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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Sottopassaggio Ristorante 

 [etrend.sk; 24/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Reštaurácie] 

http://restauracie.etrend.sk/hodnotenie-restauracii/sottopassaggio-ristorante.html 

 

 ročník hodnotenia: 2016 

 

špeciálne ocenenia: TREND TIP 

 

Školská 10, Spišská Nová Ves 

 

0918 637 276 

 

www.sotto.sk 

 

po-so: 11.00-15.00, 18.00-23.00, ne zatvorené 

 

talianska 

 

Eva Polomská 

 

3cenová úroveň 

 

Už niekoľko rokov funguje v centre Spiša kúsok Talianska, reštaurácia Sottopassagio, alebo skrátene Sotto, keďže celý 

názov je asi pre našincov príliš komplikovaný. Ide naozaj o kúsok Talianska, ako hovoria v susednom Česku, "se vším 

http://restauracie.etrend.sk/hodnotenie-restauracii/sottopassaggio-ristorante.html
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všudy". Sotto je rodinný podnik, tak ako je to v Taliansku zvykom, majú otvorené cez obed a večer, pričom hlavný dôraz 

sa kladie na večer. Hrá tu talianska hudba, steny dekorujú fotografie a artefakty z Apeninského poloostrova a keď to 

počasie dovolí, na útulnom a krásne upravenom dvore si tiež môžete pripadať ako keby ste boli o niekoľko sto kilometrov 

južnejšie. A keď nie, tak sa naň môžete pozerať z rovnako útulnej zimnej záhrady s krbom. 

 

Cez obed servíruje Sotto jednoduché, rýchle a cenovo veľmi sympatické menu, ktoré volajú Menu Rapido. Tu si možno 

vybrať z predjedla, dvoch polievok, je tu pasta, rizoto a dva druhy rýb alebo mäsa. Večer je potom hosťom k dispozícii 

klasické menu so špecialitami, aktuálne to bol morský vlk, či divoký zajac. 

 

Keďže sme boli tento krát v Spišskej Novej Vsi len počas obeda, tak sme si vyberali z Menu Rapido. Ešte než nám 

pristálo na stole predjedlo, na povzbudenie chuťových buniek a zahnanie prvého hladu sme dostali výborný domáci 

chlieb. Potom nasledovala jednoduchá ale chuťovo vynikajúca Bruschetta napoli – s čerešňovými paradajkami a 

bazalkou (2,70 EUR), dôkaz toho, že aj jednoduché jedlá, keď sa dobre pripravia, sú delikatesou. Tou bola určite aj 

polievka – Krémová zeleninová (2,70) - hustý rozmixovaný zeleninový krém, opäť skvelo dochutený. Z hlavných jedál 

sme si dali Tagliatelle all pesto – cestoviny s bazalkovým pestom, smotanou a parmezánom (5,00), opäť sme si pochutili 

a rybu – Orata belvedere, čo bola pražma kráľovská so zeleninovou omáčkou (5,00), veľký kus šťavnatého rybieho mäsa, 

ktoré zeleninová príloha vhodne dopĺňala. 

 

Hoci v obedovom jedálnom lístku nie je, neodolali sme dezertu – tie majú v ponuke cez obed aj večer. Bol ním Mousse z 

bielej čokolády, ktorý bol servírovaný efektne s chumáčom jemnučkej cukrovej vaty. Výborné espresso bolo už len 

zodpovedajúcou bodkou za obedom. Treba samozrejme spomenúť aj to, že k chutnému jedlu rovnako zdarne 

sekundovali výkony obsluhy. Takže ak budete hladní v Spišskej Novej Vsi, alebo okolí, oplatí sa tu zastaviť. Či cez 

obed, alebo večer. TIPY: 

 

- Denné menu a ďalšie informácie nájdete na restauracie.sme.sk 

- Rezervujte si miesto cez Bookio.sk a ušetrite 30% z celého účtu 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Byť sestrou je úžasné. Hovorí vedúca sestra, po návrate z Írska 

 [mediweb.hnonline.sk; 24/06/2016; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/byt-sestrou-je-uzasne-hovori-veduca-sestra-po-navrate-z-irska 

 

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? 

 

http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/byt-sestrou-je-uzasne-hovori-veduca-sestra-po-navrate-z-irska
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Pracovala som v St. James's Hospital. Išlo o nemocnicu, ktorá poskytovala starostlivosť o pacientov regionálne, super 

regionálne, ale ja na národnom leveli. 

 

St. James's Hospital je aj akademicky nemocnica, kde sa vzdelávajú študenti – 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 už predtým nejaké pracovné skúsenosti zo zahraničia, než ste odišli do Írska? 

 

Po svadbe sme odišli s manželom za prácou do Talianska. Dôvodom boli financie, ktoré sme ako novomanželia 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, že sa 

do zahraničia už 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. 

 

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, že 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 už na Slovensku. Ak by ste si ju 

vybavovali priamo tam, minimálna doba čakania na registráciu bola deväť až dvanásť mesiacov. 
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Keďže som začala s registráciou ešte u nás, zistila som si najskôr, čo potrebujem, a už zo Slovenska som to začala riešiť. 

V Dubline som napriek tomu po doručení všetkých potrebných dokumentov čakala ešte štyri mesiace na registráciu. 

 

Ako dlho trvalo, kým vás prijali do nemocnice? 

 

Tým, že som robila u nás na ARO, bolo to pre mňa veľké plus. Sestry "áristky" sú vonku veľmi žiadané. Rozposlala som 

si tri žiadosti 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 napríklad aj kolega z Austrálie, ktorý má angličtinu ako rodnú reč. Priznal, že 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 žiadosti o prijatie do zamestnania, do jedného domova dôchodcov a 

dvoch veľkých nemocníc. Už na štvrtý deň, v utorok doobeda som sedela na pohovore v domove dôchodcov. 

 

V ten istý deň poobede som vedela, že som prácu dostala. Majiteľka domova dôchodcov bola totiž nadšená z mojich 

pracovných skúseností. Povedala, že 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. Žiadosti som posielala totiž 

do nemocnice. Nevedela som, že to mám poslať konkrétne na HR (Human Resources), personálne oddelenie. 

 

V St. James's Hospital putovala moja žiadosť o zamestnanie dokonca dva a pol mesiaca. Vybrali si ma na základe 

životopisu 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 bežne a žiaden 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. 
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Nepotrebujú už 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, že mali veľký nedostatok lekárov. Vo Veľkej Británii, v Írsku, 

Kanade a USA vznikli kompetencie sestier, ktoré sú väčšie ako u nás, pretože to bolo nevyhnutné. 

 

Na základe toho, že kompetencie boli potrebné, urobili taktiež 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 práve v 

klinickej praxi. Preto by sme mali najskôr posilniť klinické zručnosti, schopnosti a kompetencie a až 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, dôležitejšia 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 

najdôležitejšie je, aby sa stanovilo, aké sú kritériá na takéto štúdium. 

 

ANP nie je univerzálna rola, robí sa iba v odbore, v ktorom pracujete, už musíte byť prijatá na tú pozíciu a až potom sa 

môžete hlásiť na toto vzdelanie, musíte prejsť piatimi rokmi praxe ako sestra, dvoma rokmi ako CNM2. 

 

To, že dosiahnete bakalárske či magisterské vzdelanie, ešte neznamená, že máte predpoklad na štúdium ANP. 

Kompetencie predstavujú zručnosti získavané postupne, ktoré viete aj teoreticky podložiť. 

 

Ako je to s počtom sestier v Írsku? 

 

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

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

 

Tieto krajiny totiž produkujú sestry na export pre celý svet. Majú množstvo zdravotníckych škôl a pre vysokú populáciu v 

Indii nemajú sestry možnosť poriadne sa uplatniť, a keď, tak nie za plat, aký by dostali vo Veľkej Británii alebo v Írsku. 
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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 totiž veľmi náročná, nielen psychicky, ale aj fyzicky. A potom im 

sestry opäť chýbajú. 

 

Čo vám dala práca v Írsku? 

 

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

taktiež sestry tam majú vysoké spoločenské ohodnotenie. Už iba keď prídete do banky a poviete, že ste sestra, celkom 

inak s vami hovoria. 

 

Vedia, že máte stály, dobrý príjem a že vaša práca je veľmi náročná. Povolania, ktoré sa vykonávajú 24 hodín denne, sú 

vnímané ako náročné pracovné pozície. 

 

Potrebujú sestry v Írsku vysokú školu? 

 

Už 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 manažérkou sestier. Čo zahŕňa táto pozícia? 

 

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

som na úrovni dva ako klinický manažér na ARO. S úrovňou jeden sa stretnete iba na oddeleniach, ide o podobnú 

funkciu, akú majú naše staničné sestry. 

 

Dvojka je podobná vedúcej sestre u nás a úroveň tri zahŕňa už 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. 
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Je to človek, ktorý sa pohybuje v klinickom prostredí. Klinika s odbornosťou ide v zahraničí ruka v ruke. Tam nie je 

možné, aby niekto dostal vyššiu pozíciu iba preto, že má napríklad titul PhDr. či PhD. Ten si robíte, až 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 mala byť sestra, ktorá má na to skúsenosti manažéra, zručnosti, klinickú prax, a nie preto, že 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, že 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 preťažené a frustrované? 

 

Určite áno, ale v inom zmysle. Na ARE 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 každom mesiaci vyplatené. 

 

Sestry na Slovensku sú frustrované a dôvodom nie sú iba platy, preťaženosť, ale aj nízke spoločenské uznanie. Stále sa 

prihliada na požiadavky iných a sestry sú akosi neviditeľné. Pravda je, že si za to môžeme sami, nevieme sa prezentovať. 

 

Aký je vzťah lekár – sestra v Írsku? 

 

Vzťahy medzi lekármi a sestrami boli založené 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 lôžok v otvorenej izbe. Dostali sme pozitívny ster na MRSA od 

pacienta, ktorý ležal na izbe. 

 

Povedala som lekárovi, že ho musíme izolovať. Museli sme však otvoriť ďalšiu izolačnú miestnosť, čo znamenalo zavrieť 

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

 

Zvykli sa pacienti sťažovať? 
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Áno. My sme však mali šťastie, pretože aj keď sa sťažovali, všetko sme dokázali vyriešiť a obhájiť naše postupy. 

Najdôležitejšie je vždy komunikovať, najviac sťažností vzniká práve z nedostatku komunikácie. 

 

Skúsenosti z írskej nemocnice mám nielen ako zdravotník, ale aj ako pacient a myslím si, že systém poskytovania 

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

 

Museli ste si robiť nejaké doplnkové certifikáty? 

 

Nie. Absolvovala som množstvo 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 totiž nepoznajú platové ohodnotenie na 

základe vzdelania. Ten sa ročne o niečo zdvihne. 

 

Keď raz dosiahnete vzdelanie zdravotnej sestry, máte ho doživotne. A to, že si urobíte špecializáciu, vám môže pomôcť 

pri tom, keby ste sa hlásili napríklad na manažérsku 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 týždňov, 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, že to bude navždy. Chceli sme sa vrátiť. Pracovne nám bolo výborne, 

domov nám však chýbal. 

 

Rozmýšľala som, že sa do slovenského zdravotníctva už 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? 
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Najväčším pozitívom nášho zdravotníctva je jeho dostupnosť. V zahraničí sú neskutočne dlhé čakacie doby na operácie 

alebo do odborných ambulancií. Pozitíva pre prácu sestry? 

 

Ťažko 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, že sa blíži doba, keď to bude inak a pozitív tu 

bude podstatne viac. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Tip: Svätojánska noc v Martine bude mať magickú moc (+ prehľad akcií) 

 [pravda.sk; 24/06/2016; Zora Handzová ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/397057-tip-svatojanska-noc-v-martine-bude-mat-magicku-moc/ 

 

Najkratšia noc v roku oddávna priťahuje nadprirodzené sily. Svätojánsku mágiu, ľudové zvyky, liečivé bylinky aj jánske 

ohne so spevom a veselou muzikou spoznáte v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Ako inak, v noci. 

 

Návštevníci spoznajú svätojánske zvyky, liečivú silu byliniek aj ľúbostnú mágiu. 

Autor - OZ Jahodnícke háje 

 

V sobotu 25. júna bude martinské Múzeum slovenskej dediny otvorené netradične od šiestej večer až do polnoci. 

"Návštevníci spoznajú svätojánske zvyky, liečivú silu byliniek aj ľúbostnú mágiu. Môžu si vychutnať živú hudbu a zabaviť 

sa pri hľadaní pokladu a pri vatre," pozýva Radovan Sýkora z najväčšieho slovenského múzea v prírode. 

 

Svätojánska noc sa v ľudovej tradícii spájala s oslavami letného slnovratu, keď je najdlhší deň a najkratšia noc v roku. A 

hoci podľa kalendára sa tieto dni celkom nekryjú, ľudia verili, že práve v noci na svätého Jána sa stretáva reálny svet so 

svetom nadprirodzených síl, ktoré mohli pomáhať, ale aj škodiť. 

 

Chránili dobytok pred bosorkami a zbierali liečivé bylinky, lebo tie podľa povier práve na Jána vedia hovoriť ľudskou rečou 

a prezradia, akú chorobu liečia. 

 

V Múzeu slovenskej dediny pripravili hosťom špeciálne nočné prehliadky od 18. do 21.30 hodiny. Pri nich sa dozvedia, 

ktoré magické bytosti mali počas jánskeho večera najväčšiu moc a niektoré možno aj stretnú. 

 

Byliny nazbierané počas svätojánskej noci majú vraj mimoriadnu silu – liečivú aj magickú, preto bude pre návštevníkov 

prichystaná aj bylinkárska, ľúbostná a magická poradňa. A keďže sa už bude stmievať, dobre je vziať si baterku. 

Atmosféru dotvorí napínavé čítanie strašidelných príbehov a jedinečná hudba pesničkára z Liptova Jana Svetlana 

Majerčíka. 

 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/397057-tip-svatojanska-noc-v-martine-bude-mat-magicku-moc/
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K starým zvykom patrí aj zapaľovanie jánskych ohňov a bujará zábava mladých. Ohne sa kládli vysoko na kopcoch nad 

dedinami, aby symbolizovali Slnko. Kto ho preskočí, do roka prežije a ak ho preskočia chlapec a dievča v páre, do roka 

sa vezmú. Praktickejšou stránkou kladenia jánskych ohňov bola snaha privolať dážď, aby bola dobrá úroda. 

 

Jánske zvyky, zapaľovanie vatry a jánsku veselicu v múzeu predstavia folkloristi zo súborov Sliačanka z Liptovských 

Sliačov a Turiec z Martina. "Aby ste sa nehanbili zatancovať si s účinkujúcimi, folklórny súbor Turiec vás naučí kroky. A k 

vatre si môžete priniesť vlastné hudobné nástroje a zahrať si spolu s ostatnými," ponúka Radovan Sýkora. 

 

Veľa povier o svätojánskej noci sa vzťahovalo k pokladom, ku ktorým sa práve v túto noc dalo dostať najľahšie. 

Návštevníci môžu pomocou hádaniek odhaliť poklady, ktoré ukrýva múzeum. Posledný vstup do areálu bude o 22. 

hodine. 

 

Kam za zábavou 

 

25. júna, sobota 

 

Banská Bystrica: Banskobystrická míľa, beh pre rodiny, štart Europa SC, cieľ Nám. SNP, 10. h – 12. h 

 

Banská Štiavnica: Rozlúčka so školským rokom, zábavné hry, Starý zámok, 9. h – 17. h 

 

Bojnice: Rozprávkový zámok, prehliadky s rozprávkovými scénkami, aj 26. 6. 

 

Bratislava: Korunovačné slávnosti, dobový jarmok na Hviezdoslavovom nám., 9. h, 10. h a 11. h prehliadky mesta so 

sprievodcom od ZŠ Matky Alexie – Bratislava v časoch Márie Terézie, 13. h korunovačný sprievod z hradu na 

Františkánske nám., obrad korunovácie Márie Terézie – Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) + obrazovka 

Hlavné námestie 

 

Bratislava: Dedičstvo Karola Veľkého, včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry, unikátna výstava na hrade 

 

Bratislava: Cirkul'art, festival, Medická záhrada, Stará tržnica, Eurovea, aj 26. 6. 

 

Bratislava: Deň prístavov, vláčikom do nákladného prístavu, loďou po Dunaji, súťaže pre deti, Eurovea 

 

Fiľakovo: Hradné hry, rekonštrukcia oslobodenia hradu od Turkov, dobový jarmok, v nedeľu súťaž v lukostreľbe 

 

Heľpa: Horehronské dni spevu a tanca, aj 26. 6. 

 

Hlohovec: Stredoveké dni v zámockej záhrade, živá stredoveká hudba, šermiari, žongléri, fakíri, ohňová šou, aj 26. 6. 
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hrad Červený Kameň: Upírske nočné prehliadky, 18.30 h – 22.30 h 

 

Kežmarok: Sviatok kultúry a vzájomnosti, celodenný program, Karpatskonemecký spolok 

 

Klenovec: Klenovská rontouka, festival gemersko-malohontského folklóru, aj 26. 6. 

 

Kremnica: Festival spoločenských hier a hlavolamov, kino Akropola, 10. h – 18. h 

 

Martin: Na svätého Jána, prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu 

 

Modra: Rozprávková Modra, festival bábkových divadiel, deti si vyrobia svoju bábku, park pri jazierku pri KD Ľudovíta 

Štúra, 13. h – 18. h 

 

Nové Mesto nad Váhom: Superbiker, verejné preteky pre deti a mládež, ZŠ kpt. Nálepku, 9.30 h 

 

Ostrý Grúň: Majstrovstvá v kosení ručnou kosou 

 

Pezinok: Grinavský deň, čipkárske, keramické a výtvarné dielne, hudba, divadlo, jánske ohne, nočná výroba balónov, ZŠ 

Orešie 

 

Ružindol: Futbalový maratón, 12 hodín futbalu bez prerušenia 

 

Spišská Nová Ves: Cesta rozprávkovým lesom 

 

Spišské Podhradie: Spišské folklórne slávnosti 

 

Šenkvice: Návšteva Čihákovho mlyna s výkladom 

 

Trenčín: Vodník párty v maskách, Štúrovo nám., 15. h – 18. h 

 

Zázrivá: Halušky, súťaž vo varení a v jedení 

 

26. júna, nedeľa 

 

Bardejov: Medzinárodné hudobné leto v kúpeľoch, do 29. 08. 

 

Bratislava: River show, exhibície na Dunaji, prednášky z histórie, móda, luxusné jachty, Eurovea, 12. h 
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Bratislava: Nedeľa po červenej, program pre rodiny s deťmi, cesta na inú planétu, SNG, 15. h 

 

Pribylina: Zo šparhétu u starkej, podujatie v skanzene liptovskej dediny 

 

Prievidza: Cesta rozprávkovým lesom, lesopark, 14. h 

 

29. júna, štvrtok 

 

Košice: Mazal Tov! (Veľa šťastia!), festival židovskej kultúry, do 3. 7. 

 

30. júna, štvrtok 

 

Bratislava: Tancujúca voda: Od Tatier k Dunaju, multimediálna šou na Dunaji, videoprojekcia k začiatku slovenského 

predsedníctva v Rade EÚ- premietanie obrazov zachytávajúcich krásy slovenskej prírody, historických pamiatok a folklóru 

na vodnú hladinu, nábrežie Eurovea, 22.30 h 

 

Východná: Folklórny festival, do 3.7. 

 

1. júla, piatok 

 

Trenčín: Legenda o hradnom šašovi, akrobatická a ohňová šou, veľkolepé stvárnenie príbehu lásky šaša k cigánskej 

akrobatke na 11 javiskách s desiatkami umelcov, živá hudba, dobová poľovačka, cigánske tance, mestský park, 21. h 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Tipy na víkend - sobota 25. a nedeľa 26. júna 

 [korzar.sme.sk; 24/06/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://korzar.sme.sk/c/8209109/tipy-na-vikend-sobota-25-a-nedela-26-juna.html 

 

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

 

Košický región 

 

Cassovia Folkfest 

 

http://korzar.sme.sk/c/8209109/tipy-na-vikend-sobota-25-a-nedela-26-juna.html
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KOŠICE. Vystúpenia ľudových súborov, stánky s tradičnými výrobkami, ukážky podkúvania koní aj tradičnú Jánsku noc s 

preskakovaním vatier zažijete počas víkendu na festivale Cassovia Folkfest. 

 

Maľovanie na tričká 

 

KOŠICE. Múzeum Vojtecha Löfflera pozýva s sobotu tvorivé deti a dospelých namaľovať si motívy na tričká. Stačí si 

priniesť biele bavlnené tričko a od 14.00 hod. môžete tvoriť. 

 

Júnové dni Furče 

 

KOŠICE. Pri príležitosti 40. výročia začatia výstavby sídliska sa pri fontáne pri OC Ondava uskutoční počas víkendu 

kultúrny program. V sobotu od 17.00 hod. sa predstavia folklórne súbory, v nedeľu od 15.30 hod. sa môžete tešiť na 

koncert Mariána Čekovského, vystúpenie žiakov zo SZUŠ a Konzervatória Jozefa Adamoviča. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. Turistický oddiel TJ Horec vás pozýva v sobotu do Važeckej jaskyne a pamätného domu J. Hálu (8 km). Zraz 

na ŽS, odchod vlaku 8.08 hod. Akciu vedie Č. Čermák. 

 

Židovské Košice 

 

KOŠICE. Návšteva synagógy na Puškinovej ulici spojená s prednáškou židovské pamiatky, holokaust a prehliadka 

Galérie Ľudovíta Felda spojená s premietaním filmu o majstrovi je pripravená v nedeľu o 14.00 a 15.30 hod. 

 

Bábkové divadlo 

 

KOŠICE. Prešovské bábkové divadlo Babadlo prichádza do Kulturparku potešiť detských divákov s predstavením 

Statočný cínový vojačik v nedeľu o 14.30 hod. 

 

Prešovský región 

 

Lúčnica 

 

PREŠOV. Folklórny koncert umeleckého súboru Lúčnica už svojím umením, krásou, mladosťou a výbušným 

temperamentom očaril divákov po celom svete. Stal sa kultúrnym fenoménom a diplomatom vlastnej krajiny, 

reprezentujúc Slovensko tým najuniverzálnejším jazykom – originálnou národnou kultúrou, ktorá nepotrebuje tlmočníka. V 

Prešove si ho budú môcť návštevníci vychutnať v sobotu o 18.30 hod. 
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The Chamber Choir 

 

PREŠOV. Spevácky zbor The Chamber Choir prichádza do Prešova a srdečne pozýva na koncert filmovej a muzikálovej 

hudby. V sobotu o 18.00 hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča. Pán Prsteňov, Hobbit, Princ Egyptský, Sestra v akcii, 

Bedári, Pomáda, Fontána pre Zuzanu... a mnoho ďalších fragmentov filmov a muzikálov v zborovej úprave. 

 

Czechoslovakia garage hype 

 

PREŠOV. The Void - prešovská alternatíva krstí prvé EP "CZECHOSLOVAKIA". 

 

Psychocandy – znojemskí kluci z panelových blokov odkazujú na shoegaze, 90s voe. The OXX - kalifornskí pankáči z 

Melníka. BEPSnJOHNNIES – blues/psychadelic z Blanska, Brna. V sobotu o 19.30 hod. vo Wave klube. 

 

Nat Osborn Band 

 

PREŠOV. Brooklynské kvinteto Nat Osborn Band, ktoré vás zaručene dostane jedinečným mixom rôznych hudobných 

žánrov. Rock, funk, jazz, dance, soul, indie a pop v podaní tejto talentovanej pätice. V sobotu o 20.30 hod. v Christianii. 

 

Biliardový turnaj 

 

PREŠOV. V sobotu o 9.30 hod. pripravuje Biliardový klub PKO v Kultúrnom zariadení Centrum Biliardový turnaj v hre č. 

10 pre všetkých vyznávačov biliardu. Prihlásiť sa môžu amatéri, juniori, seniori, muži aj ženy. 

 

Detská Tour Petra Sagana 

 

PREŠOV. Saganova Tour už onedlho dorazí do Prešova. Po Lučenci, Žiari nad Hronom, Svätom Jure a Levoči bude 

piatou zastávkou Detskej Tour Petra Sagana Prešov. Populárne cyklistické podujatie určené od najmenších až po 14-

ročných štartuje v sobotu v areáli prírodného kúpaliska Delňa 

 

Martin a hviezda 

 

PREŠOV. Astronomická rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou o Martinovi a jeho ceste za žiarivou hviezdou pre deti 

od 4 rokov. Rozprávku prinesie Hvezdáreň a planetárium v sobotu o 11.00 hod. 

 

Kapušianske folklórne dni 
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KAPUŠANY. 13. ročník Kapušianskych folklórnych slávností sa uskutoční počas víkendu na amfiteátri v Kapušanoch. V 

programe od 17.00 hod. vystúpia DFS Čerešenka, FS Vargovčan, Kapušanske richtaroše, FS Sabinovčan, Jožko Jožka, 

ohňostroj, ľudová veselica. V programe aj Cigánski diabli a Filip Tůma. 

 

Pohodička 

 

LIPANY. Aj v sobotu bude pokračovať obľúbený hudobný festival Pohodička. Konať sa bude na parkovisku za Mestským 

úradom v Lipanoch. 

 

Druhý ročník Štadión Fest 

 

BARDEJOV. V sobotu od 10.00 hod. bude na bardejovskom futbalovom štadióne už II. ročník Štadión Festu. Návštevníci 

sa môžu tešiť na Heľenine oči, AC/DC Revival aj Dip. 

 

Revízor 

 

PREŠOV. V nedeľu o 16.00 hod. uvedú v historickej budove DJZ hru Revízor. Stojaté vody slastného života v 

provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora s azda len spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť. Najslávnejšia 

komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. 

 

Nedeľné popoludnie v MAX-e 

 

PREŠOV. Nedeľné popoludnie v MAX-e prinesie tvorivé deti, ktoré majú chuť vyrábať niečo kreatívne. Pred predajnou 

galériou ART diela o 16.00 hod. v OC MAX. 

 

Kapušianske folklórne dni 

 

KAPUŠANY. Kapušianske folklórne dni prinesú bohatý program aj v nedeľu. Od 14.30 hod. vystúpa Lešnikovo dzifčata, 

FS Maniowiane, FS Vranovčan, FS Kapušanan a spevák Ján Ambróz. 

 

Folklórne slávnosti v Rokytove 

 

BARDEJOV. V nedeľu o 15.00 sa v amfiteátri pri ZŠ v Rokytove uskutoční 10. ročník tradičných folklórnych slávností. 

 

Spišský región 

 

Cesta rozprávkovým lesom 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi pozýva v sobotu na Cestu rozprávkovým lesom. Deti 

čaká veľa prekvapení, plnenie originálnych úloh na rozprávkových stanovištiach, púšťanie lodičiek, fotenie s 

rozprávkovými bytosťami, skákacia žirafa, lanový park - Monkey land a v cieli na všetky deti čakajú darčeky. 

 

Dni humoru na Spiši 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves sa v sobotu premení na najveselšie miesto na celom východe. V sobotu 

okrem iných vystúpia Teáter Komika, Ander z Košíc, ľudová hudba Romana Barabasa či kapely Karavana a Puding pani 

Elvisovej. Návštevníci môžu využiť bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska a viaceré zľavy do atrakcií v 

meste. 

 

Zemplínsky región 

 

Jánske ohne nad Šíravou 

 

VINNÉ. Uskutočnia sa v sobotu v obci Vinné a na Vinianskom jazere. Pred výstupom na Viniansky hrad čaká v tomto 

roku deti najskôr "bábková" cesta čarovným balónom ponad hory a doliny Karpát. Každý návštevník môže prispieť k 

vyfarbeniu obrovskej maľovanky s motívom povesti o Vinianskom hrade. Hlavný program čaká na návštevníkov podvečer 

pri Vinianskom jazere. Ulička remesiel, detský kútik, lesná pedagogika, tvorivé dielne, stánok hvezdárov z Michaloviec, 

ochotnícke divadlo, vystúpenia folklórnych skupín, ukážka expozície Gitarového múzea aj živí rozprávkoví valasi Kubko a 

Maťko. Návštevníci budú môcť vyskúšať aj účinky svätojánskeho nápoja lásky. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Deti môžu zažiť zaujímavé leto aj s centrom voľného času 

 [korzar.sme.sk; 24/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://presov.korzar.sme.sk/c/8210154/deti-mozu-zazit-zaujimave-leto-aj-s-centrom-volneho-casu.html 

 

Prešovčania, ktorí potrebujú počas leta zabezpečiť starostlivosť o svoje školopovinné deti, môžu využiť denný prímestský 

tábor, ktorý organizuje ABC - Centrum voľného času (CVČ) v Prešove vo svojich priestoroch na Októbrovej ulici. 

 

PREŠOV. V štyroch turnusoch sa ho môžu zúčastniť deti vo veku od prvého po deviaty ročník základnej školy. 

Informovala o tom hovorkyňa mesta Prešov Veronika Kmetóny Gazdová. 

 

Starostlivosť o deti bude zabezpečená v pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 h, postarajú sa o nich profesionálni 

pedagogickí pracovníci. 

 

Počas týždňa sa prázdninujúce deti budú venovať športovým aktivitám, turistike, navštívia neďaleký Ekopark, k dispozícii 

majú miestnosť výpočtovej techniky. 

http://presov.korzar.sme.sk/c/8210154/deti-mozu-zazit-zaujimave-leto-aj-s-centrom-volneho-casu.html
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Organizátori do programu zahrnuli tvorivé dielne, rôzne hry a súťaže. 

 

Čakajú ich aj odmeny 

 

Deti budú mať každý deň zabezpečený teplý obed, pitný režim, olovrant. K dispozícii majú telocvičňu, klubovne. Za účasť 

v súťažiach dostanú odmeny. 

 

Prvý turnus začína 4. júla, ďalšie vždy v pondelok 11. júla, 18. júla a posledný turnus bude od 25. do 29. júla. 

 

Okrem toho centrum pripravilo v prvý deň prázdnin 1. júla jednodňový výlet do Spišskej Novej Vsi do zoo a na kúpalisko, 

ako do zábavného parku Tricklandia v Starom Smokovci pre deti aj rodičov. 

 

Prvý augustový týždeň organizuje tiež päťdňový pobytový tábor v obci Trnkov neďaleko Prešova. Nástup je 1. augusta, 

deti sa domov vrátia 5. augusta. 

 

Koncom prázdnin v dňoch 25. až 30. augusta bude v ABC-CVČ Detský filmový festival. 

 

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke: http://abccentrum.sk/. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Policajné hliadky na Slovensku 24.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 24/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869425/policajne-hliadky-na-slovensku-24-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 24. 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 Seat Leon (šedý) okres Senec Škoda Fabia 

(modrá), Seat Leon (šedý) okres Malacky Seat Leon (šedý) Bratislava mesto Škoda Fabia (modrá), Škoda Fabia (modrá), 

Škoda Fabia (biela) 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 nie je 

okres Senica Škoda Fabia (modrá) okres Galanta VW Golf (biely) okres Dunajská Streda Škoda Fabia (modrá) okres 

Skalica KIA Cee'd (hnedá) 

Trenčiansky kraj Diaľnica D1 VW Passat (modrý) okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava Škoda Fabia (modrá) 

okres Trenčín a Ilava 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869425/policajne-hliadky-na-slovensku-24-6-2016
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VW Golf (modrý) okres Prievidza VW Golf (šedý) okres Partizánske VW Golf (modrý) 

okres Bánovce nad Bebravou 

nie je 

okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb (šedá) , Seat Leon (šedý) okres Nové Zámky Škoda Fabia 

(modrá), Škoda Superb (hnedá) 

okres Levice Kia Ceed (hnedá), VW Golf (šedý) 

okres Komárno Škoda Fabia (modrá), VW Golf (šedý) okres Topoľčany VW Golf (čierny), 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), VW Passat 

(modrý) 

okres Rimavská Sobota Škoda Fabia (biela) 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 Superb (čierna), VW Passat (červený) 

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

 

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

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny) 

okres Rožňava 

nie je okres Spišská Nová Ves 

Škoda SUperb (čierna), VW Passat (červený) 

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

nie je 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) okres Poprad 

Peugeot 208 (sivý) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Investície v odpadovom hospodárstve | MÁJ 2016 

 [odpady-portal.sk; 24/06/2016; redakcia ] 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103065/investicie-v-odpadovom-hospodarstve-maj-2016.aspx 

 

redakcia 

 

Súhrnný prehľad ohlásených investícií a výsledkov verejného obstarávania za mesiac máj 2016. Môžete ho získavať 

aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim PREDPLATITEĽOM. 

 

Ohlásené investície 

 

Zariadenie na zber odpadov ROPA Slovakia s.r.o. (Bratislava – Petržalka) 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a výkup a zber železných a neželezných kovov v mestskej časti Bratislava 

Petržalka, Kopčianska ulica č. 92 

ROPA Slovakia, s.r.o., Bratislava 

 

Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Hincovce 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie a energetické využitie komunálneho odpadu a 

ostatného odpadu v objekte bývalej asfaltovej obaľovačky Hincovce v katastrálnom území Hincovce 

Ekospiš, združenie obcí, Krompachy 

 

Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš 

Oznámenie/Zámer 

Účelom navrhovanej činnosti je existujúce zariadenia zberne druhotných surovín v katastrálnom území mesta Liptovský 

Mikuláš. Navrhovanou činnosťou je nakladanie s druhotnými surovinami, ktoré budú vykupované od firiem, organizácií a 

občanov. Odpady sú dočasne uskladnené vo vyhradených priestoroch spoločnosti v určených kontajnerov a na 

spevnenej ploche. Odvoz pre ďalšie spracovávanie v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov bude vykonávaný 

vlastnou dopravou priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia 

ALBA WASTE s. r. o. 

 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103065/investicie-v-odpadovom-hospodarstve-maj-2016.aspx
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Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Účelom zmeny je odstránenie potreby vývozu priesakových kvapalín do ČOV a úprava priesakových kvapalín zavedením 

vhodného systému čistenia priamo v prevádzke skládky odpadov tak aby bolo možné výslednú vyčistenú vodu vypúšťať 

do recipientu potoka Krásny 

Brantner Fatra s.r.o., Martin 

 

Pokračovanie v činnosti zberu starých voziediel v Brezne 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Novela zákona o odpadoch a udelenie súhlasu podľa zákona o odpadoch 

LUANON- VÝKUP s.r.o. 

 

Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými 

látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie zoznamu parciel realizácie navrhovanej činnosti a navýšenie 

kapacity Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených 

nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku., Snina 

DOPABAL s.r.o. Snina 

 

Autolandia - zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina 

Záverečné stanovisko 

Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel s kapacitou 600 ks/rok 

AUTOLANDIA, s. r. o., Bratislava 

 

Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Spišská Nová Ves 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v prevádzkovaní existujúceho zariadenia na zber, výkup a úpravu 

druhotných surovín (najmä železné a farebné kovy, káble) s možným rozšírením ďalších druhov odpadov vrátane 

nebezpečných 

SIMAC - scrap s.r.o., Košice 

 

Zberný dvor obce Hrušov 

Oznámenie/Zámer 

Sprevádzkovanie jestvujúceho zberného dvora obce Hrušov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor slúži na zber a dočasné skladovanie odpadov vyprodukovaných 
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obyvateľmi a návštevníkmi obce, ktoré sú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach oprávnených na 

túto činnosť 

Obec Hrušov 

 

Regionálny zberný dvor Ulič 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie regionálneho zberného dvora pre obce Uličskej doliny s cca 2400 

obyvateľmi, v nadväznosti na jestvujúci regionálny systém triedeného zberu tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného 

obyvateľa za kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch 

Obec Ulič 

 

Výkup kovového odpadu (Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany) 

Oznámenie/Zámer 

Vybudovanie zberného dvora pre železné a neželezné odpady, farebné kovy okrem nebezpečných odpadov, ich dočasné 

skladovanie a následné odpredávanie na ďalšie spracovanie odborne spôsobilej osobe na základe zmluvných vzťahov 

Jaroslav Godál, Moravany nad Váhom 

 

Mechanická úprava kovových odpadov (Horný Hričov) 

Záverečné stanovisko 

Zriadiť prevádzku na mechanickú úpravu kovových odpadov v existujúcom zariadení na zber ostatných kovových 

odpadov z dôvodu efektívnej prepravy ku koncovému zhodnotiteľovi 

SAKER, s. r.o., Horný Hričov 

 

Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov (Priepasné) 

Oznámenie/Zámer 

Zber, triedenie a zhodnocovanie ostatných odpadov, úprava vyseparovaných niektorých zložiek komunálneho odpadu 

lisovaním. Zber, zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov alebo starých automobilov, úprava 

niektorých kovových odpadov lisovaním 

Obec Priepasné 

 

Zberný dvor obce Belá 

Oznámenie/Zámer 

Vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov 

Belské služby, s.r.o., Belá 

 

Zberný dvor obce Štiavnik 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 
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Účelom navrhovateľa je vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy 

Obec Štiavnik 

 

Topoľčany- Kompostáreň BRO, rozšírenie a intenzifikácia prevádzky 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Úpravou a doplnením stavebnej časti kompostárne sa má dosiahnuť zlepšenie podmienok prevádzky kompostárne a 

zároveň zabezpečenie optimalizácie podmienok kompostovania so zvýšením kapacity a zabezpečením komplexnosti 

kompostovania BRO z komunálnej sféry (možnosť kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov) 

Mesto Topoľčany 

 

Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 90101 Malacky 

Oznámenie/Zámer 

Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo železných kovov, z neželezných 

kovov a starých vozidiel pre dočasné zhromažďovanie pred ich zhodnotením v spracovateľských zariadeniach 

AutoComplex s.r.o., Závod 

 

Sobrance, ul. SNP – zariadenie na zber odpadov STAFER, s.r.o. 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Predmetom navrhovanej činnosti je vytvorenie podmienok pre prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na základe 

súhlasu podľa §97 ods.1 písm., d)zákona o odpadoch . Ide o pokračovanie doterajšej činnosti v súvislosti so zmenou 

majiteľa/prevádzkovateľa zberne odpadu v Sobranciach, na ul.SNP, k.ú. Sobrance na parc.č. 163/32 o výmere 2446 m2. 

Účelom navrhovanej činnosti bude zber a triedenie odpadov kategórie "O" - ostatný odpad podľa druhov odpadov s 

cieľom ich prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach v celkovom predpokladanom ročnom množstve 

odpadov max 12000 t/rok, z toho nekovových odpadov max.3000 t/rok 

STAFER, s.r.o. 

 

Zberný dvor Babindol 

Oznámenie/Zámer 

Navrhovaná činnosť rieši výstavbu zberného dvora separovaného zberu pre Obec Babindol. Obec nemá zatiaľ takéto 

zariadenie, je odkázaná na dočasné uskladnenie, pokým nedôjde k odvozu odberateľom 

Obec Babindol 

 

Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení 

Oznámenie/Zámer 

Dobudovanie recyklačnej technológie o linku pyrometalurgie a hydrometalurgie 

METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Slovenská Ľupča 

 

Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa 
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Oznámenie/Zámer 

Vybudovanie a prevádzkovanie zberu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov 

AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Bratislava 

 

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie regionálneho zberného dvora pre obce Cirošskej doliny (Belá nad 

Cirochou, Zemplínske Hámre, Dlhé nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad 

Cirochou, Jasenov) s cca 15 000 obyvateľmi, tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok v 

zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a aby 

obce plnili vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a jeho vykonávajúcich predpisov 

Obec Belá nad Cirochou 

 

Zberný dvor obce Novoť 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predmetom zberu sú odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly a biologicky rozložiteľný odpad - 

kategórie ostatný odpad. Predmetom zberu budú aj odpady: elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory a jedlé 

oleje a tuky 

Obec Novoť 

 

Zberné miesto odpadov s mobilnou jednotkou (Hlohovec) 

Oznámenie/Zámer 

Skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov nad 10 ton ročne s mobilným zariadením na zhodnocovanie tekutých 

nebezpečných odpadov 

Ing. Matej Chrenko – CHREN-eko, Hlohovec 

 

Zberný dvor stavebného odpadu - zmena využitia územia (Budmerice) 

Oznámenie/Zámer 

Zámerom investora je vybudovať zberný dvor , ktorý bude slúžiť na zber a zhromažďovanie vyseparovaných stavebných 

odpadov.navrhovaný zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov obce Budmerice a bude zaberať plochu 34 

028 m2.V zbernom dvore sa budú nachádzať aj kontajnery na zhromažďovanie ostatného odpadu vyseparovaného z 

komunálneho odpadu a plocha pre zber zeleného odpadu a drevného odpadu 

Obecný úrad Budmerice 
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Hospodársko - zberný dvor 

Oznámenie/Zámer 

Vybudovanie a prevádzkovanie hospodársko – zberného dvora odpadov v obci Jasová 

Obec Jasová 

 

Zariadenie na zber odpadov – Antolská 11, Bratislava 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Trvalé prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo zdravotonej starostlivosti, v ktorom bude zabezpečené efektívne 

nakladanie s predmetnými odpadmi a premiestnenie zhromaždiska odpadov 

Univerzitná nemocnica Bratislava 

 

Zariadenie na zber odpadov (Nedožery – Brezany) 

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia 

Účelom navrhovanej činnosti je zosúladenie existujúcej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas na zber odpadu z 

elektrozariadení, ktorého platnosť sa končí dňa 31.05.2016 s novou legislatívou – so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov, v zmysle ktorého sa menia katalógové čísla prijímaných odpadov 

Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Nedožery Brezany 

 

Zariadenie na zber odpadov KOVOT 

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 

Predmetom zámeru je vybudovať zariadenie na zber a dočasné uskladnenie odpadov pozostávajúcich z opotrebovaných 

batérií a akumulátorov, železných a neželezných kovov, vyradených zariadení 

KOVOT, s.r.o. 

 

Verejné obstarávanie 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Veľké Ludince 

Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince 

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvoru odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a 

výkazom výmer 

Celková predpokladaná hodnota: 359.471,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Pata 

Zberný dvor odpadu v obci Pata 
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Predmetom zákazky je výstavba zberného dvoru odpadu v obci Pata v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom 

výmer 

Celková predpokladaná hodnota: 281.940,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Bešeňová 

Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce 

Cieľom projektu je výstavba nového zberného dvora v obci Bešeňová vrátane prislúchajúceho technologického a 

strojového vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 

Celková predpokladaná hodnota: 151.884,- EUR 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Obec Veľký Slavkov 

Nakladanie s odpadmi 

Počet prijatých ponúk: 3 

VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 

84.980,- EUR 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Mesto Považská Bystrica 

Technické služby v meste Považská Bystrica 

Komplexné poskytovanie technických služieb v meste Považská Bystrica - vývoz nádob na komunálny odpad, 

separovaný, resp. triedený zber odpadov, skládkovanie, prevádzkovanie zberného dvora a zberných miest, spracovanie 

BRO kompostovaním, zimná a letná údržba, drobné stavebné a udržiavacie práce spevnených plôch 

Použila sa elektronická aukcia: Áno 

Počet prijatých ponúk: 2 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

27.968.156,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška 

Predpokladaná hodnota zákazky: 2.189.200,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

Zabezpečenie technického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.315.333,- EUR 
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Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Veľké Ludince 

Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince 

Predpokladaná hodnota zákazky: 142.001,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Technické služby Brezno 

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zber na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 885.376,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 1.045.890,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

TEKOS,spol. s r.o. 

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 1.127.887,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Handlová 

Kompostáreň Handlová 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 672.940,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Šahy 

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 245.400,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Nováky 
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Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 451.534,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 831.936,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 1.580.750,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Technické služby mesta Galanta 

Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta - nádoby na odpad 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zázemie pre intenzifikáciu zberu biologický rozložiteľného odpadu v 

podobe zberných nádob 

Celková predpokladaná hodnota: 93.280,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Technické služby mesta Galanta 

Intenzifikácia triedeného zberu BRO v meste Galanta- zberové vozidlo 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zázemie pre intenzifikáciu zberu biologický rozložiteľného odpadu v 

podobe zberového vozidla 

Celková predpokladaná hodnota: 208.450,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Horná Súča 

Zberný dvor odpadov Horná Súča - stavby 

Predmetom tejto zákazky je stavba Zberného dvora odpadov 

Celková predpokladaná hodnota: 284.212,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Trnovec nad Váhom 
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Zberný dvor Trnovec nad Váhom 

Zákazka na výstavbu Zberného dvora v Trnovci nad Váhom pozostáva zo štyroch stavebných objektov: Sociálno - 

prevádzková budova, Garáž, Prístrešok pre kontajnery a Spevnené betónové plochy. Ďalšie podrobnosti sú v projektovej 

dokumentácii a vo výkaze výmer 

Celková predpokladaná hodnota: 268.576,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Radošina 

Zberný dvor v obci Radošina 

Celková predpokladaná hodnota: 286.891,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Brestovec 

Eko Dvor Brestovec 

Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci Brestovec podľa 

projektovej dokumentácie a výkazu výmer 

Celková predpokladaná hodnota: 327.322,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Mesto Detva 

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec – kompostáreň 

Celková predpokladaná hodnota: 130.137,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Snina 

Technológia - Zberný dvor Snina 

Nákup novej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora 

Odhadovaná hodnota: 652.585,- EUR 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Informačný systém odpadového hospodárstva 

Predmetom zákazky je návrh, vývoj, implementácia a dodávka integrovaného informačného systému Informačný systém 

odpadového hospodárstva (ďalej len ISOH), ktorý zabezpečí elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva, 

zároveň umožní zhromažďovanie a následné spracovávanie všetkých relevantných údajov o odpadoch podľa jednotlivých 

prúdov odpadov a ich poskytovanie v stanovenom rozsahu 

Zmluva/časť nebola pridelená 
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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Horná Súča 

Zberný dvor odpadov Horná Súča - tovary 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 688.707,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Giraltovce 

Technické a technologické zariadenie Giraltovce 

Predmetom zákazky je dodanie technického a technologického vybavenia pre oblasť odpadového hospodárstva v meste 

Giraltovce 

Celková odhadovaná hodnota: 345.286,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Búč 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč 

Predmetom obstarávania je dodávka nasledovného strojno-technologického vybavenia zberného dvora 

Celková odhadovaná hodnota: 319.010,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Technické služby mesta Prešov a.s. 

Technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

Celková odhadovaná hodnota: 872.890,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - technické 

vybavenie 

Celková odhadovaná hodnota: 355.839,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Palárikovo 

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu kokmunálnych odpadov, Palárikovo - technické vybavenie 

Celková odhadovaná hodnota: 551.535,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Prešov 

Nákup zariadení na mechanickú úpravu drobného stavebného odpadu 
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Celková odhadovaná hodnota: 565.485,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Levoča 

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie tovaru – nákup 

manipulačnej techniky 

Celková odhadovaná hodnota: 300.000,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Želiezovce 

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce 

Celková odhadovaná hodnota: 426.141,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Horné Srnie 

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie 

Celková odhadovaná hodnota: 209.573,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Bardejov 

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 

Celková odhadovaná hodnota: 1.806.972,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Detva 

Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v Detve 

Celková odhadovaná hodnota: 834.225,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Ružomberok 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie 

Celková odhadovaná hodnota: 1.720.316,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Medzibrodie nad Oravou 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Medzibrodie nad Oravou 

Celková predpokladaná hodnota: 113.963,- EUR 
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Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Oravská Jasenica 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Oravská Jasenica 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Oravská Jasenica 

Zberný dvor v obci Oravská Jasenica - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 172.457,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Brvnište 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Brvnište 

Celková predpokladaná hodnota: 116.588,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Strečno 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno 

Celková predpokladaná hodnota: 120.572,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Beluša 

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša 

Celková predpokladaná hodnota: 95.371,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Belá nad Cirochou 

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou - nákup technológie 

Celková predpokladaná hodnota: 208.800,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Mesto Bardejov 

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 631.280,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Gabčíkovo 

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - tovary 
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Celková predpokladaná hodnota: 171.643,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Lesenice 

Technológia zberného dvora – Zberný dvor separovaného dopadu Lesenice 

Celková predpokladaná hodnota: 28.800,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Veľká Čalomija 

Technologia zberného dvora - Zberný dvor - Veľká Čalomija 

Celková predpokladaná hodnota: 46.520,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Častkovce 

Zberný dvor - Častkovce - tovary 

Celková predpokladaná hodnota: 144.863,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Dedina Mládeže 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia - Obec Dedina Mládeže 

Celková predpokladaná hodnota: 134.137,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Veľká Čalomija 

Zberný dvor - Veľká Čalomija 

Celková predpokladaná hodnota: 121.473,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Lesenice 

Zberný dvor separovaného odpadu - Lesenice 

Celková predpokladaná hodnota: 137.998,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

SLUŽBA mestský podnik Stropkov 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 279.473,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
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Mesto Kysucké Nové Mesto 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 129.720,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 560.329,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Mesto Kolárovo 

Zber a zhodnocovanie BRKO v Meste Kolárovo - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 82.457,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Ladce 

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce 

Celková predpokladaná hodnota: 97.535,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Sebechleby 

Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby 

Celková predpokladaná hodnota: 271.283,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Vyhne 

Zberný dvor Vyhne 

Celková predpokladaná hodnota: 149.975,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Petrova Ves 

Zberný dvor odpadov Petrova Ves 

Celková predpokladaná hodnota: 265.555,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Horná Potôň 

Zberný dvor v obci Horná Potôň 

Celková predpokladaná hodnota: 239.660,- EUR 
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Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Rakovice 

Rakovice zberný dvor 

Celková predpokladaná hodnota: 360.368,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 

Stavba pre Technológiu zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO 

Celková predpokladaná hodnota: 1.632.525,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Gabčíkovo 

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 470.000,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Hul 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Hul 

Celková predpokladaná hodnota: 193.937,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Horná Súča 

Obecná kompostáreň - tovary 

Celková predpokladaná hodnota: 266.030,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 

Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO 

Celková odhadovaná hodnota: 2.423.284,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Slaská 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Slaská 

Celková odhadovaná hodnota: 319.010,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Vyhne 
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Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Vyhne 

Celková odhadovaná hodnota: 444.303,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Brezno 

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO 

Celková odhadovaná hodnota: 885.376,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Obec Lovča 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Lovča 

Celková odhadovaná hodnota: 443.303,- EUR 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Mesto Krupina 

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina 

Celková odhadovaná hodnota: 744.261,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Korňa 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa 

Celková predpokladaná hodnota: 123.296,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Korňa 

Zberný dvor v obci Korňa - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 148.251,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Liptovské Revúce 

Dodanie technológie pre zberný dvor Liptovské Revúce 

Celková predpokladaná hodnota: 79.193,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Miloslavov 

Dodanie technológie pre zberný dvor Miloslavov 

Celková predpokladaná hodnota: 85.253,- EUR 
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Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Svätý Kríž 

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov 

Celková predpokladaná hodnota: 117.051,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Dolný Ohaj 

Zberný dvor v Dolnom Ohaji 

Celková predpokladaná hodnota: 114.102,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Richvald 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Richvald 

Celková predpokladaná hodnota: 187.678,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Jakubov 

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov 

Celková predpokladaná hodnota: 184.701,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Gajary 

Gajary – zberný dvor odpadov 

Celková predpokladaná hodnota: 111.219,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Liptovské Revúce 

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce 

Celková predpokladaná hodnota: 332.159,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Bodíky 

Ekodvor a kompostáreň v obci Bodíky 

Celková predpokladaná hodnota: 384.100,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Belá nad Cirochou 

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou - stavebné práce 
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Celková predpokladaná hodnota: 766.150,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Ekospiš,združenie obcí 

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu 

Celková predpokladaná hodnota: 906.847,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Dolné Saliby 

Zberný dvor Dolné Saliby 

Celková predpokladaná hodnota: 142.184,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Zavar 

Zberný dvor Zavar 

Celková predpokladaná hodnota: 394.430,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

Zberný dvor Dunajská Streda 

Celková predpokladaná hodnota: 539.875,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Žaškov 

Zberný dvor v obci Žaškov - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 107.945,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Drahovce 

Separácia odpadov v obci Drahovce - stavba 

Celková predpokladaná hodnota: 93.142,- EUR 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Veľký Kýr 

Zberný dvor v obci Veľký Kýr - stavebné práce 

Celková predpokladaná hodnota: 137.253,- EUR 

 

-END 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Skončil na streche 

 [JOJ, 17:00; Noviny o 17:00; 24/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "Včerajšia noc vytiahla do akcie záchranárov zo Spišskej Novej Vsi. V časti 

pod Tepličkou mladík po čelnom náraze do betónového spustu skončil s autom na streche. Osemnásťročný vodič tvrdí, 

že mu pred auto skočila srnka a preto zišiel z cesty. Pokračuje Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Mladý vodič sa večer vracal z Tepličky smerom do Spišskej Novej Vsi. Namierené mal domov, 

no tam už nedošiel. Takto na streche skončil po ceste od priateľky. Zo zdemolovaného auta vyšiel po vlastných. Z 

vozovky do priekopy zišiel pár metrov pred betónovým mostíkom, do ktorého vrazil. S autom potom urobil kotrmelec a 

skončil na streche. Mladíkovi s poraneným nosom privolali aj záchranárov, tí mu ho namieste ošetrili. Prevoz do 

nemocnice odmietol. Peugeot dostali na kolesá spišskonovoveskí hasiči. Dychová skúška skončila s negatívnym 

výsledkom." 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Skončil na streche 

 [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 24/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: "Včerajšia noc opäť vytiahla do akcie spišskonovoveské záchranné zložky. V 

časti Pod Tepličkou mladík po čelnom náraze do betónového spustu skončil s autom na streche. Osemnásťročný vodič 

tvrdí, že mu pred auto vyskočila srnka, preto zišiel z cesty. Matúš Gavlák sa tam išiel pozrieť." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Mladý vodič sa večer vracal z Tepličky smerom do Spišskej Novej Vsi. Namierené mal domov, 

no tam už nedošiel. Takto na streche skončil po ceste od priateľky. Zo zdemolovaného auta vyšiel po vlastných. Z 

vozovky do priekopy zišiel pár metrov pred betónovým mostíkom, do ktorého vrazil. S autom potom urobil kotrmelec a 

skončil na streche. Mladíkovi s poraneným nosom privolali aj záchranárov, tí mu ho namieste ošetrili. Prevoz do 

nemocnice odmietol. Peugeot dostali na kolesá spišskonovoveskí hasiči. Dychová skúška skončila s negatívnym 

výsledkom." 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Stalo sa na cestách 

 [Rádio Regina Košice, 14:00; Pozor, zákruta!; 24/06/2016;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 
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Igor Michalčík, moderátor: "Od minulého štvrtka do včerajška sa na cestách celého Slovenska stalo tristo dopravných 

nehôd. Tie si vyžiadali dva ľudské životy, stoštyridsaťšesť ľahko a dvadsať ťažko zranených. Na východe Slovenska 

polícia zaznamenala osemdesiat dopravných nehôd, štyridsaťdva v Prešovskom, tridsaťosem v Košickom kraji. Oba kraje 

majú na svedomí zhodne troch ťažko zranených. Ľahko sa zranilo v Prešovskom štrnásť a v Košickom dvadsaťsedem 

ľudí. Doprava na východnom Slovensku si tentoraz vyžiadala jeden ľudský život. Okolnosti sobotňajšej tragickej 

dopravnej nehody v Trebišovskom okrese približuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice: "Počas uplynulého víkendu v skorých ranných hodinách došlo v katastri mesta 

Kráľovský Chlmec v Trebišovskom okrese k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej prišla o život mladá chodkyňa. 

Devätnásťročný vodič z Trebišovského okresu viedol vozidlo po priamom úseku štátnej cesty medzi mestom Kráľovský 

Chlmec a križovatkou na mesto Veľké Kapušany, pričom v tesnej blízkosti uvedenej križovatky došlo z doposiaľ 

nezistených príčin k zrážke s dvadsaťtriročnou chodkyňou. Chodkyňa pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktorým na 

mieste podľahla. U vodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prítomnosť alkoholu v organizme u 

chodkyne bude zisťovaná pri pitve. Pri dopravnej nehode vznikla na vozidle škoda vo výške približne tisíc eur. Polícia v 

tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia." 

 

Igor Michalčík: "Za volantmi úradoval aj alkohol. Policajti počas uplynulého víkendu urobili množstvo kontrol zameraných 

na alkohol. Tu sú výsledky. Tridsaťpäťročná vodička, Košice-Okolie, jedna celá šesťdesiatpäť stotín promile. 

Štyridsaťročný vodič, Košice, dve celé sedemdesiatdeväť stotín promile. Päťdesiatšesťročný vodič, Poprad, dve celé 

jedna desatina promile. Devätnásťročný vodič, Spišská Nová Ves, dve promile. Šesťdesiatdvaročný vodič, Rožňava, 

jedna celá osemdesiattri stotín promile s už odobratým vodičákom. Desivý zoznam ľudí, ktorí majú dostatok odvahy 

sadnúť si v tomto prípade doslova opití za volant a bez rozdielu veku. Týchto chytila polícia. Zamýšľať sa však nad tým, 

koľkých polícia nezastaví a teda dychovej skúške nepodrobí, asi nie je ten najlepší nápad. Štatistiky košických policajtov 

hovoria jasnou rečou. Od začiatku tohto roka bolo v priebehu piatich mesiacov zadržaných dvestosedemdesiatšesť 

vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu nad jedno promile. Stopäťdesiatdva vodičov túto hranicu neprekročilo, no tiež 

patria k tým, ktorí si nevážia vodičák, seba, ale najmä ostatných, ktorých ohrozujú." 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  František vyskočil z okna, kde čakali policajti 

 [noviny.sk; 25/06/2016; Matúš Gavlák ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.noviny.sk/c/krimi/frantisek-vyskocil-z-okna-kde-cakali-policajti 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Takmer rutinná kontrola objektu Štátnej veterinárnej správy napojenej na políciu sa zmenila na 

drámu. Pred policajnou hliadkou vyskočil z okna budovy na prízemí 38-ročný František. Okamžite ho začali naháňať. 

 

Keď prišli policajti ku areálu veterinárnej správy, našli zamknutú bránu. Pri kontrole budovy objavili otvorené okno. Pod 

ním bol pripravený LCD monitor. Hneď na to z ďalšieho okna vyskočil 38-ročný Bratislavčan a dal sa na útek.  

 

http://www.noviny.sk/c/krimi/frantisek-vyskocil-z-okna-kde-cakali-policajti
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"Na opakované výzvy polície nereagoval a v úteku pokračoval. Preskočil betónové oplotenie objektu smerom na Tkáčsku 

ulicu," uviedla košická krajská hovorkyňa Jana Mésarová.  

 

Dobrá vizitka policajtov  

 

Ani betónový plot policajtov v naháňačke nezastavil. Rovnako ako podozrivý ho preskočili a po pár metrov muža 

spacifikovali a zadržali.  

 

"Nestáva sa veľmi často, aby bol páchateľ dolapený na mieste páchania trestného činu. Preto každé dolapenie páchateľa 

na takomto mieste je veľmi dobrou vizitkou práce policajného zboru," vysvetľuje viktimológ Róbert Kočiš.  

 

"Podozrivým z protiprávneho konania je 38-ročný Bratislavčan, ktorý bol eskortovaný na policajné oddelenie," dodala 

hovorkyňa.  

 

Chránený objekt  

 

Podľa informácií televízie JOJ bol František už niekoľkokrát súdne trestaný. Aj za majetkovú trestnú činnosť.  

 

Veterinárna správa je ale zabezpečená. "Pult centrálnej ochrany slúži na to, aby vydal signál polícií, že na mieste sa 

nachádza páchateľ trestného činu a v tom prípade už nastupuje Pohotovostná motorizovaná jednotka," informuje Kočiš.  

 

Policajti objasňujú tento prípad ako priestupok proti majetku. Obvinenie voči podozrivému Bratislavčanovi zatiaľ 

nevzniesli.  

 

František vyskočil z okna, kde čakali policajti, pozrite si reportáž:  

 

Zdroj - TV JOJ 

 

Autor - Matúš Gavlák  

 

Zdroj -  

noviny.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Na Sninských rybníkoch súťažia dobrovoľní zdravotníci 

 [korzar.sme.sk; 25/06/2016; Jana Otriová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210650/na-sninskych-rybnikoch-sutazia-dobrovolni-zdravotnici.html 

 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210650/na-sninskych-rybnikoch-sutazia-dobrovolni-zdravotnici.html
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V Rekreačnej oblasti Sninské rybníky sa v sobotu ozývali výkriky popálených chlapcov, ktorým začala horieť chatka, 

stony zranenej motorkárky, ale aj streľba z pušiek. Do malebného kraja pod Vihorlatom si v poskytovaní prvej pomoci 

prišlo zmerať sily dvadsaťpäť družstiev dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža zo všetkých kútov Slovenska. Snina 

hostila 24. ročník Memoriálu Vladimíra Harineka. 

 

SNINA. Na východ Slovenska pricestovalo 25 tímov dobrovoľníkov SČK rôzneho veku a nemedicínskeho vzdelania, aby 

si pod dohľadom bedlivého oka rozhodcov preverili svoje vedomosti aj praktické zručnosti z poskytovania prvej pomoci. 

 

Počas dňa museli absolvovať 12 súťažných a 13 nesúťažných stanovíšť. 

 

Poradiť si museli s rôznymi druhmi poraneniami, ale napríklad aj s farbami, keď prispeli obrázkom do projektu Galérie 

Andreja Smoláka Maľovaný rovník. Zapojil sa aj prezident SČK Viliam Dobiáš. 

 

Prezident pochválil organizátorov 

 

"Všetko je perfektne zorganizované. Harinekov Memoriál je síce v Snine po prvý raz, ale miestni majú bohaté skúsenosti 

s organizovaním súťaží prvej pomoci pre deti a mládež. Okrem toho mnoho dobrovoľníkov zo Sniny chodievalo po minulé 

roky súťažiť na Harinekov memoriál do iných miest. Dobrou radou pomohli aj bývalí organizátori. Je to kolektívna práca," 

povedal v polovici súťažného dňa Viliam Dobiáš. 

 

Ocenil realistickosť podujatia. "Nielen čo sa týka figurantov a poranení, ale nechýba napríklad hasičské auto, policajti, 

vozidlo z elektrární, ktoré vypína prúd pri ošetrovaní zranených pri trafostanici," doplnil. 

 

Vyzdvihol tiež krásu areálu i prítomnosť návštevníkov, ktorí sa, neraz nechtiac, stávajú účastníkmi podujatia. 

 

"Je to dobrá propagácia našej práce," uzavrel. 

 

Popáleniny. Ošetruje družstvo zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Ako naozaj 

 

Na "pľaci" bolo vyše 40 figurantov s celým spektrom poranení. 

 

"Zaslúžia si veľkú pochvalu. Realistickosť situácie je postavená na ich výkone. Sú perfektní. Môžu robiť komparzistov vo 

filmoch," pochválila päticu žiakov sninského cirkevného gymnázia, ktorí utrpeli popáleniny pri požiari chatky, vedúca 

maskérka poranení Oľga Szalmová. 

 

Slovami chvály nešetrila ani rozhodcovská dvojica Martin Zelenka z Bratislavy a Adriana Mikušová zo Svidníka. 
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"Všetci sú výborní. Nehovoríme o chybách, ale o rôznych nedostatkoch v detailoch," povedali. Výkonom súťažiacich v 

polovici dňa dali zatiaľ "výbornú dvojku". 

 

Na "bojisku" 

 

Históriu Sniny a regiónu, ktorý zasiahli obe svetové vojny, priblížili súťažiacim na netradičnom stanovišti členovia Klubu 

vojenskej histórie Karpaty. Uniformy, zbrane, guľomety, ale aj historické zdravotnícke pomôcky zo zbierok Klubu 

sprítomnili súťažiacim minulosť. 

 

"Pripravili sme poľný lazaret. Po prvýkrát," prezradila lekárka Ivana Varchoľáková zo Sniny. Pre súťažiacich nachystala 

vedomostný test. 

 

"Aby sa dozvedeli o histórii medicíny, aby videli, ako sa poskytovala prvá pomoc v poli v zákopoch, počas boja, keď 

chýbali antibiotiká a bolo sa treba popasovať s infekciami," povedala. 

 

Vedomostný test na "historickom" stanovišti. Pripravila ho lekárka Ivana Varchoľálová. Vypĺňa ho družstvo z Dolného 

Kubína. 

 

Ako sa bojovalo v dvoch vojnách. 

 

Maľovaný rovník a Popradčania. 

 

Gymnazisti – figuranti. Peter Pitlanič (zľava), Patrik Bončik, Matúš Marinič, Igor Fedurco a Roman Vozár. 

 

Prezident SČK Viliam Dobiáš. Zapojil sa do Maľovaného rovníka. Foto: AS 

 

Rozhodcovia. Adriana Mikušová a Martin Zelenka. 

 

Foto k článku: Jana Otriová 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Manžela zabila kuchynským nožom 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 25/06/2016;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 
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Monika Bruteničová, moderátorka: "V jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi sa pohádali a dokonca pobili manželia v 

dôchodkovom veku. Marta napokon svojho manžela zabila kuchynským nožom. Postavila sa pred senát Okresného súdu 

v Košiciach." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Invalidná dôchodkyňa Marta bodla svojho manžela nožom priamo do srdca. Tvrdí však, 

že išlo o jednoznačnú sebaobranu. Podľa dôchodkyne Jozef popíjal v osudný deň už od skorého rána. Manželke hrubo 

nadával a mal ju dokonca škrtiť tak silno, že údajne strácala vedomie. Útoky sa stupňovali po celý deň." 

 

Marta, obžalovaná: "A už tak ma škrtil, že som sa nemohla vyslobodiť, som zobrala ten nožík a som ho pichla." 

 

Janette Rákošová: "Jozef sa podľa jej slov ešte zasmial. Marta z izby odišla a vrátila sa k nemu až po polhodine. Manžel 

už bol však mŕtvy." 

 

Marta: "Ja nepopieram, že skutok sa stal, ale ja som nemala žiadny úmysel spôsobiť mu takú ranu." 

 

Janette Rákošová: "Dôchodkyňa tvrdí, že ju manžel bil takmer každý deň. Časté hádky a útoky potvrdila aj jej nevlastná 

dcéra, ktorá na súde vypovedala, že nebohý Jozef bol agresívny hlavne, keď si vypil." 

 

Jozefova dcéra: "Som otcovi dohovárala, aby toľko nepil a aby ju tiež aj nebil." 

 

Janette Rákošová: "Časté hádky potvrdili aj susedia z paneláka. Podľa nich často popíjala aj Marta." 

 

Sused: "Bolo počuť tak cez balkón, keď sme boli vonku, tak bolo ich počuť. On bol ležiaci zrejme, ale ona si dala do 

nosa." 

 

Janette Rákošová: "Marta bola v minulosti sedemkrát súdne trestaná. Vo väzení si dokonca odsedela trinásť rokov za 

vraždu. Ak jej tentoraz súd uzná vinu, za zločin zabitia jej hrozí dvanásťročné väzenie." 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Výstava Spišská paleta predstaví diela 14 členov ART klubu 

 [24hod.sk; 26/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/vystava-spisska-paleta-predstavi-diela-14-clenov-art-klubu-cl445634.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Spišská Nová Ves 26. júna (TASR) - Výstava Spišská paleta, ktorá sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového 

strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi, predstaví diela 14 členov ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov. TASR o tom 

informovala Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska. 

http://www.24hod.sk/vystava-spisska-paleta-predstavi-diela-14-clenov-art-klubu-cl445634.html
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Výstava malieb a kresieb je putovná a má ročnú periodicitu. "Témy v dielach sú rôznorodé, pretože každého autora 

zaujme niečo iné. Vyhľadávaným motívom stále ostáva krajina, ale svoje miesto si našla aj figurálna tvorba a železničná 

tematika," uviedla Bukovinská. Technické stvárnenie každého autora je originálne a svojské. Pri tvorbe diel použili 

pastely, akryl a olej. Skúšajú tiež netradičnejšie kombinácie, veľkej obľube sa teší enkaustika. "Plastiky v tomto ročníku 

nemajú, bohužiaľ, svojho zástupcu," dodala Bukovinská. 

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok (28.6.) o 16.30 h vo výstavných priestoroch SOS. Spišská paleta bude verejnosti 

prístupná do 27. júla. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Spišská paleta predstaví diela neprofesionálnych výtvarníkov 

 [korzar.sme.sk; 26/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211133/spisska-paleta-predstavi-diela-neprofesionalnych-vytvarnikov.html 

 

Výstava malieb a kresieb je putovná a má ročnú periodicitu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Výstava Spišská paleta, ktorá sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového strediska (SOS) v 

Spišskej Novej Vsi, predstaví diela 14 členov Art klubu neprofesionálnych výtvarníkov, informovala Miriama Bukovinská 

zo Spišského osvetového strediska. 

 

Výstava malieb a kresieb je putovná a má ročnú periodicitu. 

 

"Témy v dielach sú rôznorodé, pretože každého autora zaujme niečo iné. Vyhľadávaným motívom stále ostáva krajina, 

ale svoje miesto si našla aj figurálna tvorba a železničná tematika," uviedla Bukovinská. 

 

Technické stvárnenie každého autora je originálne a svojské. Pri tvorbe diel použili pastely, akryl a olej. Skúšajú tiež 

netradičnejšie kombinácie, veľkej obľube sa teší enkaustika. 

 

"Plastiky v tomto ročníku nemajú, bohužiaľ, svojho zástupcu," dodala Bukovinská. 

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 28. 6. o 16.30 h vo výstavných priestoroch SOS. 

 

Spišská paleta bude verejnosti prístupná do 27. júla. 

 

Späť na obsah 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211133/spisska-paleta-predstavi-diela-neprofesionalnych-vytvarnikov.html
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1.16.  Výstava Spišská paleta predstaví diela 14 členov ART klubu 

 [teraz.sk; 26/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/vystava-spisska-paleta-predstavi-diela/203794-clanok.html 

 

Výstava malieb a kresieb je putovná a má ročnú periodicitu. Technické stvárnenie každého autora je originálne a svojské. 

 

Ilustračná snímka. Foto: Martin Baumann 

 

Spišská Nová Ves 26. júna (TASR) - Výstava Spišská paleta, ktorá sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového 

strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi, predstaví diela 14 členov ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov. TASR o tom 

informovala Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska. 

 

Výstava malieb a kresieb je putovná a má ročnú periodicitu. "Témy v dielach sú rôznorodé, pretože každého autora 

zaujme niečo iné. Vyhľadávaným motívom stále ostáva krajina, ale svoje miesto si našla aj figurálna tvorba a železničná 

tematika," uviedla Bukovinská. Technické stvárnenie každého autora je originálne a svojské. Pri tvorbe diel použili 

pastely, akryl a olej. Skúšajú tiež netradičnejšie kombinácie, veľkej obľube sa teší enkaustika. "Plastiky v tomto ročníku 

nemajú, bohužiaľ, svojho zástupcu," dodala Bukovinská. 

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok (28.6.) o 16.30 h vo výstavných priestoroch SOS. Spišská paleta bude verejnosti 

prístupná do 27. júla. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Ružový pochod v Spišskej Novej Vsi spojil ľudí s dobrým srdcom 

 [korzar.sme.sk; 26/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8210891/ruzovy-pochod-v-spisskej-novej-vsi-spojil-ludi-s-dobrym-srdcom.html 

 

V Spišskej Novej Vsi sa bojovalo za zdravé prsia. Druhého ročníka Ružového pochodu sa v sobotu zúčastnilo okolo 650 

nadšených podporovateľov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Na Slovensku na ňu ochorie 

ročne takmer 2 000 žien. 

 

V regióne Spiša každoročne diagnostikujú zhubné ochorenie zhruba 60 ženám. 

 

Poslednú júnovú sobotu sa na spišskonovoveskom námestí stretli po druhýkrát ľudia s veľkými srdciami na Ružovom 

pochode proti rakovine prsníka. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/vystava-spisska-paleta-predstavi-diela/203794-clanok.html
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8210891/ruzovy-pochod-v-spisskej-novej-vsi-spojil-ludi-s-dobrym-srdcom.html
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Most, ktorý spája 

 

Charitatívne podujatie organizovalo domáce Občianske združenie Venus. 

 

"Naším prvoradým cieľom je vytvoriť pomyselný most medzi ľuďmi, ktorí chcú pomáhať a tými, ktorí pomoc potrebujú. 

Ružovým pochodom chceme podporiť občianske združenie Mamma, ktoré v Spišskej Novej Vsi združuje ženy s 

rakovinou prsníka," povedala Júlia Harčárová, ktorá spolu s členkami združenia Soňou Šulákovou, Janou Uhlárovou a 

Petrou Lisoňovou podujatie organizovala. 

 

Ťahákom kultúrneho programu bola populárna speváčka Celeste Buckingham, zaujala aj tanečná skupina Denzz industry 

a detský spevácky zbor Villa saxorum. 

 

Podpora chorým ženám 

 

Okolo 650 ľudí vyjadrilo podporu ženám a rodinám trpiacim týmto ochorením, keď spolu vyštartovali na ružový pochod 

námestím. Pred radnicou ich privítal primátor mesta Ján Volný (Smer), ktorý ocenil aktivity účastníčok. 

 

"Pochodujete za dobrú vec. Život prináša nielen tie pekné chvíle, ale aj výzvy. Nesmierne si vážim, koľko času venujete 

propagácii prevencie vyšetrenia prsníkov." 

 

Najviac emócií vyvolalo u účastníčok vypustenie balónov do neba tým ženám, ktoré boj s rakovinou prehrali. 

 

"To ale neznamená, aby sme nad chorobou plakali. Práve naopak, s oduševnením s ňou bojovali. Choré žienky v tom nie 

sú samé, aj my sme tu pre ne," vravela so slzami v očiach dojatá Harčárová. 

 

Tá za združenie Venus darovala OZ Mamma šek v hodnote 2-tisíc eur. Finančné prostriedky budú použité na nákup 

kompenzačných pomôcok pre členky. 

 

Obrovské poďakovanie 

 

"Združenie Mamma tretí rok spája ženy s rakovinou prsníka. Fungujeme na princípe vzájomnej podpory. Absolvujeme 

podporné sedenia, rôzne odborné prednášky. Vieme si navzájom poradiť ako bojovať so zákernou chorobou, pomôcť v 

sociálnej oblasti. Členkám združenia Venus patrí naše obrovské poďakovanie," zhodnotila Mária Baradlaiová z Mammy. 

 

Tá chorobu porazila a teraz dodáva energiu druhým. 

 

"Každej žene odporúčam, aby sa pravidelne venovala samovyšetreniu prsníkov a nezanedbávala preventívne prehliadky. 

Je dôležité pozorovať samu seba a pri akejkoľvek zmene nepodceniť situáciu a vyhľadať lekára. Aj keby sa ukázalo, že 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 6. 2016 

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

nález má rakovinový pôvod, je veľmi pravdepodobné, že ide o počiatočné štádium choroby. Vtedy je možnosť vyliečenia 

vysoká." 

 

Foto k článku: Eva Šoltísová 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Deti môžu zažiť zaujímavé leto aj s aktivitami centra voľného času 

 [teraz.sk; 26/06/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/presov-deti-mozu-zazit-zaujimave/28128-clanok.html 

 

V štyroch turnusoch sa ho môžu zúčastniť deti vo veku od prvého po deviaty ročník základnej školy. 

 

 Prešov 26. júna (TASR) – Prešovčania, ktorí potrebujú počas leta zabezpečiť starostlivosť o svoje školopovinné deti, 

môžu využiť denný prímestský tábor, ktorý organizuje ABC - Centrum voľného času (CVČ) v Prešove vo svojich 

priestoroch na Októbrovej ulici. V štyroch turnusoch sa ho môžu zúčastniť deti vo veku od prvého po deviaty ročník 

základnej školy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Prešov Veronika Kmetóny Gazdová. 

 

 Starostlivosť o deti bude zabezpečená v pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 h, postarajú sa o nich profesionálni 

pedagogickí pracovníci. Počas týždňa sa prázdninujúce deti budú venovať športovým aktivitám, turistike, navštívia 

neďaleký Ekopark, k dispozícii majú miestnosť výpočtovej techniky. Organizátori do programu zahrnuli tvorivé dielne, 

rôzne hry a súťaže. 

 

 Deti budú mať každý deň zabezpečený teplý obed, pitný režim, olovrant. K dispozícii majú telocvičňu, klubovne. Za účasť 

v súťažiach dostanú odmeny.  

 

 Prvý turnus začína 4. júla, ďalšie vždy v pondelok 11. júla, 18. júla a posledný turnus bude od 25. do 29. júla.  

 

 Okrem toho centrum pripravilo v prvý deň prázdnin (1. júla) jednodňový výlet do Spišskej Novej Vsi do ZOO a na 

kúpalisko a do zábavného parku Tricklandia v Starom Smokovci pre deti aj rodičov.  

 

 Prvý augustový týždeň organizuje tiež päťdňový pobytový tábor v obci Trnkov neďaleko Prešova. Nástup je 1. augusta, 

deti sa domov vrátia 5. augusta. 

 

 Koncom prázdnin v dňoch 25. až 30. augusta bude v ABC-CVČ Detský filmový festival. Bližšie informácie sú uvedené na 

webovej stránke: http://abccentrum.sk/. 

 

Späť na obsah 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/presov-deti-mozu-zazit-zaujimave/28128-clanok.html
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1.19.  Disciplinárka SFZ udelila tresty zákazu činnosti štyrom klubom 

 [sport.sk; 26/06/2016; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/223060/disciplinarka-sfz-udelila-tresty-zakazu-cinnosti-styrom-klubom/ 

 

- Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) na základe podnetu športovo-technickej komisie (ŠTK 

SFZ) za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry potrestala štyri kluby MFK Skalica, FK Dukla Banská Bystrica, ŠKF Sereď 

a AFC Nové Mesto nad Váhom zákazom výkonu športovej činnosti a prestupov do klubu od 23. júna 2016 až do splnenia 

povinnosti. 

 

Informuje o tom oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v novej úradnej správe. 

 

Disciplinárna komisia SFZ oznámila klubom, že hráč, ktorého v záverečnom kole sezóny 2015/2016 napomenuli 5., 9., 

12. alebo 15. žltou kartou, môže do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia písomne požiadať o určenie pokuty, 

miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/2017. V prípade, ak hráč zaplatí 

stanovenú pokutu, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a futbalista môže hrať v 1. kole nového súťažného 

ročníka. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: Fortuna liga - 150 eur, Doxxbet liga (II. liga) - 100 eur, dorast - 30 

eur. 

 

Túto možnosť využil Martin Šebek (Nové Mesto nad Váhom), pred ním aj ďalší hráč z druholigového klubu Kamil Zekucia 

(Spišská Nová Ves), ktorí zaplatili zbernú faktúru 100 eur. Dvojica futbalistov z tímov Fortuna ligy Peter Štepanovský 

(DAC 1904 Dunajská Streda) a Martin Mikovič (Spartak Trnava) uhradila 150 eur. DK SFZ spomenutému kvartetu hráčov 

uvoľnila pozastavenie výkonu športovej činnosti a môžu nastúpiť už v stretnutí 1. kola nového ročníka najvyššej, resp. 

druhej najvyššej slovenskej súťaže 2016/2017. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Marta zabila manžela kuchynským nožom. Bodla ho priamo do srdca 

 [noviny.sk; 26/06/2016; redakcia ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.noviny.sk/c/krimi/marta-zabila-manzela-kuchynskym-nozom-bodla-ho-priamo-do-srdca 

 

KOŠICE - V jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi sa pohádali a dokonca pobili manželia dôchodkovom veku. Marta 

napokon svojho muža zabila kuchynským nožom. Postavila sa pred senát v Košiciach. 

 

Invalidná dôchodkyňa Marta bodla svojho manžela nožom priamo do srdca. Tvrdí ale, že išlo o jednoznačnú sebaobranu.  

 

Nadávky i škrtenie  

 

Podľa dôchodkyne Jozef popíjal v osudný deň už od skorého rána. Manželke hrubo nadával a podľa jej slov ju škrtil tak 

silno, že strácala vedomie. Útoky sa stupňovali počas celého dňa.  

http://sport.aktuality.sk/c/223060/disciplinarka-sfz-udelila-tresty-zakazu-cinnosti-styrom-klubom/
http://www.noviny.sk/c/krimi/marta-zabila-manzela-kuchynskym-nozom-bodla-ho-priamo-do-srdca
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"A už ma tak škrtil, že som sa nemohla vyslobodiť. Zobrala som ten nožík a pichla som ho," opisovala situáciu Marta v 

súdnej sieni.  

 

Tridsať minút  

 

Jozef sa podľa jej slov ešte zasmial. Marta z izby odišla a vrátila sa k nemu až po polhodine. Manžel bol už mŕtvy.  

 

"Ja nepopieram, že sa skutok stal, ale ja som nemala žiadny úmysel spôsobiť mu takú ranu," tvrdila Marta pred sudcom.  

 

Bitky na dennom poriadku  

 

Dôchodkyňa tvrdí, že manžel ju bil takmer každý deň. Časté hádky a útoky potvrdila aj jej nevlastná dcéra, ktorá na súde 

vypovedala, že nebohý Jozef bol agresívny. Najmä keď si vypil.  

 

"Otcovi som dohovárala, aby toľko nepil a by ju tiež nebil," hovorila Jozefova dcéra v súdnej sieni.  

 

Už trestaná  

 

Hádky potvrdili i susedia z bytovky. Podľa nich často popíjala aj Marta.  

 

"Bolo ich počuť, keď sme boli vonku, tak cez balkón. On bol zrejme ležiaci, ale ona si dala do nosa," priznal sused.  

 

Martu v minulosti sedemkrát súdne potrestali. Vo väzení si dokonca odsedela 13 rokov za vraždu. Ak jej aj tentokrát súd 

uzná vinu, hrozí jej za zabitie 12-ročné väzenie.  

 

Marta zabila manžela kuchynským nožom. Bodla ho priamo do srdca, pozrite si reportáž:  

 

Zdroj - TV JOJ 

 

Autor - redakcia 

 

Zdroj -  

noviny.sk, TV JOJ - Janette Rákošová 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 27. júna 
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 [korzar.sme.sk; 26/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8209151/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-27-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 

 

Lekáreň GALENOS ul. Hlavná (obchodný dom) 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX Duklianska 19 

 

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

 

Rožňava 

 

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. 

http://korzar.sme.sk/c/8209151/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-27-juna.html
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Revúca 

 

Benu - Tesco 

 

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 

 

Lekáreň Pri nemocnici, Sládkovičova 10 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS – Poliklinika ADUS PP, Mnoheľova 2 

 

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

 

Humenné 

 

Pri kaštieli, Mierová ulica 33, 057/778 33 55 

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Trebišov 

 

ALEXIS J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

ROZMARÍN Štefánikova 1392/14, 056/6894930 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Dostanú Košice po 27 rokoch novú atletickú halu? 

 [korzar.sme.sk; 26/06/2016; Marián Kizek ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8210869/kosicka-zupa-si-chce-vziat-uver-tridsat-milionov-eur.html 

 

Metropola východu má nakročené k tomu, aby sa tu po takmer 27 rokoch opäť vybudovala atletická hala. Tá pretlaková 

nafukovacia z roku 1974 vo Všešportovom areáli nevydržala ani do príchodu nežnej revolúcie a spľasla ešte pred 

Novembrom ’89 spolu so socializmom. Dnes o jej výstavbe môžu rozhodnúť poslanci zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja (KSK) na svojom treťom tohtoročnom rokovaní. 

 

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára. 

 

KOŠICE. Krajský parlament ešte v apríli schválil informatívnu správu o tom, že si KSK zoberie 30-miliónový úver od 

Európskej investičnej banky, ktorý zafixuje na prvých desať rokov s úrokom 0,78 percenta. 

 

Splácať by sa mal 20 rokov a peniaze z neho pôjdu väčšinou na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ako aj do školstva, 

kultúry a sociálnych zariadení. 

 

Teraz by mali poslanci prijať uznesenie, ktorým župana Zdenka Trebuľu (Smer) poveria podpísaním úverovej zmluvy a 

zároveň schvália rozdelenie peňazí na konkrétne investície. 

 

Do školstva takmer 4,6 milióna eur 

 

Spomínaná hala s rozmermi 100 x 50 m s 200-metrovým oválom, ktorá by mala stáť na pozemku v areáli košického 

športového gymnázia, patrí spolu s vybudovaním nových telocviční na trebišovskom gymnáziu a Strednej odbornej škole 

v Spišskej Novej Vsi k trom projektom v oblasti školstva s celkovým rozpočtom 4,59 milióna eur. 

 

Najviac peňazí, až cca 60 percent z poskytnutého úveru, by malo ísť na opravy ciest a nákup nových mechanizmov pre 

Správu ciest KSK. 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8210869/kosicka-zupa-si-chce-vziat-uver-tridsat-milionov-eur.html
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Tridsaťmiliónový úver by mal KSK čerpať až do roku 2018. Po jeho prijatí dôjde budúci rok k zvýšeniu zadlženia KSK až 

na hodnotu 41,63 percenta z celkových príjmov, čo sa na aprílovom zastupiteľstve nestretlo s pochopením opozície a 

preto sa aj tentoraz očakáva k tomuto bodu veľká diskusia. 

 

Zrušia školské jedálne a predĺžia prenájmy zdravotníkom 

 

Poslanci by na dnešnom rokovaní mali upraviť aj rozpočet KSK, vypočuť si informáciu o poskytnutých dotáciách a 

rokovať aj o stratégii na rozvoj kreatívnej ekonomiky v kraji. 

 

Schvaľovať budú aj výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice či stratégiu trvalej udržateľnosti 

financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v kraji. 

 

Zároveň by mali odobriť aj zrušenie školských jedální SOŠ Jána Bocatia v Košiciach a Strednej odbornej školy Mierová v 

Strážskom k začiatku nového školského roka. 

 

Rozhodovať budú aj o viacerých majetkových veciach vrátane diskutabilného predĺženia doby nájmu nebytových 

priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Kam za kultúrou - pondelok 27. júna 

 [korzar.sme.sk; 26/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8209153/kam-za-kulturou-pondelok-27-juna.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.20, 16.20, Hľadá sa Dory o 16.00, 17.30, 18.20, V zajatí 

démonov 2 o 19.50, 20.50, Deň nezávislosti: Nový útok o 20.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.40, Deň nezávislosti: Nový útok 

3D o 18.00, Angry Birds vo filme o 15.30, Warcraft: Prvý stret o 17.50, Warcraft: Prvý stret 3D o 20.30, Podfukári 2 o 

17.20, Prázdniny All Exclusive o 18.25, 20.25, Alica v krajine za zrkadlom o 17.10, Centrálna inteligencia o 19.40, 

ARTMAX OPERA - Werther - priamy prenos o 20.10 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 

http://korzar.sme.sk/c/8209153/kam-za-kulturou-pondelok-27-juna.html
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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 - Rigoletto o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Na skle maľované 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.), 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; 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, 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 život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Femme fatale - motív ženy 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: Areál MaKCJZ - 

Múzeum deťom - Šlabikár remesiel (výchovno-vzdelávacie podujatie pre školy) od 8.00 do 15.00 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - 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.), (cvičenie) Sharing Training o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

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

Strážcovia 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 17.10, Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.20, Prázdniny All Exclusive o 16.20, 

Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.00, V zajatí démonov 2 o 20.50, Warcraft: Prvý stret o 18.20, ARTMAX OPERA 

- Werther o 20.10 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 

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; 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, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: 

Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: 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.), ART KLUB - Janko Lehotský - Moje 

mladšie ja (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 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Fatálne následky jazdy v protismere 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 26/06/2016;  Denisa Gerši; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Každé auto v protismere, ktoré tam nemá čo robiť, môže spôsobiť fatálne následky. 

Predovšetkým na diaľnici, kde vo vysokej rýchlosti vodiči nemusia stihnúť reagovať." 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "Teraz vám ukážeme dve vozidlá idúce v protismere v centre Spišskej Novej Vsi. 

Oprotiidúci vodič ich na nesprávny smer jazdy aj upozornil." 
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Denisa Gerši, redaktorka: "Video sa podarilo nakrútiť nášmu divákovi v centre Spišskej Novej Vsi, kde je už viac ako 

pätnásť rokov na námestí zjednosmernená premávka. Neveril vlastným očiam, keď uvidel dve oprotiidúce vozidlá. Peter 

preto ihneď zastavil. Obaja vodiči s najväčšou pravdepodobnosťou pri vychádzaní z parkoviska nerešpektovali dopravnú 

značku prikázaný smer a odbočili rovno do protismeru." 

 

Redaktor (zdroj: e-mail od Petra): "Cestou po trojprúdovej jednosmerke sme si všimli, ako dve autá vychádzajú z 

parkoviska priamo do protismeru. Blikali sme, trúbili, ale asi veľmi dobre vedeli, že idú v protismere, keďže nereagovali a 

na parkovisko, z ktorého vychádzali, sa nedá dostať nijak inak, len po tej istej trojprúdovej jednosmerke." 

 

Denisa Gerši: "V tomto prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nepozornosť oboch vodičov, ktorí si pri výjazde z 

parkoviska jednoducho príkazovú značku asi nevšimli. Obaja vodiči tak porušili dopravné predpisy, za čo by podľa 

zákona mohli prísť aj o vodičák." 

 

Igor Dolanský, inštruktor autoškoly: "Pokiaľ jazdí vozidlo v protismere na jednosmernej ceste, jedná sa o porušenie 

pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a samozrejme policajti takéto priestupky postihujú." 

 

Denisa Gerši: "Otázkou ostáva, ako v takejto situácii nesprávne jazdiacich vodičov upozorniť." 

 

Igor Dolanský: "Treba upozorniť takého vodiča, ale netreba to riešiť zbytočne agresívnym spôsobom. Keď mu bliknete a 

nepochopí to, nakoniec je otázka veľmi krátkeho časového horizontu, čo sa miniete, treba sa takému vodičovi širokým 

oblúkom vyhnúť, aby nedošlo k čelnej zrážke." 

 

Denisa Gerši: "Najväčším rekordérom, ktorý prešiel pätnásť kilometrov v protismere, bol osemdesiatročný dôchodca, 

ktorý však po čelnej zrážke namieste podľahol zraneniam. Len pred týždňom sa do protismeru na R1 pri Banske j Bystrici 

dostal mladý, zrejme neskúsený devätnásťročný vodič. O udalosti sa diaľniční policajti dozvedeli rýchlo, no zasiahnuť už 

nestihli, vozidlá do seba vrazili čelne." 

 

Igor Dolanský: "Pri čelných zrážkach bývajú veľmi často fatálne následky." 

 

Denisa Gerši: "No a niekedy ide o ozajstných hazardérov. Tento vodiči jazdiaci po D1 pri Poprade rozhodne musel 

spozorovať, že ide v protismere. Otec s piatimi deťmi v aute sa mu stihol vyhnúť na poslednú chvíľu, auto utrpelo len 

škrabanec, no vodič v protismere sa rútil veselo ďalej." 

 

Pavol Paľo, poškodený vodič (vysielané 31.08.2015): "To, že sa mu stalo, že si nevšimol značku, je jedna vec. To, ako sa 

zachoval potom, je vec úplne iná, lebo minimálne by som bol zastavil na krajnici a keby, tak už by som cúval, aj keď v 

smere jazdy, dal o sebe vedieť, snažil sa to vyriešiť ináč, nie jazdou v protismere v rýchlom pruhu na diaľnici." 

 

Späť na obsah 
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1.25.  Poslanci župy delia 30–miliónový úver 

 [Korzár; 149/2016; 27/06/2016; s.: 6; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN/KORZOVANIE] 

 

Metropola východu má nakročené k tomu, aby sa tu po takmer 27 rokoch opäť vybudovala atletická hala. Tá pretlaková 

nafukovacia z roku 1974 vo Všešportovom areáli nevydržala ani do príchodu nežnej revolúcie a spľasla ešte pred 

Novembrom ’89 spolu so socializmom. Dnes o jej výstavbe môžu rozhodnúť poslanci zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja (KSK) na svojom treťom tohtoročnom rokovaní. 

 

KOŠICE. Krajský parlament ešte v apríli schválil informatívnu správu o tom, že si KSK zoberie 30-miliónový úver od 

Európskej investičnej banky, ktorý zafixuje na prvých desať rokov s úrokom 0,78 percenta. Splácať by sa mal 20 rokov a 

peniaze z neho pôjdu väčšinou na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ako aj do školstva, kultúry a sociálnych zariadení. 

Teraz by mali poslanci prijať uznesenie, ktorým župana Zdenka Trebuľu (Smer) poveria podpísaním úverovej zmluvy a 

zároveň schvália rozdelenie peňazí na konkrétne investície. 

 

Do školstva takmer 4,6 milióna eur 

 

Spomínaná hala s rozmermi 100 x 50 m s 200-metrovým oválom, ktorá by mala stáť na pozemku v areáli košického 

športového gymnázia, patrí spolu s vybudovaním nových telocviční na trebišovskom gymnáziu a Strednej odbornej škole 

v Spišskej Novej Vsi k trom projektom v oblasti školstva s celkovým rozpočtom 4,59 milióna eur. Najviac peňazí, až cca 

60 percent z poskytnutého úveru, by malo ísť na opravy ciest a nákup nových mechanizmov pre Správu ciest KSK. 

Tridsaťmiliónový úver by mal KSK čerpať až do roku 2018. Po jeho prijatí dôjde budúci rok k zvýšeniu zadlženia KSK až 

na hodnotu 41,63 percenta z celkových príjmov, čo sa na aprílovom zastupiteľstve nestretlo s pochopením opozície a 

preto sa aj tentoraz očakáva k tomuto bodu veľká diskusia. 

 

Zrušia školské jedálne 

 

Poslanci by na dnešnom rokovaní mali upraviť aj rozpočet KSK, vypočuť si informáciu o poskytnutých dotáciách a 

rokovať aj o stratégii na rozvoj kreatívnej ekonomiky v kraji. Schvaľovať budú aj výročnú správu Agentúry na podporu 

regionálneho rozvoja Košice či stratégiu trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v kraji. 

Zároveň by mali odobriť aj zrušenie školských jedální SOŠ Jána Bocatia v Košiciach a Strednej odbornej školy Mierová v 

Strážskom k začiatku nového školského roka. 

 

MARIÁN KIZEK 

 

Späť na obsah 
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