami 

 

Teplotný vrchol doterajšej sezóny by na východ mal prísť v piatok a v sobotu, kde SHMÚ vydal varovanie 2. stupňa. V 

krajských mestách Košice a Prešov by teploty mohli vystúpiť aţ na 34 stupňov, v celom Zemplíne však môţe nastať 

supertropický deň s teplotami aţ takmer 36 stupňov. Takéto vysoké teploty sú podľa SHMÚ v tomto období a oblasti 

zriedkavé. Predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu poţiarov. Primár internej 

kliniky a zástupca riaditeľa nemocnice Košice-Šaca Ivan Skalina upozorňuje, ţe vlna horúčav ohrozuje najmä ľudí so 

srdcovocievnymi chorobami. Veľký pozor by si mali dať aj všetci chorí na obličky i diabetici. Vysoké teploty okolo 35 

stupňov sú rizikom aj pre malé deti, tehotné a dojčiace ţeny i pre ľudí uţívajúcich lieky na depresiu alebo nespavosť. 

 

Skalina: Pite veľa vody a dajte si pozor na úpal 

 

Veľmi zle sa s teplom vyrovnávajú aj seniori. Skalina im odporúča, aby aţ do konca týţdňa, ak nemusia, nechodili vonku 

na priame slnko a dodrţiavali pitný reţim, aj keby mali pocit, ţe nie sú smädní. "Nielen seniori, ale kaţdý z nás by mal v 

najbliţších dňoch čo najviac piť. Odporúčam najmä vodu, minerálku resp. nesladené nápoje ako vlaţný čaj, a to radšej 

častejšie a v menších mnoţstvách. Ideálne je v takých horúčavách vypiť aspoň dva aţ tri litre tekutín. Takisto by si kaţdý 

mal dávať pozor na úpaly, ktoré nemusia byť len pri pobyte na slnku. Uţ viackrát nám do nemocnice priviezli ľudí, ktorí ho 

dostali napríklad v prostriedkoch MHD alebo pri dlhších cestách," upozorňuje Skalina. 

 

MARIÁN KIZEK 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  20 otázok o zľavách pre seniorov 

 [hnporadna.hnonline.sk; 23/06/2016; Vladimir Turanský ; Zaradenie: HNporadňa] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/684388-20-otazok-o-zlavach-pre-seniorov 

 

00:00 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/684388-20-otazok-o-zlavach-pre-seniorov
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Odchodom do dôchodku sa príjem mnohých ľudí zníţi zhruba na polovicu. Seniorom preto dobre padnú zľavy, ktoré 

poskytuje štát či spoločnosti zabezpečujúce sluţby. Tu sú tipy, keď nemusíte platiť plnú taxu. 

 

1. 

Menej za lieky 

 

Musia seniori poţiadať zdravotnú poisťovňu o vrátanie peňazí za lieky? Akými pravidlami sa platby dôchodcov v 

lekárňach riadia? 

 

Od októbra 2015 sa doplatky zníţili tak, aby ročne pri ţiadnom seniorovi nepresiahli 100 eur. Znamená to, ţe kým do 

októbra to bolo štvrťročne 45 eur, teda ročne 180 eur, teraz je to najviac 25 eur štvrťročne. Tento rok tak dôchodcovia 

ušetria v porovnaní s vlaňajškom 80 eur. Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré sa podstupuje 

liečba. 

 

Ťaţko zdravotne postihnutí a invalidi majú ochranný limit 30 eur. Limit sa nevzťahuje na seniorov so zárobkovým príjmom 

okrem príjmu z dohôd a seniorov s dôchodkom vyšším neţ 412 eur. O vrátenie doplatkov netreba zdravotnú poisťovňu 

ţiadať, peniaze seniorovi vráti do 90 kalendárnych dní. Ak v danom štvrťroku senior prekročí limit o menej neţ tri eurá, 

poisťovňa peniaze nevráti. Netreba sa však báť, ţe prepadnú. Poisťovňa ich prenesie do ďalšieho štvrťroka a následne 

ich vráti. 

 

2. 

Lacnejšie pomôcky 

 

Kto predpisuje pacientom zdravotné pomôcky? 

 

Zdravotnícke pomôcky predpisuje ošetrujúci lekár, respektíve špecialista, pričom tí sa riadia zoznamom zdravotných 

pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Na zľavu alebo bezplatné poskytnutie je 

nárok po splnení zákonných podmienok. Sú to barly, vozíky a iné pomôcky. Niektoré plne hradia zdravotné poisťovne, iné 

si hradíte čiastočne. 

 

3. 

Liečebné pobyty 

 

Ktoré kúpele na Slovensku poskytujú seniorom zľavy a v akej výške? 

 

Špeciálne pobyty pre seniorov so zníţenými cenami ponúka mnoho kúpeľov. Spravidla sú v ponuke označené ako 

"senior". Napríklad v Trenčianskych Tepliciach zaplatí dôchodca za 7-dňový pobyt 246 eur, pričom v cene je 6-krát 
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ubytovanie a plná penzia. Do Bardejovských Kúpeľov sa dá ísť na 7-dňový pobyt od 276 eur tieţ s plnou penziou. 

"Srdciari" v Sliači zaplatia v rámci pobytu nazvaného Ochutnávka kúpeľov len 93 eur. V cene je 3-krát ubytovanie, 

polpenzia a jedna procedúra denne. Zľavy sú aj v ďalších kúpeľoch. 

 

4. 

Voľba poisťovne 

 

Uvaţujem o zmene poisťovne. Jedno z kritérií, ktoré som si stanovil, je aj poskytovanie zdravotníckych pomôcok. Aké bez 

problémov poskytujú? 

 

Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne najţiadanejšie sú zdravotnícke pomôcky pri inkontinencii, na mobilitu (barly, 

palice, chodúľky), ako aj zdravotnícke pomôcky uľahčujúce imobilitu (elektrické polohovateľné postele, zdviháky), 

pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu – vaňové či sprchovacie (drţadlá, stolčeky, sedadlá), a tieţ načúvacie prístroje. 

 

Podľa poisťovne Dôvera sa najčastejšie "predpisujú" zdravotnícke pomôcky zo skupín: inkontinenčných, ale aj obväzový 

materiál a pomôcky pre stomikov. Finančne najnákladnejšie sú pomôcky pri inkontinencii a tieţ individuálne zhotovované 

ortopedicko-protetické pomôcky, ako aj pomôcky pre diabetikov. V Unione sú najţiadanejšie okuliarové rámy, stehenné 

pančuchy, ortopedické vloţky, drevené barly, anatomické podloţky na krčnú chrbticu, glukomer FreeStyle Optium. 

Finančne náročnejšie zdravotné pomôcky podliehajú schváleniu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. V týchto 

prípadoch musíte po predpísaní priniesť alebo poslať poštou do poisťovne lekársky poukaz, prepúšťaciu správu z 

hospitalizácie alebo lekársku správu. 

 

5. 

Zľava na dovolenku 

 

Kto organizuje dovolenky pre dôchodcov? Ako na ne prispieva štát? 

Pre seniorov sú aj toto leto a jeseň pripravené dovolenky dotované štátom vo výške 50 eur na pobyt. Nárok naň má 

kaţdý starobný dôchodca, ako aj seniori s výsluhovým dôchodkom, podmienkou však je, ţe nesmú mať príjmy z nejakej 

činnosti. Potvrdia to čestným vyhlásením. Touto cestou sa dôchodcovia môţu dostať do zariadení cestovnej kancelárie 

SOREA a taktieţ do hotela Zámok Topoľčianky. Rezervácie sa robia na portáli obchod@sorea.sk. Ubytovanie je v dvoj-, 

trojhviezdičkových a jednom štvorhviezdičkovom hoteli. Stravovanie je formou bufetových raňajok, trojchodového obedu a 

večere, respektíve večere formou bufetu. Pobyty s dotáciou moţno získať uţ od 111 eur, začína sa vţdy v nedeľu 

večerou a končí sa v sobotu raňajkami, v cene je 6x ubytovanie, 6x raňajky, 5x obed, 6x večera (plus DPH). 

 

Účastník rekreácie, ktorý uţ vyuţil prostriedky štátnej dotácie, si môţe v príslušnom kalendárnom roku zakúpiť v 

spoločnosti SOREA aj iný, cenovo zvýhodnený pobyt určený pre seniorov (aj pracujúcich seniorov) s názvom Senior 

pobyt 55+ alebo seniorské produktové relaxačné balíčky. 
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6. 

Pobyt s vnúčaťom 

 

Mám 7-ročnú vnučku a v lete by sme spolu s manţelkou, ktorá je uţ tieţ na dôchodku, chceli ísť na relaxačný pobyt do 

hotela siete SOREA. Aké sú podmienky ubytovania vnúčaťa? 

 

Ak ste nepracujúci dôchodca a vaše vnučka má menej ako osem rokov, jej pobyt je zdarma. 

 

7. 

Relax v Sorey 

 

Viem, ţe ako dôchodca môţem vyuţiť rekreačný pobyt prostredníctvom Sorey, na ktorý mi prispeje aj štát. Z akých 

zariadení si môţem vybrať? 

 

Cestovná kancelária Sorea má v ponuke zariadenia po celom Slovensku a od minulého roka ponúka aj pobyt v hoteli na 

zámku v Topoľčiankach. Výber máte z týchto zariadení: v Bratislave – hotel **** Sorea Regia, v Nízkych Tatrách – hotel 

*** Sorea Máj, hotel ** Sorea Ďumbier a hotel *** Sorea SNP. Vo Vysokých Tatrách – hotel *** Sorea Trigan, hotel *** 

Sorea Urán, hotel *** Sorea Titris, hotel *** Sorea Hutník I, hotel ** Sorea Hutník II. Na Spiši – hotel ** Sorea 

Ľubovnianske kúpele. Jedno vnúča do 8 rokov môţete mať bezplatne. 

 

8. 

Zľavy na daniach 

 

Aké benefity môţu dať seniorom obce? 

 

Zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, ale aj na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. O koľko môţe 

dôchodca platiť menej, sa dá zistiť vo všeobecne záväznom nariadení kaţdej obce či mesta. Informácie sú zverejnené aj 

na obecných či mestských tabuliach pri úradoch. Je však dobré sa ne spýtať priamo na miestnom či mestskom úrade. 

 

9. 

Menej "za televízor" 

Aké doklady treba predloţiť pri vybavovaní niţšieho poplatku za televíziu? 

 

Poplatok za televíziu a rozhlas, vlastne za to, ak majú v byte elektrickú zásuvku, je o polovicu lacnejší. Namiesto 4,64 

eura platia seniori len 2,32 eura, pričom sumu moţno štát od januára zvýši aţ na 7 eur. V takom prípade by dôchodcovia 

platili 3,50 eura. Podmienkou na získanie zľavy však je, ţe nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, ale len z 

penzie a neţijú s osobami s príjmom zo zárobkovej činnosti. Túto skutočnosť však treba oznámiť a preukázať 

vyberateľovi úhrady. Nárok na zľavu dôchodcovia preukáţu kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku 
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a čestným vyhlásením, ţe nemajú príjem a neţijú s osobou s príjmom. Tento doklad však treba overiť na matrike, čo nie 

je zadarmo. Nárok na zníţenú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom to platiteľ oznámil a preukázal. Dovtedy bude účtovaný mesačný poplatok v plnej sadzbe 4,64 eura. 

 

10. 

Ponuka kultúrnych akcií 

 

Ako dôchodca môţem lacnejšie cestovať. Vţdy si vyberiem niektoré miesto na Slovensku a idem sa tam pozrieť. Aké 

zľavy ponúkajú naše kultúrne inštitúcie? 

 

Napríklad divadlá v Košiciach a Martine majú pre seniorov 50-percentné zľavy zo všetkých lístkov. Divadlo v Ţiline 

ponúka seniorom nad 60 rokov zvýhodnené vstupné na reprízy domácich predstavení. Slovenské národné múzeum má 

lacnejšie lístky do svojho Prírodovedeckého múzea. Stoja dve 2 eurá, čo je 50-percentná zľava. Historická expozícia 

múzea – Bratislavský hrad sa dá pozrieť za 4 eurá, pričom beţné vstupné pre dospelú osobu je 7 eur. Stála expozícia 

Múzea SNP v Banskej Bystrici sa dá pozrieť za 70 centov, kým ostatní dospelí platia dve eurá. Múzeum Zámok Bojnice 

ponúka dôchodcom nad 65 rokov zľavu jedno euro zo vstupného. V Múzeu Betliar sú zľavy podľa typu expozície – 2 aţ 3 

eurá zo vstupenky. Oravský hrad ponúka polovičnú zľavu z lístka podľa typu okruhu (zo 7 aţ 10 eur). Trenčiansky hrad 

pre seniorov zvýhodnil lístok na 0,60 eura oproti celému za 1 euro. Etnografické múzeum Martin sa dá pozrieť za 

polovičnú cenu – 50 centov. Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach má vstupné pre seniorov 1,70 

eura oproti beţnému lístku 3,50 eura. Múzeum Červený Kameň si seniori môţu pozrieť za 40-percentnú zľavu, lístok ich 

vyjde na 4,20 eura oproti celému lístku za 7 eur. Vţdy prvú nedeľu v mesiaci sú vstupy do múzeí a galérií zadarmo. Do 

zoo a jaskýň je takéto vstupné: Zoo Bratislava: zľavnená vstupenka pre seniorov stojí 3,50 eura, beţná je za 5 eur. Zoo 

Košice: 3,20 eura; Spišská Nová Ves: 1,50 eura a Bojnice: 2,50 eura. Jaskyňa Driny: zľavnený lístok stojí 6 eur, beţný 7 

eur. Jaskyňa Domica: zľavnená vstupenka je podľa veľkosti okruhu 5 a 7 eur oproti beţným 6 a 8 eurám. Demänovská 

ľadová, Dobšinská ľadová a Belianska jaskyňa: zľavnený lístok je za 7, beţný za 8 eur. Bystrianska, Jasovská, Vaţecká a 

Gombasecká jaskyňa: zľavnený lístok je za 4 a beţný za 5 eur. Harmanecká a Ochtinská aragonitová jaskyňa: zľavnený 

lístok je za 5, beţný za 6 eur. 

 

11. 

Cestovanie vlakom 

 

Aké pravidlá platia pri bezplatnom cestovaní vlakmi? 

 

Cestovný lístok na bezplatnú prepravu funguje podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s tým rozdielom, 

ţe vo vlakoch kategórií R, RR, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj, preto môţe byť počet miest pre 

cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu obmedzený. Ak teda chcete cestovať iným vlakom z uvedených kategórií, je 

nevyhnutné, aby ste pôvodný cestovný lístok vrátili a vyzdvihli si nový na ďalší konkrétny vlak. Výmenu moţno uskutočniť 

do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice. Vo vlaku sa cestujúci 
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preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho si treba zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú 

prepravu do cieľovej stanice. Vlaky zadarmo vyuţíva na bezplatnú prepravu asi 1,1 milióna seniorov. Ide o všetkých, ktorí 

majú 62 a viac rokov, a z mladších ľudí vybrané skupiny, ktoré sa uţ stali poberateľmi akéhokoľvek dôchodku Sociálnej 

poisťovne (starobní, predčasní, sociálni dôchodcovia). Bezplatne cestovať moţno len v druhej vlakovej triede. 

 

12. 

Preukaz na vlak 

 

Ako si mám vybaviť registráciu a získanie preukazu, ak chcem vyuţiť vlaky pre dôchodcov zadarmo? 

 

Musíte si vybaviť preukaz totoţnosti, na ktorý potrebujete potvrdenie o výplate dôchodku nie staršie ako 30 dní a 

fotografiu veľkosti 2 × 3 cm. Vo vlaku sa ako cestujúci potom legitimujete týmto preukazom s fotografiou. Okrem toho 

nezabudnite, ţe aj keď máte vlak zadarmo, musíte si vopred kúpiť lístok do cieľovej stanice. V rýchlikoch je počet miest 

na bezplatnú prepravu limitovaný, preto si kúpu nenechávajte na poslednú chvíľu. 

 

13. 

Lístky DPMB 

 

Ktoré cestovné lístky v rámci Dopravného podniku Bratislavy sú prestupné? 

 

Prestupné sú všetky lístky na jednu cestu. To znamená, ţe prestupné sú cestovné lístky na prepravu batoţiny, zvieraťa či 

bicykla a majú jednotnú sumu 0,35 eura. Platia 180 minút. Tarifná sadzba lístkov je zónová a časová s platnosťou 15, 30 

a 60 minút. Ďalej turistické cestovné lístky s platnosťou 24, 72 a 168 hodín, ktoré platia v zónach 100 + 101, sieťový 24-

hodinový, ktorý platí aj v Regio zónach. 

 

14. 

Dôchodcovský lístok 

 

Mám 62 rokov a poberám dôchodok. Zároveň však pracujem. Mám v Bratislave nárok na zľavnený predplatný cestovný 

lístok (električenku)? 

 

Aj pracujúci dôchodca si môţe kúpiť takýto lístok. Napríklad na 30 dní stojí 13,45 eura. Platí v zónach 100 + 101. 

Dopravný podnik nepreveruje, či dôchodca pracuje, alebo nie. 

 

15. 

Trinásty dôchodok 
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Dlho sa uţ hovorí o zavedení 13. dôchodku pre seniorov. Je to reálne alebo ostane na Vianoce len pri vyplácaní sumy vo 

výške niekoľko desiatok eur? 

 

Jednota dôchodcov Slovenska chce s vládou rokovať o zavedení trinásteho dôchodku. Medzinárodná organizácia práce 

hovorí, ţe dôchodok by nemal klesnúť pod 45 percent normálneho zárobku. Pridanie ďalšieho dôchodku sa však nemôţe 

urobiť naraz, pretoţe štát nemá toľko peňazí, aby mohol dať dôchodcom dovedna stovky miliónov eur ročne. Vianočný 

príspevok má byť v tomto roku maximálne 100 eur. 

 

16. 

Úľavy na psa 

 

Aké zľavy môţu mať seniori, ktorí chovaú psíka a od čoho to závisí? 

 

Bratislava-Petrţalka: za psa do výšky 42,9 cm je daň 33,19 eura, od 43 cm je daň 66,38 eura. Majiteľ ZŤP alebo majiteľ 

dôchodca, ktorý má príjem do výšky ţivotného minima, má nárok na niţšiu sadzbu 16,59 eura. Od dane za psa sú 

oslobodení nesolventní alebo osamelí dôchodcovia, napríklad v Bratislave-Starom Meste, Bratislave-Novom Meste, v 

Devínskej Novej Vsi, ale aj v Trnave, Nitre či Prešove. Polovičnú úľavu majú seniori 70+ napríklad v Trenčíne a 

Košiciach, 30 percent majú seniori 67+ v Ţiline. 

 

17. 

Daňový bonus 

Môţe si dôchodca prilepšiť uplatnením daňového bonusu na dieťa? Za akých okolností? 

 

Ak ste ako dôchodca poberali v roku 2015 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur alebo príjmy z 

podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste základ dane (čiastkový základ 

dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môţete si na vyţivované dieťa uplatniť daňový 

bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41), respektíve vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa povaţovalo dieťa za 

vyţivované (nezaopatrené). 

 

18. 

Šetrenie na dôchodok 

Koľko odporúčate ušetriť z príjmu na dôchodok? 

 

Klasické pravidlo 10:20:30:40 alebo iný pomer je mýtus niektorých sprostredkovateľov, aby presvedčili klienta na kúpu 

finančných produktov. Môţe platiť v individuálnych prípadoch, no nemôţeme ho zovšeobecňovať. V rodinných výdavkoch 

sú fixné výdavky spojené s bývaním, cestovaním do práce a stravovaním. Tieto poloţky sa k výške príjmu neprispôsobujú 

okamţite. Pre človeka s nízkymi príjmami je problém ušetriť 10 percent, pretoţe na bývanie neminie 40, ale 60 percent a 

na beţný ţivot zvyšok. Taktieţ mať dlh nie je povinnosť, ale moţnosť. Odporúčať niekomu ţivot na dlh je neetické. 
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19. 

Prepočet penzie 

Aké novinky platia pre pracujúcich penzistov od roku 2016, pokiaľ ide o prepočítavanie penzií? Prepočíta sa im penzia 

vţdy len k januáru nového roka automaticky alebo niekomu aj počas roka? 

 

Vyuţívajú sa obe moţnosti. Od 1. januára 2015 pracujúcim dôchodcom zvyšuje Sociálna poisťovňa dôchodok za obdobie 

povinného poistenia (zamestnanie, SZČO, pracovnoprávny vzťah mimo pracovného pomeru – dohody) počas poberania 

tohto dôchodku automaticky bez ţiadosti a bez ohľadu na to, či bol poistný pomer ukončený, alebo nie. Automatické 

zvýšenie je vţdy od 1. 1. kalendárneho roka. O zvýšení dôchodku rozhodne poisťovňa najneskôr do 31. marca. Vlani 

Sociálka v súlade so zákonom o sociálnom poistení automaticky zvýšila dôchodok tým pracujúcim poberateľom 

starobného dôchodku, u ktorých poistenie trvalo k 31. decembru 2014. Od tohto roka Sociálna poisťovňa automaticky 

zvýši starobný dôchodok od 1. januára kalendárneho roka aj tým dôchodcom, ktorým poistný pomer sa skončil počas 

roka 2015 a o toto zvýšenie po ukončení dôchodkového poistenia nepoţiadali. Starobný dôchodok sa teda automaticky 

zvyšuje vţdy od 1. januára kalendárneho roka. Ak dôchodcovi zanikne povinné dôchodkové poistenie počas roka, 

nemusí čakať na automatické zvýšenie dôchodku od 1. 1. nasledujúceho roka, ale môţe sám písomnou ţiadosťou 

poţiadať o zvýšenie dôchodku od nasledujúceho dňa po zániku povinného dôchodkového poistenia. 

 

20. 

Uţiť si dôchodok 

 

Bývam sám v 3-izbovom byte. Aké rady alebo tipy by ste mi dali, ak si chcem nasporiť a uţívať dôchodok? 

 

Spíšte si všetky pravidelné výdavky, ako sú nájomné, energie, výdavky na telefón, internet, stravu, zábavu, prípadne iné, 

ktoré pravidelne vynakladáte. Získate tak nielen prehľad o svojich výdavkoch, ale môţete odhaliť aj priestor, kde by sa 

dalo ušetriť, ak sú niektoré výdavky neprimerané. Ak by bol medzi očakávanými príjmami na dôchodku a výdavkami 

výrazný nepomer, odporučil by som zváţiť predaj trojizbového bytu výmenou za menší byt s niţšími nákladmi. Za rozdiel 

v cene by ste si pri správnom investovaní mohli zabezpečiť k dôchodku aj dodatočnú rentu. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Hurá, ide sa do zoo 

 [Plus jeden deň; 146/2016; 23/06/2016; s.: 4,5; op ; Zaradenie: Dovolenka a výlety s deťmi] 

 

V našich zoologických záhradách uvidíte zvieratá všetkých druhov a farieb 

 

Zabavíte sa pri ich kŕmení+++ Vrátite sa aj do praveku 
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Slovensko - Lákadlom pre všetky deti sú určite zvieratá. No a najviac na jednom mieste ich, samozrejme, nájdete v 

zoologických záhradách. Slovensko sa môţe pochváliť hneď niekoľkými. op, FOTO: slovakia travel 

 

ZOO Bratislava 

 

Čas: 9.00 - 18.00 h Vstupné: 3,50 eur deti (3 - 15 r.) a študenti, 5 eur dospelí Bratislavská zoologická záhrada patrí medzi 

obľúbené atrakcie hlavného mesta Slovenska. Na ploche 96 ha uvidíte 148 druhov zvierat. Od roku 2010 je otvorený 

pavilón ľudoopov, ktorý napodobením pôvodného biotopu vytvára prostredie pre ich prirodzené správanie a chov. 

Súčasťou zoo je dinopark, prvá expozícia makiet dinosaurov v ţivotnej veľkosti na Slovensku. 

 

ZOO Bojnice 

 

Čas: 8.00 - 19.00 h Vstupné: 2 eur deti (4 - 15 r.), 2,50 eur študenti, 4 eur dospelí Najstaršia a najnavštevovanejšia 

zoologická u nás vlani oslávila 60 rokov od otvorenia. Na 41 ha uvidíte najväčší počet zvierat – 390 druhov. Medzi 

najzaujímavejšie expozície patrí pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium a terárium. Deti tu nájdu detskú zoo. Veľkým 

lákadlom je aj vedľa stojaci Bojnický zámok. 

 

ZOOFARMA V MODROVEJ 

 

Čas: 9.00 - 21.00 h Vstupné: 2,50 eur deti od 4 r. a študenti, 3 eur dospelí Na rozľahlom pozemku v dedinke Modrová 

nájdete unikátnu novozélandskú farmu s typickými novozélandskými zvieratami. Návštevníci ich môţu pohladiť, fotiť sa s 

nimi a pomôcť ich nakŕmiť pripraveným jedlom. 

 

ZUBRIA ZVERNICA V TOPOĽČIANKACH 

 

Čas: 9.00 - 17.00 h Vstupné: 1 eur deti (6 – 15 r.), 1,50 eur študenti, 2 eur dospelí Len tu na Slovensku, v krásnych 

dubových lesoch pri Topoľčiankach, môţete na vlastné oči vidieť zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, 

"bratranca" známejšieho amerického bizóna. Celosvetovo patrí k prísne chráneným zvieratám. Atrakciou je kŕmenie 

zubrov o 9.00 h a 14.00 h. 

 

ZOO Spišská Nová Ves 

 

Čas: 10.00 - 18.00 h (utorok aţ nedeľa) Vstupné: 1 eur deti (3 - 15 r.), 2 eur študenti, 2,50 eur dospelí Je najmladšou a 

najmenšou zoo na území Slovenska. Nájdete tu 90 zvieracích druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v 

Červenej knihe ohrozených zvierat. 

 

ZOO KOŠICE 
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Čas: 9.00 - 19.00 h Vstupné: 1 eur deti (2 - 6 r.), 2 eur ţiaci a študenti, 3,50 eur dospelí Rozlohou 288 ha patrí medzi 

najväčšie v Európe. Dnes tu ţije takmer 142 druhov zvierat, nachádza sa tu najväčšia voliéra na Slovensku a najväčší 

areál medveďa hnedého v strednej Európe. Keď sa chcete vrátiť do minulosti, navštívte tamojší dinopark. 

 

ZVEROPARK REVIŠTSKÉ PODZÁMČIE 

 

Čas: 10.00 - 19.00 h Vstupné: 3 eur deti (3 - 15 r.), 5 eur dospelí Pri Ţarnovici na ploche pribliţne 21 ha ţije vyše 30 

druhov zvierat. Hlavnou dominantou sú losy, no nájdete tu i zvieratá, ktoré voľne ţijú v našich lesoch, i tie, ktoré tam uţ 

nenájdete alebo ţijú v cudzine. 

 

ZOO PARK STROPKOV 

 

Čas: 10.00 - 17.00 h Vstupné: 1 eur deti (3 - 15 r.), 1,50 eur ostatní Okrem exotických zvierat, medzi ktoré patria šelmy, 

korytnačky, dravce, okrasná hydina a plazy, sa tu môţu malí a veľkí návštevníci potešiť krásou vzácnych rastlín, kríkov a 

stromov. Park má mnoţstvo atypických detských zariadení, rozprávkový bufet či kontaktnú zoo pre deti s moţnosťou 

kŕmenia zvierat. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  20 otázok o zľavách pre seniorov 

 [HN; 121/2016; 23/06/2016; s.: 15; Táňa Rundesová, Vladimír Turanský ; Zaradenie: PORADCA] 

 

Odchodom do dôchodku sa príjem mnohých ľudí zníţi zhruba na polovicu. Seniorom preto dobre padnú zľavy, ktoré 

poskytuje štát či spoločnosti zabezpečujúce sluţby. Tu sú tipy, keď nemusíte platiť plnú taxu. 

 

Táňa Rundesová, Vladimír Turanský 

 

1. Menej za lieky 

 

Musia seniori poţiadať zdravotnú poisťovňu o vrátenie peňazí za lieky? Akými pravidlami sa platby dôchodcov v 

lekárňach riadia? 

 

Od októbra 2015 sa doplatky zníţili tak, aby ročne pri ţiadnom seniorovi nepresiahli 100 eur. Znamená to, ţe kým do 

októbra to bolo štvrťročne 45 eur, teda ročne 180 eur, teraz je to najviac 25 eur štvrťročne. Tento rok tak dôchodcovia 

ušetria v porovnaní s vlaňajškom 80 eur. Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré sa podstupuje 

liečba. Ťaţko zdravotne postihnutí a invalidi majú ochranný limit 30 eur. Limit sa nevzťahuje na seniorov so zárobkovým 

príjmom okrem príjmu z dohôd a seniorov s dôchodkom vyšším neţ 412 eur. O vrátenie doplatkov netreba zdravotnú 

poisťovňu ţiadať, peniaze seniorovi vráti do 90 kalendárnych dní. Ak v danom štvrťroku senior prekročí limit o menej neţ 
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tri eurá, poisťovňa peniaze nevráti. Netreba sa však báť, ţe prepadnú. Poisťovňa ich prenesie do ďalšieho štvrťroka a 

následne ich vráti. 

 

2. Lacnejšie pomôcky 

 

Kto predpisuje pacientom zdravotné pomôcky? 

 

Zdravotnícke pomôcky predpisuje ošetrujúci lekár, respektíve špecialista, pričom tí sa riadia zoznamom zdravotných 

pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Na zľavu alebo bezplatné poskytnutie je 

nárok po splnení zákonných podmienok. Sú to barly, vozíky a iné pomôcky. Niektoré plne hradia zdravotné poisťovne, iné 

si hradíte čiastočne. 

 

3. Liečebné pobyty 

 

Ktoré kúpele na Slovensku poskytujú seniorom zľavy a v akej výške? 

 

Špeciálne pobyty pre seniorov so zníţenými cenami ponúka mnoho kúpeľov. Spravidla sú v ponuke označené ako 

"senior". Napríklad v Trenčianskych Tepliciach zaplatí dôchodca za 7-dňový pobyt 246 eur, pričom v cene je 6-krát 

ubytovanie a plná penzia. Do Bardejovských Kúpeľov sa dá ísť na 7-dňový pobyt od 276 eur tieţ s plnou penziou. 

"Srdciari" v Sliači zaplatia v rámci pobytu nazvaného Ochutnávka kúpeľov len 93 eur. V cene je 3-krát ubytovanie, 

polpenzia a jedna procedúra denne. Zľavy sú aj v ďalších kúpeľoch. 

 

4. Voľba poisťovne 

 

Uvaţujem o zmene poisťovne. Jedno z kritérií, ktoré som si stanovil, je aj poskytovanie zdravotníckych pomôcok. Aké bez 

problémov poskytujú? 

 

Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne najţiadanejšie sú zdravotnícke pomôcky pri inkontinencii, na mobilitu (barly, 

palice, chodúľky), ako aj zdravotnícke pomôcky uľahčujúce imobilitu (elektrické polohovateľné postele, zdviháky), 

pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu – vaňové či sprchovacie (drţadlá, stolčeky, sedadlá), a tieţ načúvacie prístroje. 

Podľa poisťovne Dôvera sa najčastejšie "predpisujú" zdravotnícke pomôcky zo skupín: inkontinenčných, ale aj obväzový 

materiál a pomôcky pre stomikov. Finančne najnákladnejšie sú pomôcky pri inkontinencii a tieţ individuálne zhotovované 

ortopedickoprotetické pomôcky, ako aj pomôcky pre diabetikov. V Unione sú najţiadanejšie okuliarové rámy, stehenné 

pančuchy, ortopedické vloţky, drevené barly, anatomické podloţky na krčnú chrbticu, glukomer FreeStyle Optium. 

Finančne náročnejšie zdravotné pomôcky podliehajú schváleniu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. V týchto 

prípadoch musíte po predpísaní priniesť alebo poslať poštou do poisťovne lekársky poukaz, prepúšťaciu správu z 

hospitalizácie alebo lekársku správu. 
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5. Zľava na dovolenku 

 

Kto organizuje dovolenky pre dôchodcov? Ako na ne prispieva štát? 

 

Pre seniorov sú aj toto leto a jeseň pripravené dovolenky dotované štátom vo výške 50 eur na pobyt. Nárok naň má 

kaţdý starobný dôchodca, ako aj seniori s výsluhovým dôchodkom, podmienkou však je, ţe nesmú mať príjmy z nejakej 

činnosti. Potvrdia to čestným vyhlásením. Touto cestou sa dôchodcovia môţu dostať do zariadení cestovnej kancelárie 

SOREA a taktieţ do hotela Zámok Topoľčianky. Rezervácie sa robia na portáli obchod@ sorea.sk. Ubytovanie je v dvoj-, 

trojhviezdičkových a jednom štvorhviezdičkovom hoteli. Stravovanie je formou bufetových raňajok, trojchodového obedu a 

večere, respektíve večere formou bufetu. Pobyty s dotáciou moţno získať uţ od 111 eur, začína sa vţdy v nedeľu 

večerou a končí sa v sobotu raňajkami, v cene je 6x ubytovanie, 6x raňajky, 5x obed, 6x večera (plus DPH). Účastník 

rekreácie, ktorý uţ vyuţil prostriedky štátnej dotácie, si môţe v príslušnom kalendárnom roku zakúpiť v spoločnosti 

SOREA aj iný, cenovo zvýhodnený pobyt určený pre seniorov (aj pracujúcich seniorov) s názvom Senior pobyt 55+ alebo 

seniorské produktové relaxačné balíčky. 

 

6. Pobyt s vnúčaťom 

 

Mám 7-ročnú vnučku a v lete by sme spolu s manţelkou, ktorá je uţ tieţ na dôchodku, chceli ísť na relaxačný pobyt do 

hotela siete SOREA. Aké sú podmienky ubytovania vnúčaťa? 

 

Ak ste nepracujúci dôchodca a vaše vnučka má menej ako osem rokov, jej pobyt je zdarma. 

 

7. Relax v Sorei 

 

Viem, ţe ako dôchodca môţem vyuţiť rekreačný pobyt prostredníctvom Sorey, na ktorý mi prispeje aj štát. Z akých 

zariadení si môţem vybrať? 

 

Cestovná kancelária Sorea má v ponuke zariadenia po celom Slovensku a od minulého roka ponúka aj pobyt v hoteli na 

zámku v Topoľčiankach. Výber máte z týchto zariadení: v Bratislave – hotel **** Sorea Regia, v Nízkych Tatrách – hotel 

*** Sorea Máj, hotel ** Sorea Ďumbier a hotel *** Sorea SNP. Vo Vysokých Tatrách – hotel *** Sorea Trigan, hotel *** 

Sorea Urán, hotel *** Sorea Titris, hotel *** Sorea Hutník I, hotel ** Sorea Hutník II. Na Spiši – hotel ** Sorea 

Ľubovnianske kúpele. Jedno vnúča do 8 rokov môţete mať bezplatne. 

 

8. Zľavy na daniach 

 

Aké benefity môţu dať seniorom obce? 
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Zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, ale aj na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. O koľko môţe 

dôchodca platiť menej, sa dá zistiť vo všeobecne záväznom nariadení kaţdej obce či mesta. Informácie sú zverejnené aj 

na obecných či mestských tabuliach pri úradoch. Je však dobré sa ne spýtať priamo na miestnom či mestskom úrade. 

 

9. Menej "za televízor" 

 

Aké doklady treba predloţiť pri vybavovaní niţšieho poplatku za televíziu? 

 

Poplatok za televíziu a rozhlas, vlastne za to, ak majú v byte elektrickú zásuvku, je o polovicu lacnejší. Namiesto 4,64 

eura platia seniori len 2,32 eura, pričom sumu moţno štát od januára zvýši aţ na 7 eur. V takom prípade by dôchodcovia 

platili 3,50 eura. Podmienkou na získanie zľavy však je, ţe nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, ale len z 

penzie a neţijú s osobami s príjmom zo zárobkovej činnosti. Túto skutočnosť však treba oznámiť a preukázať 

vyberateľovi úhrady. Nárok na zľavu dôchodcovia preukáţu kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku 

a čestným vyhlásením, ţe nemajú príjem a neţijú s osobou s príjmom. Tento doklad však treba overiť na matrike, čo nie 

je zadarmo. Nárok na zníţenú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom to platiteľ oznámil a preukázal. Dovtedy bude účtovaný mesačný poplatok v plnej sadzbe 4,64 eura. 

 

10. Ponuka kultúrnych akcií 

 

Ako dôchodca môţem lacnejšie cestovať. Vţdy si vyberiem niektoré miesto na Slovensku a idem sa tam pozrieť. Aké 

zľavy ponúkajú naše kultúrne inštitúcie? 

 

Napríklad divadlá v Košiciach a Martine majú pre seniorov 50-percentné zľavy zo všetkých lístkov. Divadlo v Ţiline 

ponúka seniorom nad 60 rokov zvýhodnené vstupné na reprízy domácich predstavení. Slovenské národné múzeum má 

lacnejšie lístky do svojho Prírodovedeckého múzea. Stoja dve 2 eurá, čo je 50-percentná zľava. Historická expozícia 

múzea – Bratislavský hrad sa dá pozrieť za 4 eurá, pričom beţné vstupné pre dospelú osobu je 7 eur. Stála expozícia 

Múzea SNP v Banskej Bystrici sa dá pozrieť za 70 centov, kým ostatní dospelí platia dve eurá. Múzeum Zámok Bojnice 

ponúka dôchodcom nad 65 rokov zľavu jedno euro zo vstupného. V Múzeu Betliar sú zľavy podľa typu expozície – 2 aţ 3 

eurá zo vstupenky. Oravský hrad ponúka polovičnú zľavu z lístka podľa typu okruhu (zo 7 aţ 10 eur). Trenčiansky hrad 

pre seniorov zvýhodnil lístok na 0,60 eura oproti celému za 1 euro. Etnografické múzeum Martin sa dá pozrieť za 

polovičnú cenu – 50 centov. Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach má vstupné pre seniorov 1,70 

eura oproti beţnému lístku 3,50 eura. Múzeum Červený Kameň si seniori môţu pozrieť za 40-percentnú zľavu, lístok ich 

vyjde na 4,20 eura oproti celému lístku za 7 eur. Vţdy prvú nedeľu v mesiaci sú vstupy do múzeí a galérií zadarmo. Do 

zoo a jaskýň je takéto vstupné: Zoo Bratislava: zľavnená vstupenka pre seniorov stojí 3,50 eura, beţná je za 5 eur. Zoo 

Košice: 3,20 eura; Spišská Nová Ves: 1,50 eura a Bojnice: 2,50 eura. Jaskyňa Driny: zľavnený lístok stojí 6 eur, beţný 7 

eur. Jaskyňa Domica: zľavnená vstupenka je podľa veľkosti okruhu 5 a 7 eur oproti beţným 6 a 8 eurám. Demänovská 

ľadová, Dobšinská ľadová a Belianska jaskyňa: zľavnený lístok je za 7, beţný za 8 eur. Bystrianska, Jasovská, Vaţecká a 
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Gombasecká jaskyňa: zľavnený lístok je za 4 a beţný za 5 eur. Harmanecká a Ochtinská aragonitová jaskyňa: zľavnený 

lístok je za 5, beţný za 6 eur. 

 

11. Cestovanie vlakom 

 

Aké pravidlá platia pri bezplatnom cestovaní vlakmi? 

 

Cestovný lístok na bezplatnú prepravu funguje podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s tým rozdielom, 

ţe vo vlakoch kategórií R, RR, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj, preto môţe byť počet miest pre 

cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu obmedzený. Ak teda chcete cestovať iným vlakom z uvedených kategórií, je 

nevyhnutné, aby ste pôvodný cestovný lístok vrátili a vyzdvihli si nový na ďalší konkrétny vlak. Výmenu moţno uskutočniť 

do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice. Vo vlaku sa cestujúci 

preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho si treba zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú 

prepravu do cieľovej stanice. Vlaky zadarmo vyuţíva na bezplatnú prepravu asi 1,1 milióna seniorov. Ide o všetkých, ktorí 

majú 62 a viac rokov, a z mladších ľudí vybrané skupiny, ktoré sa uţ stali poberateľmi akéhokoľvek dôchodku Sociálnej 

poisťovne (starobní, predčasní, sociálni dôchodcovia). Bezplatne cestovať moţno len v druhej vlakovej triede. 

 

12. Preukaz na vlak 

 

Ako si mám vybaviť registráciu a získanie preukazu, ak chcem vyuţiť vlaky pre dôchodcov zadarmo? 

 

Musíte si vybaviť preukaz totoţnosti, na ktorý potrebujete potvrdenie o výplate dôchodku nie staršie ako 30 dní a 

fotografiu veľkosti 2 × 3 cm. Vo vlaku sa ako cestujúci potom legitimujete týmto preukazom s fotografiou. Okrem toho 

nezabudnite, ţe aj keď máte vlak zadarmo, musíte si vopred kúpiť lístok do cieľovej stanice. V rýchlikoch je počet miest 

na bezplatnú prepravu limitovaný, preto si kúpu nenechávajte na poslednú chvíľu. 

 

13. Lístky DPMB 

 

Ktoré cestovné lístky v rámci Dopravného podniku Bratislavy sú prestupné? 

 

Prestupné sú všetky lístky na jednu cestu. To znamená, ţe prestupné sú cestovné lístky na prepravu batoţiny, zvieraťa či 

bicykla a majú jednotnú sumu 0,35 eura. Platia 180 minút. Tarifná sadzba lístkov je zónová a časová s platnosťou 15, 30 

a 60 minút. Ďalej turistické cestovné lístky s platnosťou 24, 72 a 168 hodín, ktoré platia v zónach 100 + 101, sieťový 24-

hodinový, ktorý platí aj v Regio zónach. 

 

14. Dôchodcovský lístok 
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Mám 62 rokov a poberám dôchodok. Zároveň však pracujem. Mám v Bratislave nárok na zľavnený predplatný cestovný 

lístok (električenku)? 

 

Aj pracujúci dôchodca si môţe kúpiť takýto lístok. Napríklad na 30 dní stojí 13,45 eura. Platí v zónach 100 + 101. 

Dopravný podnik nepreveruje, či dôchodca pracuje, alebo nie. 

 

15. Trinásty dôchodok 

 

Dlho sa uţ hovorí o zavedení 13. dôchodku pre seniorov. Je to reálne alebo ostane na Vianoce len pri vyplácaní sumy vo 

výške niekoľko desiatok eur? 

 

Jednota dôchodcov Slovenska chce s vládou rokovať o zavedení trinásteho dôchodku. Medzinárodná organizácia práce 

hovorí, ţe dôchodok by nemal klesnúť pod 45 percent normálneho zárobku. Pridanie ďalšieho dôchodku sa však nemôţe 

urobiť naraz, pretoţe štát nemá toľko peňazí, aby mohol dať dôchodcom dovedna stovky miliónov eur ročne. Vianočný 

príspevok má byť v tomto roku maximálne 100 eur. 

 

16. Úľavy na psa 

 

Aké zľavy môţu mať seniori, ktorí chovajú psíka, a od čoho to závisí? Bratislava-Petrţalka: za psa do výšky 42,9 cm je 

daň 33,19 eura, od 43 cm je daň 66,38 eura. Majiteľ ZŤP alebo majiteľ dôchodca, ktorý má príjem do výšky ţivotného 

minima, má nárok na niţšiu sadzbu 16,59 eura. Od dane za psa sú oslobodení nesolventní alebo osamelí dôchodcovia, 

napríklad v Bratislave-Starom Meste, Bratislave-Novom Meste, v Devínskej Novej Vsi, ale aj v Trnave, Nitre či Prešove. 

Polovičnú úľavu majú seniori 70+ napríklad v Trenčíne a Košiciach, 30 percent majú seniori 67+ v Ţiline. 

 

17. Daňový bonus 

 

Môţe si dôchodca prilepšiť uplatnením daňového bonusu na dieťa? Za akých okolností? 

 

Ak ste ako dôchodca poberali v roku 2015 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur alebo príjmy z 

podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste základ dane (čiastkový základ 

dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môţete si na vyţivované dieťa uplatniť daňový 

bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41), respektíve vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa povaţovalo dieťa za 

vyţivované (nezaopatrené). 

 

18. Šetrenie na dôchodok 

 

Koľko odporúčate ušetriť z príjmu na dôchodok? 
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Klasické pravidlo 10:20:30:40 alebo iný pomer je mýtus niektorých sprostredkovateľov, aby presvedčili klienta na kúpu 

finančných produktov. Môţe platiť v individuálnych prípadoch, no nemôţeme ho zovšeobecňovať. V rodinných výdavkoch 

sú fixné výdavky spojené s bývaním, cestovaním do práce a stravovaním. Tieto poloţky sa k výške príjmu neprispôsobujú 

okamţite. Pre človeka s nízkymi príjmami je problém ušetriť 10 percent, pretoţe na bývanie neminie 40, ale 60 percent a 

na beţný ţivot zvyšok. Taktieţ mať dlh nie je povinnosť, ale moţnosť. Odporúčať niekomu ţivot na dlh je neetické. 

 

19. Prepočet penzie 

 

Aké novinky platia pre pracujúcich penzistov od roku 2016, pokiaľ ide o prepočítavanie penzií? Prepočíta sa im penzia 

vţdy len k januáru nového roka automaticky alebo niekomu aj počas roka? 

 

Vyuţívajú sa obe moţnosti. Od 1. januára 2015 pracujúcim dôchodcom zvyšuje Sociálna poisťovňa dôchodok za obdobie 

povinného poistenia (zamestnanie, SZČO, pracovnoprávny vzťah mimo pracovného pomeru – dohody) počas poberania 

tohto dôchodku automaticky bez ţiadosti a bez ohľadu na to, či bol poistný pomer ukončený, alebo nie. Automatické 

zvýšenie je vţdy od 1. 1. kalendárneho roka. O zvýšení dôchodku rozhodne poisťovňa najneskôr do 31. marca. Vlani 

Sociálka v súlade so zákonom o sociálnom poistení automaticky zvýšila dôchodok tým pracujúcim poberateľom 

starobného dôchodku, u ktorých poistenie trvalo k 31. decembru 2014. Od tohto roka Sociálna poisťovňa automaticky 

zvýši starobný dôchodok od 1. januára kalendárneho roka aj tým dôchodcom, ktorým poistný pomer sa skončil počas 

roka 2015 a o toto zvýšenie po ukončení dôchodkového poistenia nepoţiadali. Starobný dôchodok sa teda automaticky 

zvyšuje vţdy od 1. januára kalendárneho roka. Ak dôchodcovi zanikne povinné dôchodkové poistenie počas roka, 

nemusí čakať na automatické zvýšenie dôchodku od 1. 1. nasledujúceho roka, ale môţe sám písomnou ţiadosťou 

poţiadať o zvýšenie dôchodku od nasledujúceho dňa po zániku povinného dôchodkového poistenia. 

 

20. Uţiť si dôchodok 

 

Bývam sám v 3-izbovom byte. Aké rady alebo tipy by ste mi dali, ak si chcem nasporiť a uţívať dôchodok? 

 

Spíšte si všetky pravidelné výdavky, ako sú nájomné, energie, výdavky na telefón, internet, stravu, zábavu, prípadne iné, 

ktoré pravidelne vynakladáte. Získate tak nielen prehľad o svojich výdavkoch, ale môţete odhaliť aj priestor, kde by sa 

dalo ušetriť, ak sú niektoré výdavky neprimerané. Ak by bol medzi očakávanými príjmami na dôchodku a výdavkami 

výrazný nepomer, odporučil by som zváţiť predaj trojizbového bytu výmenou za menší byt s niţšími nákladmi. Za rozdiel 

v cene by ste si pri správnom investovaní mohli zabezpečiť k dôchodku aj dodatočnú rentu. 

 

Späť na obsah 
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