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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Juniorky Nemšovej majsterkami Slovenska 

 [Trenčianske noviny; 24/2016; 21/06/2016; s.: 25; PT ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

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. 

 

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, keďže 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 ide o jubilejný 20. titul majstra Slovenska. 

 

VÝSLEDKY: 

 

Základná skupina: 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. 

 

(PT) 

 

---- 

 

FOTO: Víťazný kolektív z Nemšovej. FOTO: ARCHÍV KLUBU 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Miss Spiša 2016 bola v talianskom štýle 

 [Noviny Poprad; 24/2016; 22/06/2016; s.: 4; šif ] 

 

Jubilejný 20. ročník voľby Miss Spiša sa konal minulý týždeň v piatok v Spišskom divadle. 

 

Časť podujatia Viva Italia sa tento rok preniesla aj do susednej Spišskej Novej Vsi. Celý finálový galavečer sa niesol v 

talianskom duchu. Finalistky hodnotila porota, do ktorej zasadlo mnoho známych osobností. Deväť krásnych Spišiačok 
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absolvovalo okrem módnej prehliadky a prehliadky v plavkách aj rozhovor s moderátorom večera Michalom Hudákom a 

voľnú disciplínu, kde si dievčatá mohli vybrať člena poroty. Titul Miss sympatia získala 22-ročná Jana Mendžejová zo 

Spišských Vlách. Druhou vicemiss sa stala 21-ročná Marcela Vitkajová zo Spišského Bystrého, ktorej korunku odovzdal 

primátor Popradu Jozef Švagerko. Titul prvej vicemiss odovzdal spevák Otto Weiter 22-ročnej Michaele Hrubiznovej zo 

Spišskej Novej Vsi. Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný slávnostne korunoval jubilejnú dvadsiatu Miss Spiša 2016 

20-ročnú Denisu Hojnošovú zo Spišskej Novej Vsi. (šif) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  V Kežmarku vrcholia prípravy na festival EĽRO 

 [Noviny Poprad; 24/2016; 22/06/2016; s.: 5; elro ] 

 

Už zanedlho otvorí svoje brány známy festival remesiel v Kežmarku - Európske ľudové remeslo, ktorý sa uskutoční od 8. 

do 10. júla. Tento rok so sebou prináša niekoľko noviniek. 

 

Mesto Kežmarok finišuje s prípravami na svoje najväčšie kultúrne podujatie, ktoré každoročne navštívi takmer 50–tisíc 

divákov zo Slovenska aj zahraničia. V roku 2016 sa po 26-krát predstaví približne stovka remeselníkov, umelcov a o 

zábavu nebude núdza. 

 

Počas festivalu vystúpia folklórne súbory zo Slovenska i okolitých krajín. Na nádvorí kežmarského hradu predvedú boje 

šermiari, opäť prídu sokoliari, veštica a bylinkárka a ďalší účinkujúci. Vo večerných programoch odznejú piesne speváčky 

Kristíny a Superstaristov, zahrá skupina Kandráčovcov, zaspomíname si na pesničky Pavla Hammela a divákov potešia 

najväčšie hity Tublatanky. Celodenný trojdňový program doplnia sprievodné akcie. Novinkou tohto ročníka je historický 

tábor s dobovým zariadením a hrami pre deti. Nielen pre občanov, ale aj turistov mesta, bude mimo areálu premávať 

turistický vláčik a konský taxík. 

 

V minulom roku sa osvedčil náramkový systém predaja vstupov, ktorý umožňuje opakovaný vstup, či výstup. Cenník 

vstupného platný pre rok 2016 prináša so sebou zmeny. V predpredaji je výhodné kúpiť si 3-dňový lístok s 

neobmedzeným vstupom za 8 eur na osobu, dospelí v predpredaji zaplatia 5 eur za jeden deň. "Na bráne" za jednodňovú 

vstupenku zaplatíte 8 eur za dospelého a za každé dieťa a mládež od 120 cm výšky a do 18 rokov 5 eur. Mesto 

zvýhodňuje dôchodcov a posúva hranicu veku zo 70 na 62 rokov ako podmienku vstupu zadarmo. ŤZP-S a osoby 

vzrastovo do výšky 120 cm majú tiež nulové vstupné. Hromadné vstupné obsahuje zľavy. Pri zakúpení viac ako 1 000 

kusov vstupného uplatní mesto zľavu 20 % z ceny, pri viac ako 300 kusov sa poskytne zľava 10 %. 

 

Predpredaj zabezpečuje sedem predajných miest: Kežmarská informačná agentúra, kníhkupectvo Alterego, MIK Poprad, 

TIK Starý Smokovec, TIK Tatranská Lomnica, IK Levoča, IK Spišská Nová Ves. Vstupenky sú v predaji od polovice júna. 

(elro) 
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Späť na obsah 

 

1.4.  Dôchodcovia, takto miniete menej 

 [hnporadna.hnonline.sk; 22/06/2016; Táňa Rundesová, Vladimír Turanský ; Zaradenie: HNporadňa] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/683760-dochodcovia-takto-miniete-menej 

 

00:25 

 

Výhodnejšie stravovanie dodávaním obedov seniorom z vlastných vývarovní poskytujú krajské, ale aj 

mnohé okresné a menšie mestá či obce. Nižšie ceny ponúkajú seniorom aj dopravné podniky či kultúrne 

a zdravotnícke ustanovizne. 

 

Dotované obedy pre najstarších občanov 

 

Trnava 

Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje stravovanie v siedmich jedálňach: V. Clementisa 51, Mozartova 10, Limbová 

11, Novosadská 4, Hospodárska 35, Ľudová 14, Seredská 66 – Modranka. Mesto prispieva na jeden obed sumou 1,42 

eura. Cena obeda je 1,15 eura. Ak je záujem, jedlo sa aj dováža domov, za čo 

zaplatíte 1,20 eura. 

 

Banská Bystrica 

 

Stravovanie sa zabezpečuje v šiestich jedálňach: Stredisko sociálnych služieb, Ulica 9. mája 74, Zariadenie pre seniorov 

KOMUCE, Krivánska 22, Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Závodná jedáleň pri Mestskom úrade, 

Československej armády 26, Zariadenie pre seniorov Senium, Jilemnického 

48, Školská jedáleň pri Domove mládeže Univerzity Mateja Bela, Trieda SNP 53. Mesto dáva príspevok podľa výšky 

penzie: do a nad 300 eur, výsledná cena je teda od 1,74 eura do 3 eur. Donáška stojí navyše 0,55 alebo 1 euro. 

 

Košice 

 

Mesto a mestské časti poskytujú príspevky vo svojej réžii. Mestská časť Košice-Západ dotuje dôchodcov 

podľa výšky dôchodku, a to od najnižšej úrovne do 270 eur, potom v intervale od 270 do 370 eur a nad 370 eur. 

Príspevky v týchto troch kategóriách sú 0,83 a 0,66, v poslednej kategórii príspevky nie sú. Cena za obed je potom: od 

1,97 až do 2,80 eura. Košice-Juh dotujú stravovaniedôchodcov nielen s príspevkom 

mestskej časti, ale aj s príspevkom mesta. Kategórie dôchodcov sú podľa výšky penzie rovnaké, len dotácie sú trocha 

vyššie, takže výsledná suma za obed je výhodnejšia: v najchudobnejšej kategórii penzistov 1,92, v strednej kategórii 2,09 

a v najbohatšej kategórii 2,75 eura. V mestskej časti Košice-Nad jazerom sa každému seniorovi poskytuje príspevok 0,17 

eura. 

 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/683760-dochodcovia-takto-miniete-menej
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Bratislava 

 

Na stravu dôchodcom poskytuje príspevky v rôznej výške podľa tej-ktorej mestskej časti. 

 

Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov v šiestich stravovacích zariadeniach: NsP Milosrdní bratia, Senior 

Gastro Cintorínska 19, Školská jedáleň pri ZŠ Dubová ul., Univerzita Komenského Šafárikovo nám. 6, Avent, 

vegetariánska reštaurácia Obchodná ul. 58, Čech catering 

Laurinská 17. Výška príspevkov je: v nižšom príjmovom pásme 0,75 eura na osobu a vo vyššom príjmovom pásme 1,50 

eura na osobu. 

 

Časť Bratislava-Ružinov je oprávnená poskytnúť príspevok na stravu podľa výšky dôchodkov takto: osobe s výškou 

penzie do 240 eur je to 1,50 eura na 1 obed, osobe s penziou nad 240 eur, ale do sumy 520 eur sa poskytuje 0,50 eura a 

osoba s penziou nad 520 eur má nárok na 0,30 eura. Výška príjmových pásiem sa každoročne zvyšuje v súlade s 

valorizáciou dôchodkov. 

 

Bratislava-Petržalka poskytuje dôchodcom stravovanie v zariadeniach Straubyt a v školských jedálňach pri základných 

školách. Výška príspevku je pri penzii do 300 eur vo výške 0,90 eura, pri penzii od 301 do 400 eur vo výške 0,80 eura, pri 

penzii do 500 eur je príspevok vo výške 0,40 eura a pri penzii nad 501 

eur sa nedotuje. 

 

Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje stravovanie v týchto jedálňach: Gymnázium L. Sáru 1, Jedáleň Lackova 4, Spojená 

škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Spojená škola Tilgnerova 14, ZŠ Karloveská 61, ZŠ Majerníkova 60. Pri výške 

dôchodku do 396,18 eura je príspevok 0,66 eura, pri výške dôchodku od 396,18 do 693,32 je príspevok 0,33 eura a pri 

výške dôchodku nad 693 eur – 0 eur. 

 

Nižšie miestne dane 

 

Polovičné sadzby zo štandardných výmerov – toto je najčastejšia zľava, ktorú môžu seniori získať 

v miestnych daniach. Obce ich uvádzajú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Napríklad 

daň z nehnuteľnosti na rok 2016 (v prípade, že ste kúpili dom či byt v minulom roku) vám obec vyrubí na základe 

daňového priznania. Výmer potom dostanete do niekoľkých mesiacov. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň 

zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov. Podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska, na tento rok sú sadzby takmer 

nezmenené. 

 

Úľavy na dani z nehnuteľnosti: 

 

Banská Bystrica : pri dani zo stavieb a z bytov je zľava 50 percent, ak ide o vlastníctvo ľudí 62+ a ak slúži na trvalé 

bývanie. 
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Košice: pri dani za byt alebo rodinný dom je úľava 30 percent pre seniorov 70+. Daň z pozemkov sa zníži o 30 percent za 

pozemky pre ľudí 70+, ak pozemky slúžia na ich osobnú potrebu. 

 

Trnava: má nižšiu daň z pozemkov o polovicu pri pozemkoch ľudí 62+; tí tiež majú nižšiu daň o polovicu pri stavbách na 

bývanie a bytoch, o polovicu pri garážach a nebytových priestoroch. 

 

Nitra: seniori 62+ môžu využiť pri dani z pozemkov zníženie o polovicu. To isté môžu využiť aj pri stavbách na bývanie, 

pri garážach a nebytových priestoroch. 

 

Žilina: má nižšiu daň zo stavieb a dane z bytov vo výške 60 percent. 

 

Bratislava: poskytuje úľavu 50 percent na dani napr. pre občanov 70+. 

 

Trenčín: umožňuje úľavu 50 percent na dani z nehnuteľnosti vlastníkom 70+, ak ich pozemky slúžia na ich osobnú 

potrebu, rovnako je to pri stavbách a bytoch vo vlastníctve ľudí 70+, ak slúžia na ich trvalé bývanie, a tiež pri nebytových 

priestoroch a garážach. 

 

Prešov: seniorom 70+ možno znížiť daň zo stavby na bývanie a z bytov o polovicu, rovnaké zníženie 

o polovicu je aj pri dani z garáže a nebytových priestorov v bytových domoch. 

 

Úľavy na dani za psa: 

 

Bratislava-Petržalka: 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 životného minima, má nárok na 

nižšiu 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 Žiline. 

 

Zdravotnícke pomôck 

 

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. Zdravotnícke pomôcky predpisuje 

ošetrujúci lekár, respektíve špecialista, pričom tí sa riadia zoznamom zdravotných pomôcok plne alebo čiastočne 

uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. 

 

Čo hradia poisťovne penzistom 
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Všeobecná zdravotná poisťovňa: najžiadanejšie 

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 (držadlá, sedadlá) – a tiež načúvacie prístroje. 

 

Dôvera: najžiadanejšie sú zdravotnícke pomôcky zo skupín: inkontinenčné pomôcky, obväzový materiál, 

pomôcky pre stomikov. Finančne najnákladnejšie sú pomôcky pri inkontinencii a tiež individuálne 

zhotovované ortopedicko-protetické pomôcky, ako aj pomôcky pre diabetikov. 

 

Union: najžiadanejšie pomôcky sú okuliarové rámy, okuliarové šošovky monofokálne plastové, 

stehenné pančuchy, gáza sterilux ES, ortopedické vložky, drevené barly, dermatix, anatomické 

podložky 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. 

 

Lacnejšie zoo, jaskyne, akvaparky 

 

Zoo Bratislava: zľavnená vstupenka pre seniorov je 3,50 eura, bežná je 5 eur. Zoo Košice: 3,20 eura; Zoo Spišská Nová 

Ves: 1,50 eura; Zoo Bojnice: 2,50 eura. 

 

Jaskyňa Driny: zľavnený lístok stojí 6 eur, bežný 7 eur. Jaskyňa Domica: zľavnená vstupenka je podľa veľkosti okruhu 5 a 

7 eur oproti bežným 6 a 8 eurám. Demänovská ľadová, Dobšinská ľadová a Belianska jaskyňa: zľavnený lístok je za 7, 

bežný za 8 eur. Bystrianska, Jasovská, Važecká a Gombasecká jaskyňa: zľava je za 4 a bežný za 5 eur. Harmanecká a 

Ochtinská aragonitová jaskyňa: zľavnený lístok je za 5, bežný za 6 eur. 

 

Akvapark Turčianske Teplice: zľavnené vstupné pre dôchodcov 8,80 eura/2 hodiny (oproti 10,95 eura za bežné vstupné), 

10,30 eura/3 hodiny, 13,30/celý deň. AquaCity Poprad: zľavnené vstupné pre dôchodcov 16 eur/3 hodiny (oproti 19 

eurám za bežný vstup), 19 eur/celodenný (oproti 22 eurám). 

 

Tatralandia Liptovský Mikuláš: zľavnené vstupné pre dôchodcov 21 eur/celý deň, 19 eur/po 16. h. Vodný raj Vyhne: 

zľavnené vstupné pre dôchodcov 3 eurá/1,5 hodiny, 4,50 eura/3 hodiny, 7,50 eura/celý deň. 

 

Thermal Corvinus Veľký Meder: zľavnené vstupné pre dôchodcov 5 eur/3 hodiny, 6,50 eura/ celý deň. Thermalpark 

Bešeňová: 14 eur/3 hodiny, 17 eur/celý deň. 

 

Meander Oravice: 12,40 eura/3,5 hodiny, 14,30 eura/celý deň. 
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Menej za dopravu 

 

MHD v Bratislave: dôchodcovia 62+ majú 30-dňovú električenku so zľavou 50 percent v cene 13,45 eura; dôchodcovia 70 

+ cestujú bezplatne. 

 

MHD v Žiline: pre seniorov stojí lístok 0,20 až 0,30 eura namiesto 0,65 a 0,80 eura. Zľavy sú aj pri predplatných lístkoch 

na viac ciest, napríklad z 9 na 6, resp. na 8 eur. 

 

MHD v Banskej Bystrici: cestovné lístky pri predaji vo vozidle z čipovej karty pre dôchodcov 62+: 

0,35 eura a 70+ 0,15 eura. Podmienkou je mať preukaz vydaný dopravcom. Na klasické cestovné lístky v predaji u vodiča 

(0,70 eura) zľava nie je. 

 

MHD v Košiciach: s polovičnou zľavou vyjde lístok na 30 minút na 0,30 eura. Nárok na zľavnené 

cestovné treba preukázať napríklad kmeňovým listom dôchodcu vydaným DPM a dôchodcovia s trvalým pobytom mimo 

územia určeného tarifou preukazom na zľavu cestovného vydaným iným dopravným podnikom SR. Občania 68+ sa 

preukazujú občianskym preukazom. 

 

Vlaky: dôchodcovia v nich môžu cestovať bezplatne napríklad diaľkovými či regionálnymi vlakmi 

štátnej ŽSSK a českého dopravcu Leo Expres, ale aj na regionálnej trati Bratislava – Komárno 

vlakmi českého RegioJetu. Uvedené platí pre 2. vlakovú triedu. 

 

Ako jazdiť bezplatne vlakom 

 

Pre bezplatnú prepravu musí senior urobiť tieto úkony: zaregistrovať sa do systému Železničnej 

spoločnosti Slovensko, či už v pokladnici, alebo cez internet, ďalej – získať na základe registrácie 

preukaz ŽSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava, a napokon pred cestou si zabezpečiť 

cestovný lístok na bezplatnú prepravu, či už v pokladnici, alebo cez internet. Pri kontrole vo vlaku sa potom preukážete 

týmto preukazom a bezplatným lístkom. Pozor však, tento lístok funguje podobne ako kúpa klasického s tým, že vo 

vlakoch kategórie R, RR, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj, preto môže byť počet miest na bezplatnú 

prepravu obmedzený. 

 

Čo potrebujete na registráciu a získanie preukazu: preukaz totožnosti, potvrdenie o výplate dôchodku 

nie staršie ako 30 dní a fotografiu 2 × 3 cm. Vo vlaku sa cestujúci legitimuje preukazom s fotografiou vydaným pri 

registrácii. Okrem toho si nezabudnite vopred kúpiť lístok na bezplatnú 

prepravu do cieľovej stanice. 

 

Späť na obsah 
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1.5.  Mestá pod Tatrami opäť ovládol temperament Talianov 

 [Ľubovnianske ECHO; 07/2016; 23/06/2016; s.: 3; (red) ; Zaradenie: INZERCIA - REGIÓN] 

 

Ochutnávka talianskej gastronómie i kultúry opäť ovládla popradské námestie. Festival tento rok navštívilo približne 20–

tisíc ľudí. Talianskom zavoňali aj Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry. 

 

POPRAD. Festival Viva Italia počas štyroch dní priniesol na popradské námestie remeslá, kultúru, gastronómiu priamo z 

Talianska. 

 

Eurá sa v peňaženkách návštevníkov menili na líry. Materinský jazyk Slováci na pár dní vymenili za taliansky. 

 

Bohatý program talianskych dní pod Tatrami si užili tisíce návštevníkov. Niektorí sa kochali kultúrou, iní nakupovali, či 

pochutnávali si na cestovinách a iných talianskych špecialitách. 

 

Hneď v prvý deň festivalu sa v Poprade po prvý raz konali aj Majstrovstvá Slovenska v pečení pizze, ktoré sme si 

nenechali ujsť ani my z redakcie. 

 

A tak sme tri ženy pozdvihli ruky od múky proti redaktorom z Novín Poprad. 

 

"Bola to veľká výzva, ja som absolútne nikdy pizzu nepiekla, ale keď sme sa o majstrovstvách dozvedeli, všetci sme 

svorne v redakcii povedali, že jednoznačne ideme do toho. Sme kolektív, ktorý je za každú srandu," povedala redaktorka 

Novín Spiša Jana Pisarčíková. 

 

Rovnako tak si prípravu pizze prvýkrát vyskúšala aj Martina Habiňáková, obchodná manažérka Novín Spiša. "Pizzu 

pečiem minimálne raz za týždeň, ale mrazenú. Deti ma vtedy považujú za najlepšiu kuchárku na svete. Originálna pizza z 

pizzového cesta bola moja premiéra a hneď na to aj repríza, keďže nám prvý pokus nevyšiel," povedala s úsmevom 

Martina. 

 

Trojicu žien z Novín Spiša uzatvárala obchodná manažérka Slávka Haliková, ktorá taktiež pripravovala pizzu premiérovo. 

 

"Taliansky temperament nesklamal, už mám s ním svoje skúsenosti, bolo veselo, spievalo sa, smialo. Jednoducho 

vydarená akcia," povedala. 

 

Pizza s názvom Fajnotka z Novín Spiša talianskemu šéfkuchárovi zachutila. A nielen jemu. "Zmizla z tanierov veľmi 

rýchlo, hanbu sme si nespravili," dodala Martina. 

 

Popradčania si pochvaľovali 
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Viva Italia ponúkla pod Tatrami tento rok pestrý program od stredy do uplynulej soboty, vystúpilo počas neho asi 150 

účinkujúcich, jeho časť sa odohrávala aj v Spišskej Novej Vsi a v Tatrách. 

 

Sobotňajší program, okrem iných, doplnili aj vlajkonosiči a mažoretky. Popradčania si tento ročník pochvaľovali. 

 

"Príjemná atmosféra, skvelé talianske víno, mám pocit, že námestie vďaka festivalu ožilo. Bolo tu veľmi veselo a vidieť, 

že Taliani sú ľudia, ktorí si z ničoho nerobia veľkú hlavu," povedal Ján Zadražil, ktorý si pochutnával na talianskych 

cestovinách. 

 

Miroslav Petras si tiež zábavu pochvaľoval, niečo mu ale nevoňalo. "To menenie peňazí. Myšlienka to nie je zlá, ale 

chceli sme kúpiť iba dcére niečo na pitie a museli sme ísť zameniť peniaze za líry. Toto by mohli organizátori vymyslieť 

inak." 

 

Júliu Slavkovskú najviac potešil koncert Ricchi e Poveri. "Títo by do Popradu mohli zavítať aj častejšie," zasmiala sa. 

 

Na záver veľká párty 

 

V Poprade talianske dni ukončili piati dídžeji. 

 

"Toto je druhýkrát, čo som v Poprade. Tento rok bolo počasie lepšie ako v tom minulom roku. Bolo to fantastické, stretol 

som tu veľa ľudí, veľa fanúšikov. Až som sa zamyslel nad tým, že by som sa do Popradu presťahoval," povedal jeden z 

talianskych dídžejov, ktorý si zahral počas veľkej House párty na záver festivalu. 

 

"Dokopy sme boli piati, z toho jedna žena. Ja som tiež dídžej, ale ostatní štyria sú omnoho lepší ako ja. Majú veľa 

energie, hrali na Miami, na Ibize, bola to skvelá párty," povedal s úsmevom. 

 

Číslo návštevnosti organizátorov potešili. "Ak zrátame všetky podujatia v Poprade, v Spišskej Novej Vsi aj v Tatrách, za 

štyri dni sa na festivale zúčastnilo približne 20-tisíc návštevníkov," povedala jedna z organizátorov Petra Vargová. 

 

(red) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Juniorky Nemšovej majsterkami Slovenska 

 [Trenčianske ECHO; 18/2016; 23/06/2016; s.: 6; redakcia ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Počas víkendu 11. a 12. júna sa v Nemšovej uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev Slovenska junioriek vo florbale. 
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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, keďže 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: 

 

Zákl. skupina: 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. 

 

Foto: 

 

Juniorky Nemšovej sa stali majsterkami Slovenska.  foto: archív klubu 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Ako sa rodia reportérske hviezdy 

 [teraz.sk; 23/06/2016; Mladé reportérky zo ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nov ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ako-sa-rodia-reporterske-hviezdy/28104-clanok.html 

 

Mladí reportéri sa do workshopu zapojili veľmi aktívne a výsledkom je niekoľko článkov, videí a množstvo fotografií. 

 

 Spišská Nová Ves 23. júna (SkolskyServis.sk) - V aktuálnom ročníku súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie 

získalo Slovensko druhý najvyšší počet ocenení. Mladí ľudia, ktorí ich získali, sa na celosvetovú súťaž pripravovali na 

minuloročnom workshope v Banskej Štiavnici. Tento rok sa podujatie konalo v Borovej Sihoti 15. - 17. júna. 

 

 Workshop bol opäť vynikajúci. Stretli sa na ňom mladí ľudia so záujmom o ochranu prírody. Snažia sa upozorniť na 

problémy, ktoré sa týkajú životného prostredia. Práve na workshope sa chceli naučiť, ako to robiť čo najlepšie. Pracovali 

v troch skupinách 

 

 Písali články, fotografovali a nakrúcali videá. "Chceli by sme, aby na konci tohto workshopu boli spracované štyri témy. 

Prvou je téma divých zvierat, medveďov a mýtoch o nich. Druhá téma sú výruby v národných parkoch. Treťou témou je 

workshop samotný a štvrtá téma bola voľná," povedal organizátor Richard Medal. Evka Mančíková zo Serede si vybrala 

tému výruby stromov v národných parkoch. Aj keď má len dvanásť rokov, dobre si uvedomuje dôležitosť tohto problému. 

,,Národné parky sú na to, aby sa chránili a človek ich aj napriek tomu ničí," povedala. 

 

 Inšpirovaní profesionálmi 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ako-sa-rodia-reporterske-hviezdy/28104-clanok.html
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 Na workshope mali reportéri príležitosť pracovať priamo v teréne pod dohľadom profesionálov. "Bol by som rád, keby 

som vám mohol odovzdať niečo, čo som sa ja dlhé roky učil na vlastných chybách, aby ste sa vy tak veľmi netrápili a aby 

ste to mali jednoduchšie a rýchlejšie," povedal profesionálny fotograf Radovan Stoklasa. Spolu s Jurajom Rizmanom z 

organizácie Greenpeace viedli skupinu fotografov. Videoreportérov lektorovali Marek Janičík a Denisa Gluzeková. Mladý 

reportér z Novej Dubnice Martin Ikáš povedal: ,,Pracujeme na videu o tomto workshope. Video zahrňuje aktivity, ktoré tu 

robíme a vybrali sme si túto tému preto, lebo nás najviac zaujala." 

 

 Beseda s lesoochranárom 

 Veľkým zážitkom pre účastníkov workshopu bola beseda s Erikom Balážom, ktorý priblížil život medveďov a divých 

zvierat vo voľnej prírode. Premietol aj film Strážca divočiny, ktorý spolu so svojim tímom nakrútil vo Vysokých Tatrách. 

Erik je pre teenagerov inšpiráciou aj v tom, ako boj za zastavenie výrubu v Tichej a Kôprovej doline nevzdal a dotiahol do 

konca. 

 Ako nám povedala Klaudia Medalová, toto je druhý workshop, ktorý sa koná na Slovensku. ,,Inšpirovali sme sa 

medzinárodnými workshopmi v Portugalsku a Švédsku. Úlohou reportérov je spracovanie a publikovanie reportáží za 24 

hodín, vrátane nahrania rozhovorov s laikmi i odborníkmi. Je to taká netradičná environmentálna výchova, kedy sa spája 

životné prostredie s aktivizmom a prácou s médiami." 

 Mladí reportéri sa do workshopu zapojili veľmi aktívne a výsledkom je niekoľko článkov, videí a množstvo fotografií, 

publikovaných na webovej stránke kampane pre menej odpadu LITTER LESS www.mladireporteri.sk/litter-less/ . To, čo 

sa naučili, plánujú využiť budúci rok na celosvetovej súťaži a dúfajú, že opäť zahviezdia. 

 

 Autorky: Ľudmila Slivová (12 r.), Timea Dimitrovová (13 r.), Mladé reportérky zo ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  OH2016: V rámci Olympijského dňa vyvrcholila slovenská Štafeta Rio 201 

 [teraz.sk; 23/06/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/oh2016-olympijsky-den-rio/28107-clanok.html 

 

Predstavitelia klubov priniesli pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. 

 

 Bratislava 23. júna (TASR) - Na petržalskom Tyršovom nábreží sa pri príležitosti štvrtkového celosvetového 

Olympijského dňa uskutočnil program, ktorého hlavným bodom bolo vyvrcholenie slovenskej Štafety Rio 2016. Patronát 

nad ňou prevzal prezident SR Andrej Kiska. 

 

 Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, 

úspešný vodný slalomár bol spoločne s bývalou plavkyňou Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie, ktorej 

úvodná časť patrila detskej atletike. "Je to pre mňa veľká pocta, nestáva sa mi to často. Som rád, že som mohol byť s 

toľkými deťmi, ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto 

nevie, či z nich vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," uviedol päťnásobný medailista spod piatich kruhov.  

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/oh2016-olympijsky-den-rio/28107-clanok.html
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 Vo štvrtok prišli zástupcovia 20 z 21 slovenských olympijských klubov: z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, 

Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného 

ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Ospravedlnili sa jedine Nitrania. Predstavitelia klubov priniesli 

pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. V každom z nich si miestna organizácia 

vybrala regionálneho ambasádora, zvyčajne ním bol popredný športovec. Všetky činnosti v rámci štafety museli spĺňať 

rôzne požiadavky vrátane dodržania olympijského protokolu. "Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v 

mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní 

myšlienkami," vyhlásil hlavný hostiteľ podujatia a prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár. 

Mládež zo všetkých kútov SR odovzdala posolstvo olympijskému Riu de Janeiro. 

 

 Presne o mesiac sa na rovnakom mieste bude konať rozlúčka s výpravou, ktorej vedúcim bude prezident Slovenského 

atletického zväzu (SAZ) a člen výkonného výboru SOV Peter Korčok. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s 

pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa 

nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie 

je. Samozrejme, priali by sme si, aby výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri 

dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal Korčok.  

 

 Na Slovensku sa olympijský deň oslavuje od roku 1987, pred 122 rokmi (23. júna 1894) založili na pôde parížskej 

univerzity Sorbonna Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Zároveň vtedy prijali rozhodnutie o obnovení antických 

olympijských hier, medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje od roku 1948. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  V rámci Olympijského dňa vyvrcholila slovenská Štafeta Rio 2016 

 [24hod.sk; 23/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila-slovenska-stafeta-rio-2016-cl444968.html 

 

Slovenský olympijský výbor (SOV) pripravil pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského dňa program na 

petržalskom Tyršovom nábreží. Na snímke bývalá plavkyňa Martina Moravcová (vpravo) a vodný slalomár Michal ... 

 

Bratislava 23. júna (TASR) - Na petržalskom Tyršovom nábreží sa pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského 

dňa uskutočnil program, ktorého hlavným bodom bolo vyvrcholenie slovenskej Štafety Rio 2016. Patronát nad ňou 

prevzal prezident SR Andrej Kiska. 

 

Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, úspešný 

vodný slalomár bol spoločne s bývalou plavkyňou Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie, ktorej úvodná časť 

patrila detskej atletike. "Je to pre mňa veľká pocta, nestáva sa mi to často. Som rád, že som mohol byť s toľkými deťmi, 

http://www.24hod.sk/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila-slovenska-stafeta-rio-2016-cl444968.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

24. 6. 2016 

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

ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto nevie, či z nich  

vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," uviedol päťnásobný medailista spod piatich kruhov. 

 

Vo štvrtok prišli zástupcovia 20 z 21 slovenských olympijských klubov: z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, 

Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného 

ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Ospravedlnili sa jedine Nitrania. Predstavitelia klubov priniesli 

pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. V každom z nich si miestna organizácia 

vybrala regionálneho ambasádora, zvyčajne ním bol popredný športovec. Všetky činnosti v rámci štafety museli spĺňať 

rôzne požiadavky vrátane dodržania olympijského protokolu. "Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v 

mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní 

myšlienkami," vyhlásil hlavný hostiteľ podujatia a prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár. 

Mládež zo všetkých kútov SR odovzdala posolstvo olympijskému Riu de Janeiro. 

 

Presne o mesiac sa na rovnakom mieste bude konať rozlúčka s výpravou, ktorej vedúcim bude prezident Slovenského 

atletického zväzu (SAZ) a člen výkonného výboru SOV Peter Korčok. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s 

pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa 

nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie 

je. Samozrejme, priali by sme si, aby výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri 

dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal Korčok. 

 

Na Slovensku sa olympijský deň oslavuje od roku 1987, pred 122 rokmi (23. júna 1894) založili na pôde parížskej 

univerzity Sorbonna Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Zároveň vtedy prijali rozhodnutie o obnovení antických 

olympijských hier, medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje od roku 1948. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  V rámci Olympijského dňa vyvrcholila slovenská Štafeta Rio 2016 

 [teraz.sk; 23/06/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila/203260-clanok.html 

 

Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, Martikán 

bol spoločne s Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie. 

 

Slovenský olympijský výbor (SOV) pripravil pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského dňa program na 

petržalskom Tyršovom nábreží. Na snímke bývalá plavkyňa Martina Moravcová (vpravo) a vodný slalomár Michal 

Martikán počas autogramiády 23. júna 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann 
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Bratislava 23. júna (TASR) - Na petržalskom Tyršovom nábreží sa pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského 

dňa uskutočnil program, ktorého hlavným bodom bolo vyvrcholenie slovenskej Štafety Rio 2016. Patronát nad ňou 

prevzal prezident SR Andrej Kiska. 

 

Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, úspešný 

vodný slalomár bol spoločne s bývalou plavkyňou Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie, ktorej úvodná časť 

patrila detskej atletike. "Je to pre mňa veľká pocta, nestáva sa mi to často. Som rád, že som mohol byť s toľkými deťmi, 

ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto nevie, či z nich 

vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," uviedol päťnásobný medailista spod piatich kruhov. 

 

Vo štvrtok prišli zástupcovia 20 z 21 slovenských olympijských klubov: z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, 

Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného 

ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Ospravedlnili sa jedine Nitrania. Predstavitelia klubov priniesli 

pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. V každom z nich si miestna organizácia 

vybrala regionálneho ambasádora, zvyčajne ním bol popredný športovec. Všetky činnosti v rámci štafety museli spĺňať 

rôzne požiadavky vrátane dodržania olympijského protokolu. "Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v 

mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní 

myšlienkami," vyhlásil hlavný hostiteľ podujatia a prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár. 

Mládež zo všetkých kútov SR odovzdala posolstvo olympijskému Riu de Janeiro. 

 

Presne o mesiac sa na rovnakom mieste bude konať rozlúčka s výpravou, ktorej vedúcim bude prezident Slovenského 

atletického zväzu (SAZ) a člen výkonného výboru SOV Peter Korčok. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s 

pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa 

nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie 

je. Samozrejme, priali by sme si, aby výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri 

dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal Korčok. 

 

Na Slovensku sa olympijský deň oslavuje od roku 1987, pred 122 rokmi (23. júna 1894) založili na pôde parížskej 

univerzity Sorbonna Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Zároveň vtedy prijali rozhodnutie o obnovení antických 

olympijských hier, medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje od roku 1948. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  V rámci Olympijského dňa vyvrcholila slovenská Štafeta Rio 2016 

 [sjz.sk; 23/06/2016; TASR, Foto: TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://sjz.sk/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila-slovenska-stafeta-rio-2016/ 
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Bratislava – Na petržalskom Tyršovom nábreží sa pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského dňa uskutočnil 

program, ktorého hlavným bodom bolo vyvrcholenie slovenskej Štafety Rio 2016. Patronát nad ňou prevzal prezident SR 

Andrej Kiska. 

 

Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, úspešný 

vodný slalomár bol spoločne s bývalou plavkyňou Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie, ktorej úvodná časť 

patrila detskej atletike. "Je to pre mňa veľká pocta, nestáva sa mi to často. Som rád, že som mohol byť s toľkými deťmi, 

ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto nevie, či z nich 

vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," uviedol päťnásobný medailista spod piatich kruhov. 

 

Vo štvrtok prišli zástupcovia 20 z 21 slovenských olympijských klubov: z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, 

Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného 

ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Ospravedlnili sa jedine Nitrania. Predstavitelia klubov priniesli 

pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. V každom z nich si miestna organizácia 

vybrala regionálneho ambasádora, zvyčajne ním bol popredný športovec. Všetky činnosti v rámci štafety museli spĺňať 

rôzne požiadavky vrátane dodržania olympijského protokolu. "Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v 

mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní 

myšlienkami," vyhlásil hlavný hostiteľ podujatia a prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár. 

Mládež zo všetkých kútov SR odovzdala posolstvo olympijskému Riu de Janeiro. 

 

Presne o mesiac sa na rovnakom mieste bude konať rozlúčka s výpravou, ktorej vedúcim bude prezident Slovenského 

atletického zväzu (SAZ) a člen výkonného výboru SOV Peter Korčok. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s 

pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa 

nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie 

je. Samozrejme, priali by sme si, aby výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri 

dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal Korčok. 

 

Na Slovensku sa olympijský deň oslavuje od roku 1987, pred 122 rokmi (23. júna 1894) založili na pôde parížskej 

univerzity Sorbonna Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Zároveň vtedy prijali rozhodnutie o obnovení antických 

olympijských hier, medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje od roku 1948. 

 

Zdroj - TASR | Foto: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Tipy na dnes - piatok 24. júna 

 [korzar.sme.sk; 23/06/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://korzar.sme.sk/c/8209112/tipy-na-dnes-piatok-24-juna.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

 

Košický región 

 

Ekodeň 2016 

 

KOŠICE. Tretí ročník projektu začína dnes o 10.00 hod. na Hlavnej ulici pri Immaculate. V rámci celodenného programu 

sa môžete tešiť na oddychové zóny, jedinečný drevený kolotoč, súťaže o hodnotné ceny, live varenie na pód iu, Thomasa 

Puskailera a jeho Eco show, výstavné stánky s ekologicky ladenou tematikou od šetrenia energií cez separovanie až po 

výstavy, športové a tanečné aktivity. Na záver odohrá koncert Medial Banana. 

 

Po stopách košických cyklotrás 

 

KOŠICE. Pravidelné stretnutie cyklistov bude dnes o 18.00 hod. pri Dolnej bráne. 

 

Brave Kids 

 

KOŠICE. Deti z rôznych krajín sveta predstavia svoje umelecké vystúpenia dnes o 17.00 hod. na miniobdobe festivalu 

Krajina Haliganda. Začiatok je o 17.00 hod. v areáli na Čordákovej 50. Pre deti tu bude pripravené aj množstvo 

workshopov. Zahraniční hostia svoj talent predvedú aj v nedeľu o 15.00 hod. na Hlavnej ulici v programe nazvanom 

Parade. 

 

Rooftop Music 

 

KOŠICE. Dnes o 16.00 hod. sa začína párty na streche Auparku, ktorá potrvá až do noci. Večer otvorí projekt Dance to 

Sport tanečnou choreografiou skupiny G6 v hudobnom sprievode DJa A-Z Best-a. Pokračovať budú talentovaní DJi a 

producenti z domácej a zahraničnej hudobnej scény. Ako headliner vystúpi charizmatická Phoebe d'Abo z UK, ktorá je 

rezidentom Ministry of Sound a Hed Kandi Ibiza Singapur. 

 

František a Vojta Nedvěd so skupinou 

 

KOŠICE. Nový koncertný program Nedvědovcov si vypočujete dnes o 19.00 hod. v reštaurácii Koliba Zlatá podkova. 

 

Prešovský región 

 

Seňora 
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PREŠOV. Derniéru hry Seňora prinesie Divadlo Jonáša Záborského dnes o 18.30 hod. na malej scéne. Seňora je 

dramatickým portrétom ženského údelu, obrazom ženskej chuti niečo dokázať, zrkadlom ženskej verejnej intimity. A 

súčasne je to divoká skica o prekliatí ženy, ktorá svojimi názormi presiahla bežné spoločenské normy. Frida rebeluje, 

prehráva, a predsa sa dokáže tešiť zo života vďaka svojmu čiernemu humoru a protirečivému vzťahu so smrťou. Príďte 

sa rozlúčiť s touto výnimočnou inscenáciou spolu s nami. 

 

Alternatiwave 

 

PREŠOV. Letná indie párty dostane to najlepšie z indie rocku a elektroniky. Dnes o 21.00 hod. vo Wave klube prinesie 

Alternatiwave. 

 

Hasičské hoby 

 

PREŠOV. Beseda s autormi výstavy Hasičské hobby sa uskutoční dnes o 9.00 hod. v Krajskom múzeu v Prešove. 

 

Pohodička 

 

LIPANY. 10. ročník hudobného festivalu pre mládež i tých skôr narodených. Známe hudobné kapely i Slávici roka 2015 

KRISTÍNA a ADAM ĎURICA zaspievajú a vytvoria tú pravú Pohodičku. Konať sa bude dnes na parkovisku za Mestským 

úradom v Lipanoch. 

 

Prvý festival bardejovských kapiel – Bard Fest 

 

BARDEJOV. Dnes o 16.00 hod. sa v Kláštornom parku v Bardejove uskutoční prvý festival bardejovských kapiel Bard 

Fest. Vystúpia: Slávka Tkáčová, Slnovrat, Cardinals, 4 Summers, Beyond the limits, Rockomotive. 

 

Spišský región 

 

Dni humoru na Spiši 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves sa dnes premení na najveselšie miesto na celom východe. Dnes v parku pred 

Redutou o štvrtej popoludní vystúpi skupina Hudba z Marsu. Tu sa tiež o sedemnástej uskutoční aj slávnostné otvorenie 

Dní humoru na Spiši a divadlo Etuda uvedie hudobnú inscenáciu Štúrovci – koncert (ne)zrušený. Divákov pobaví aj Mím 

šou v podaní Miroslava Kasprzyka či koncert Ivana Mládka s kapelou. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Nožom usmrtila manžela, tvrdí, že sa bránila 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

24. 6. 2016 

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

 [korzar.sme.sk; 23/06/2016; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8209857/nozom-usmrtila-manzela-tvrdi-ze-sa-branila.html 

 

Žena zo Spiša, ktorá už bola v minulosti za vraždu odsúdená na 13 rokov, čelí obvineniu zo zabitia manžela. Včera na 

súde tvrdila, že sa iba bránila. 

 

KOŠICE. Okresný súd Košice I včera pojednával v prípade z novembra minulého roka. Marta A. (60) zo Spišskej Novej 

Vsi v ňom čelí obvineniu zo zločinu zabitia. Stíhaná je vo väzbe. 

 

Marta v noci zo 7. na 8. novembra 2015 v byte na Štúrovom námestí v Spišskej Novej Vsi napadla manžela Jozefa († 

70). 

 

Veľkou silou ho bodla kuchynským nožom s dĺžkou čepele vyše 13 cm do hrudníka, čím mu spôsobila prepichnutie pravej 

komory srdca. Muž krátko nato zomrel. 

 

Hrdúsil ju, bránila sa 

 

Pri vyšetrovaní okolností incidentu Spišiačka tvrdila, že manžel od rána pil, bol agresívny a nadával jej. Údajne sa 

opakovane dožadoval pohlavného styku, no ona to odmietala. 

 

Večer manželovi doniesla ohriatu klobásu. Keď tanier položila na taburetku k posteli, na ktorej sedel, začal ju vraj oboma 

rukami hrdúsiť. 

 

"Spolu sme zápasili. Bránila som sa a odstrkovala ho, ale nešlo mi to. Vôbec som sa nevedela vyslobodiť. Strácala som 

vedomie a myslela si, že to bude môj koniec," tvrdila Marta. 

 

Podvedome siahla po noži, ktorý doniesla s jedlom a pichla muža do hrude. Pustil ju a údajne sa zasmial. Ona zo zeme 

zodvihla klobásu a v kuchyni ju zjedla. 

 

Nôž, ktorým manžela bodla, umyla. Keď asi o hodinu prišla muža skontrolovať, zistila, že je studený. 

 

Marta na súde upresnila, že manžel v osudný deň vypil celú "sedmičku" slivovice, z druhej stiahol polovicu. Ona vraj 

vypila iba pár štamprlíkov. 

 

Pod vplyvom alkoholu bol vraj Jozef fyzicky aj verbálne agresívny. Ako neraz pred tým, bil ju päsťami aj francúzskou 

barlou. 

 

Znalci obranu pripustili 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8209857/nozom-usmrtila-manzela-tvrdi-ze-sa-branila.html
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Súd včera okrem obžalovanej a niekoľkých svedkov vypočul aj dcéru nebohého Jozefa. Potvrdila, že jej otec často pil a 

pod vplyvom alkoholu bol agresívny. Dohovárala mu, aby prestal a hlavne, aby na Martu neútočil. 

 

S cieľom objasnenia mechanizmu smrteľného zranenia bolo vykonané znalecké dokazovanie. Znalci pripustili, že muž v 

sediacej polohe mohol obvinenú oboma rukami škrtiť. Za možnú označili aj obranu Marty, podľa ktorej podhmatom 

uchopila nôž a bodla manžela spredu dozadu kolmo na zvislú aj priečnu os tela. 

 

Znalci potvrdili, že pomliaždenie na čele obžalovanej mohlo vzniknúť úderom tvrdým predmetom, napríklad barlou a 

odreniny na krku násilným držaním, pričom intenzita tlaku prstov bola až stredne veľká. 

 

Hrdúsenie muselo podľa znalca viesť k duseniu ako dôsledku poruchy prívodu krvi do mozgu, ochabovania činnosti 

srdca, zníženia tlaku krvi a zástavy dychu a činnosti srdca. 

 

Hrozí jej 12 rokov 

 

Marta bola doteraz osemkrát trestaná, väčšinou za násilnú trestnú činnosť. V roku 1978 dostala 13 rokov za vraždu. Ak 

sa jej nepodarí presvedčiť súd, že konala v nutnej obrane, za zabitie tzv. chránenej osoby jej hrozí 9 až 12 rokov väzenia. 

 

Pojednávanie bude výsluchom posledného svedka pokračovať v júli, súd plánuje vyniesť rozsudok. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Policajné hliadky na Slovensku 23.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 23/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869423/policajne-hliadky-na-slovensku-23-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 23. 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 Fabia 

(modrá), 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 Škoda Fabia (modrá) okres Galanta VW Golf (biely), VW Passat (čierny) 

okres Dunajská Streda nie je 

okres Skalica KIA Cee'd (hnedá) 

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

http://automix.atlas.sk/hliadky/869423/policajne-hliadky-na-slovensku-23-6-2016
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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 Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

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

okres Nové Zámky Škoda Superb (hnedá) 

okres Levice VW Golf (čierny), VW Golf (šedý) 

okres Komárno Škoda Octavia (strieborná) 

okres Topoľčany Škoda Superb (šedá), Škoda Fabia (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 Žiar nad Hronom Škoda Fabia (biela) okres Banská Bystrica VW Golf (šedý) okres 

Rimavská Sobota Seat Leon (šedý) 

okres Veľký Krtíš KIA Cee'd (biela) okres Lučenec Škoda Fabia (biela) okres Zvolen VW Golf (biely) Žilinský kraj okres 

Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 

Škoda Fabia (modrá) 

 

okresy Žilina, 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, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Audi A4 (modré) 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

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) 

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny), Škoda Superb (čierna) okres Rožňava 

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

Škoda Fabia (biela) 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) okres Poprad 

Škoda Superb kombi (šedá) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Letné prázdniny potrápia rodičov. Kam s deťmi? 

 [korzar.sme.sk; 23/06/2016; Jana Pisarčíková, Eva Šoltísová, Peter Rindoš ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207470/letne-prazdniny-potrapia-rodicov-kam-s-detmi.html 

 

Letné prázdniny. Vysmiate deti, no ustarostení rodičia. Mnohým už iba pri pomyslení na to, čo spraviť s deťmi v lete, 

naskakujú vrásky. Pozreli sme sa, ako budú fungovať materské školy a jasle v regiónoch. 

 

SPIŠ. Umiestniť dieťa do materskej školy počas veľkých letných prázdnin nie je med lízať. Aj keď deti sa leta, slnka a 

voľnejších dní už nevedia dočkať, pracujúci rodičia už musia myslieť na to, kam deti počas hektických, pracovných, 

letných dní prihlásiť. 

 

V Poprade, v Starej Ľubovni aj v Spišskej Novej Vsi majú rodičia zaužívaný zaujímavý zlozvyk. Deti do škôlky prihlásia 

akoby iba pre istotu. Nakoniec do nej nenastúpia. Vytvoria tak problém pre zabezpečený personál, ktorý si musí čerpať 

nečakane dovolenky. 

 

Leto je už za dverami. Pracujúci rodičia, ktorí nemajú starostlivé staré mamy, už plánujú kam s nimi počas horúcich dní. 

 

"Táto otázka ma trápi každoročne. Stále sa to cez prázdniny snažíme s manželom nejako vyskladať. Malej sa nechce ísť 

do škôlky, keď vidí, že jej rovesníci ostávajú doma, ale nemáme na výber," povedala mamička Zuzana z Popradu. 

 

Ako ďalej vysvetlila, je jedináčikom a rodičov už nemá na tomto svete. Poradiť si teda musia vždy sami. "Sára či chce 

alebo nie, musí nastúpiť do škôlky, manželovi rodičia sú už v pokročilom veku a nechceme ich zaťažovať," dodala. 

 

Prihlasovanie v Poprade už ukončili 

 

Počas leta bývajú materské školy otvorené inak. Rodičia v Poprade svoje ratolesti museli prihlásiť do uplynulého 

pondelka. Mesto ale na rodičov apelovalo, aby prihlásenie detí poriadne prehodnotili. 

 

"Chceme rodičov požiadať, aby zvážili potrebu umiestnenia dieťaťa v materskej škole počas prázdnin a ak sa pre školu 

rozhodnú, tak aby ho naozaj záväzne prihlásili," povedala Edita Pilarová, vedúca z odboru školstva, mládeže a športu, 

mestský úrad Poprad. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207470/letne-prazdniny-potrapia-rodicov-kam-s-detmi.html
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Na základe počtu nahlásených detí zvyknú v Poprade zabezpečovať potrebný počet personálu. 

 

Iba pre istotu 

 

Letný režim v materských školách tradične potrvá do druhého septembra. Ako uviedla Pilarová, rodičia často svoje 

ratolesti počas leta prihlásia do materskej školy iba pre istotu. 

 

"Deti do školy nenastúpia, a to znamená zbytočné problémy aj pre pedagógov, ktorí si tak musia následne čerpať 

neplánované dovolenky," vysvetlila Pilárová. 

 

Rekonštrukcie a obmedzený režim 

 

V júli bude v meste otvorených šesť materských škôl. A to na Tajovského ulici, na Lidickej ulici v Poprade – Matejovciach, 

na Okružnej ulici, na Dostojevského ulici, na Tranovského ulici v Poprade – Veľkej, na Letnej ulici. 

 

V auguste budú fungovať iba štyri, na Jarnej ulici, na Podtatranskej ulici, na Ulici mládeže 2614/11, na Vagonárskej ulici v 

Poprade – Spišskej Sobote. 

 

"Uzatvorená počas hlavných prázdnin júl – august 2016 bude z dôvodu rekonštrukcie kuchyne Materská škola na 

Záborského ulici 3248/13," informovala Pilárová. 

 

Detské jasle na ulici Mládeže 5 budú v auguste v obmedzenom režime. 

 

"Ak sa nestihne ukončiť kompletná rekonštrukcia školskej jedálne, ktorá je cez leto naplánovaná. Strava sa v takom 

prípade bude voziť z inej materskej školy. Ak bude rekonštrukcia ukončená v júli, detské jasle budú fungovať aj so 

stravou. Verejnosť budeme o tejto situácii priebežne informovať," uzavrela Pilárová. 

 

Prihlásili, no neprišli 

 

Skúsenosti s odkladaním detí do škôlok v Starej Ľubovni boli v minulosti rôzne. Viacerí zákonní zástupcovia síce deti do 

škôlok prihlásili, napokon ale s nimi do zariadení neprišli. Aj preto mesto koncom minulého roka pristúpilo k zmene 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Za dieťa, ktoré ostane v škôlke počas prázdnin, tak už nebude poplatok 13 eur, ako za bežnej prevádzky, ale 40 eur. 

 

Podľa zostavovateľov nariadenia si tak rodičia dobre rozmyslia, či dieťa do zariadenia nahlásia. 
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Materskú školu v meste budú môcť tradične využiť rodičia počas prvého prázdninového mesiaca. V júli bude v prevádzke 

škôlka na Vsetínskej. Rodičia budú môcť využiť na "odloženie" detí aj prvé dva augustové týždne. 

 

Na Tatranskej v tom čase organizujú pre deti od troch do šiestich rokov výučbu anglického jazyka. 

 

V prevádzke škôlky aj jasle 

 

Riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková informovala, že mesto má pokrytú 

prevádzku počas celých letných prázdnin. 

 

Od začiatku júla do 22. júla budú v prevádzke materské školy na Jilemnického a Gorazdovej ulici, od 25. júla do 12. 

augusta na Ul. E. M. Šoltésovej a Slovenskej ulici a od 15. do 26. augusta na Hanulovej a Tomášikovej ulici. 

 

Bez prázdninovej prevádzky budú predškolské zariadenia na uliciach Komenského, Hviezdoslavovej, Lipovej a Ulici I. 

Krasku. Škôlky na Ul. Zd. Nejedlého a Stolárskej ulici sa striedajú v ročných intervaloch z dôvodu prevádzkovania 

detských jaslí. 

 

V júli 2016 budú v prevádzke škôlka a jasle na Ulici Z. Nejedlého, zariadenie na Stolárskej ulici bude tento rok bez 

prevádzky. 

 

"Rodičia o prevádzkach v náhradných predškolských zariadeniach sú informovaní prostredníctvom personálu vo svojich 

škôlkach, kde sa priebežne nahlasujú do škôlok počas leta. Najväčší záujem a najstabilnejšie sú prvé tri júlové týždne. Zo 

skúseností z uplynulých rokov sa stáva, že rodičia aj napriek tomu, že svoje deti prihlásia, nakoniec svoje deti do 

náhradných škôlok neprinesú," zhodnotila Ďuríková. 

 

Spracovaný harmonogram má aj Levoča. Od 1. do 8. júla budú otvorené materské školy na Ul. Predmestie a v mestskej 

časti Levočské Lúky, od začiatku do 18. júla na Ul. G. Haina. 

 

Od 19. júla do 3. augusta bude v prevádzke škôlka na Ul. Železničný riadok, od 1. do 17. augusta na Ul. J. Francisciho, 

od 4. do 19. augusta na Ul. G. Hermanna, na U. G. Haina. Detské jasle budú otvorené počas augusta. 

 

Pomoc starých rodičov 

 

Rodičia sa snažia počas leta využiť pomoc starých rodičov. 

 

"Bývam na sídlisku Západ, a preto musím vykryť celé dva mesiace. Moja dcérka bude chodiť v júli do škôlky na sídlisko 

Mier, august vykryjeme dovolenkami," povedala Novovešťanka Jana B. 
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Lenka Tóthová z Levoče má poriešené celé dva mesiace. 

 

"Máme úžasných starých rodičov, takže našťastie nám tento problém odpadá a naše dve deti budú v domácej opatere." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  V rámci Olympijského dňa vyvrcholila slovenská Štafeta Rio 2016 

 [netky.sk; 23/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila-slovenska-stafeta-rio-2016 

 

BRATISLAVA - Na petržalskom Tyršovom nábreží sa pri príležitosti štvrtkového celosvetového Olympijského dňa 

uskutočnil program, ktorého hlavným bodom bolo vyvrcholenie slovenskej Štafety Rio 2016. Patronát nad ňou prevzal 

prezident SR Andrej Kiska. 

 

Oheň zapálil Michal Martikán 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, úspešný 

vodný slalomár bol spoločne s bývalou plavkyňou Martinou Moravcovou hlavným ambasádorom akcie, ktorej úvodná časť 

patrila detskej atletike. "Je to pre mňa veľká pocta, nestáva sa mi to často. Som rád, že som mohol byť s toľkými deťmi, 

ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto nevie, či z nich 

vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," uviedol päťnásobný medailista spod piatich kruhov. 

 

Vo štvrtok prišli zástupcovia 20 z 21 slovenských olympijských klubov: z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, 

Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného 

ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Ospravedlnili sa jedine Nitrania. Predstavitelia klubov priniesli 

pochodne Štafety Rio 2016, ktoré používali pri aktivitách vo svojom regióne. V každom z nich si miestna organizácia 

vybrala regionálneho ambasádora, zvyčajne ním bol popredný športovec. Všetky činnosti v rámci štafety museli spĺňať 

rôzne požiadavky vrátane dodržania olympijského protokolu. 

 

"Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. 

Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní myšlienkami," vyhlásil hlavný hostiteľ podujatia a prezident 

Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár. Mládež zo všetkých kútov SR odovzdala posolstvo 

olympijskému Riu de Janeiro. 

 

Presne o mesiac sa na rovnakom mieste bude konať rozlúčka s výpravou, ktorej vedúcim bude prezident Slovenského 

atletického zväzu (SAZ) a člen výkonného výboru SOV Peter Korčok. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s 

pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa 

nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie 

je. Samozrejme, priali by sme si, aby výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri 

dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal Korčok. 

 

http://www.netky.sk/clanok/v-ramci-olympijskeho-dna-vyvrcholila-slovenska-stafeta-rio-2016
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Na Slovensku sa olympijský deň oslavuje od roku 1987, pred 122 rokmi (23. júna 1894) založili na pôde parížskej 

univerzity Sorbonna Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Zároveň vtedy prijali rozhodnutie o obnovení antických 

olympijských hier, medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje od roku 1948. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ambasádor štafety a slovenský vodný kanoista Michal Martikán 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 24., sobota 25. a nedeľa 26. júna 

 [korzar.sme.sk; 23/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8208500/pohotovost-v-lekarnach-piatok-24-sobota-25-a-nedela-26-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných služieb 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 

 

Kežmarok 

 

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 

 

http://korzar.sme.sk/c/8208500/pohotovost-v-lekarnach-piatok-24-sobota-25-a-nedela-26-juna.html
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24. 6. - 26. 6. Lekáreň FONTÁNA ul. Hlavná (oproti far. Kostolu) 

 

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

 

Levoča 

 

25. 6. - 26. 6. Lekáreň U BARBORKY, Sídl. Západ , V. Greschika 1 

 

Každú sobotu 8.00 - 12.00 hod má otvorené lekáreň U HADA Nám. M. Pavla 13, U LEVA Nám. M. Pavla 24. 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

24. 6. - 26. 6. STATIM Štefánikovo námestie 2987/10, 

 

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

 

Rožňava 

 

24. 6. - 26. 6. 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 

 

24. 6. Benu - Tesco, 25. 6. Cannabis - M.R. Štefánika, 26. 6. Pri Nemocnici s poliklinikou 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

24. 6. Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, 25. 6. Lekáreň Adria, v Poliklinike nemocnice, 26. 6. Lekáreň Anett,Levočská 59(za 

Tatra bankou) 

 

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 

 

24. 6. DR.MAX – Trhovisko PP, 1. mája 30, 25. 6. ADUS – Poliklinika ADUS PP, Mnoheľova 2, 26. 6. ALTEA – Námestie 

PP, Nám. sv. Egídia 25 

 

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

 

Humenné 

 

24. 6. Slnečnica, Ulica 1. mája 21, 0907 940 705, 25. 6. Pri kaštieli, Mierová ulica 33, 057/778 33 55, 26. 6. Slnečnica, 

Ulica 1. mája 21, 0907 940 705 

 

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

 

Sobrance 

 

24. 6. - 25. 6. 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 

 

24. 6. MONIKA SNP 3792/1, +421 56 6686468, 25. 6. Dr. MAX Komenského 3884/6, +421 56 3214401, 26. 6. 

SCHNEIDER M. R. Štefánika 3824/208, 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

24. 6. U APOLÓNA Námestie Slobody 12/1002, +421 566425891, 25. 6. Dr. MAX P. O. Hviezdoslava 5917/1, 26. 6. Dr. 

Max Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 
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1.18.  Kam za kultúrou - piatok 24., sobota 25. a nedeľa 26. júna 

 [korzar.sme.sk; 23/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8208496/kam-za-kulturou-piatok-24-sobota-25-a-nedela-26-juna.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 

13.00, Podfukári: 2. dejstvo o 18.10, 21.00, Prázdniny All Exclusive o 18.25, 20.25, Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 

15.20, 16.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, V zajatí démonov 2 o 19.50, 20.50, Warcraft: Prvý stret o 17.50 v - v sobotu 

a nedeľu aj o 14.30, Warcraft: Prvý stret 3D o 20.30, (sobota, nedeľa) Angry Birds vo filme 3D o 13.15, Ninja korytnačky 2 

o 14.00, DETSKÉ KINO - Kikirikí a pár vajec o 13.20 hod., STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Deň 

nezávislosti: Nový útok o 13.15, 15.30, 20.10, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, 20.45, Prázdniny All Exclusive o 

16.10, Hľadá sa Dory o 13.50, 15.50, 18.10, Hľadá sa Dory 3D o 14.00, 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, Zootropolis o 14.10 hod., SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - v sobotu a nedeľu aj 

o 13.50, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret 3D o 16.00, 20.45, (sobota, 

nedeľa) Hľadá sa Dory 3D o 14.00, Zootropolis o 14.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (sobota) GALA detských tanečných talentov a ich hostí o 18.00 

hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Otec o 19.00 hod., THÁLIA (piatok) Slávnostné ukončenie sezóny - Thália tanečné večery 

o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Ženský zákon (po špiski) o 10.00 hod., Dni humoru na Spiši - 

Rysavá jalovica o 19.00, (sobota) Jánošík alebo pravda je len jedna 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 (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. 

http://korzar.sme.sk/c/8208496/kam-za-kulturou-piatok-24-sobota-25-a-nedela-26-juna.html
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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, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 

výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Farebný život, 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) – 

Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (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, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - 

nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Záhrada umenia; Femme fatale - motív ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po 

súčasnosť (do 4. 9.), SP. N. VES: (nedeľa) Radničné námestie - (bábkové divadlo) Divotvorný balón od 10.00 do 16.00 

hod. + sprievodné aktivity, 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: MÚZEUM - (sobota) Poľovnícke halali (otvorenie poľovníckej expozície), VINNÉ: (sobota) Areál jazera - 

(bábkové divadlo) Divotvorný balón od 10.00 do 16.00 hod. + sprievodné aktivity, NOVOSAD: Amfiteáter - (sobota) XVII. 

Folklórne novosadské slávnosti, SLIVNÍK: Amfiteáter (sobota, nedeľa) Slivnícke slávnosti 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka 

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) - párty - Tabačka Nights: Moody w/ 

Alex Serra (Erotica Music, SL) o 21.00 hod., koncert - Sprievodný program Art Film Fest 2016: Void (SK) + Psychocandy 

(CZ) + párty o 21.00 hod., (nedeľa) - gastro - Beer Grill Chill o 17.00 hod., divadlo, tanec - MEDZI nami o 18.00 hod., film 

- Láska z Khon Kaen o 19.00 hod., CASSOVIA FOLKFEST 2016: (piatok, sobota) - pri Urbanovej veži a Dolnej bráne - 

Jarmok remesiel od 10.00 do 18.00 hod., (sobota) Amfiteáter pod Hrešnou v Kavečanoch - Jánsky večer a Jánska noc - 

vo večerných hodinách, (nedeľa) Amfiteáter pod Hrešnou v Kavečanoch - Krížom krážom na CFF 2016 - vystúpenie 

SĽUK-u od 17.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Hľadá sa Dory o 16.00, 18.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00 a 13.40, Deň 

nezávislosti: Nový útok o 15.30, 20.40, Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, 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, (sobota, nedeľa) DETSKÉ KINO - Kikirikí a pár vajec o 13.20, Angry Birds vo filme o 13.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Deň nezávislosti: Nový útok o 20.00, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 

17.50, Hľadá sa Dory o 17.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Hľadá sa Dory 3D o 15.20, Podfukári: 2. dejstvo o 20.40, 

Prázdniny All Exclusive o 16.20, Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, V zajatí 

démonov 2 o 20.50, Warcraft: Prvý stret o 18.20, (sobota, nedeľa) DETSKÉ KINO - Kikirikí a pár vajec o 14.10 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - (sobota) Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 19.30, (nedeľa) 

Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 17.30, Deň nezávislosti: Nový útok o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) MS: Seňora o 18.30 hod., (sobota) VS: Lúčnica - reprezentačný 

program o 18.30 hod., (nedeľa) HB: Revízor o 16.00 hod., HUMENNÉ: MsKS - Divadelná sála (piatok) LÁS-KA-NIE 2 v 

podaní Radošinského naivného divadla o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, 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 paličky - 

výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstava: 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.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná 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 ťažby a výroby soli v Solivare, 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.), ART KLUB TG - Janko Lehotský - Moje mladšie ja - vernisáž o 17.00 hod. (do 4. 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 života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu 
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1.19.  Policajti naháňali zlodeja 

 [JOJ, 17:00; Noviny o 17:00; 23/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Dárius Haraksin, moderátor: "Policajti v Spišskej Novej Vsi na včerajšiu nočnú tak skoro nezabudnú. Pred pol druhou 

ráno ich poslali na preverenie objektu, ktorý je napojený na políciu. Takmer rutinná činnosť sa zmenila na naháňačku po 

tom, čo pred hliadkou vyskočil z prízemného okna budovy muž. Viac povie Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Keď prišli spišskonovoveské PMJ-čkári k objektu štátnej veterinárnej správy, bolo im podozrivé 

otvorené okno. Pod ním našli monitor od počítača. Takto si svoj lup pripravil tridsaťosemročný Bratislavčan. Po tom, čo 

zbadal policajtov, pokúsil sa im cez druhé okno ujsť. No chlapov nezastavil ani betónový plot a podozrivého Františka po 

naháňačke spacifikovali a zadržali. PMJ-čkári ho potom predviedli na obvodné oddelenie, tam policajti zistili, že ide o 

viacnásobne trestaného muža. Podľa našich informácií bol František viackrát stíhaný aj za majetkovú trestnú činnosť. 

Spišskonovoveskí policajti objasňujú tento prípad ako priestupok proti majetku." 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


