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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Cirkusy sa obvineniam Slobody zvierat bránia 

     [sme.sk; 27/06/2016; Iveta Hažíková ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.2. Košická župa si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia od EIB 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.3. KSK si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia 30 miliónov eur od EI 

     [teraz.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.4. KSK si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia 30 miliónov eur od EI 

     [24hod.sk; 27/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.5. Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

     [hlavnespravy.sk; 27/06/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

1.6. Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.7. Policajti odkryli svoje plány na našich cestách: Pozor si treba dať už počas dneška 

     [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Objatie má čarovnú moc: Od pondelka sa môžete objímať s dobrovoľníkmi 

     [poprad.dnes24.sk; 27/06/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.9. Žilinský fanklub je najlepší 

     [sme.sk; 27/06/2016; Milan Gončár ; Zaradenie: Šport] 

1.10. Jakub Vojtuš sa stal hráčom poľskej Legnice 

     [sme.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Futbal - Ďalšie súťaže] 

1.11. Dojímavé momenty v Spišskej: Do neba leteli balóny ženám, ktoré prehrali ťažký boj 

     [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.12. Putovný kinematograf premietne Evu Novú aj Pelíšky pod holým nebom 

     [pravda.sk; 27/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.13. Učiteľka ich zbierala 10 rokov a sú parádne: Výber hlášok z gymnázia v Spišskej! 

     [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Študenti dnes v slovenských mestách rozdávajú objatia 

     [teraz.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.15. Voda vo viac ako polovici zo 17 studničiek v Slovenskom raji nie je vhodná na pitie 

     [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 27/06/2016;  Ondrej Holič; Zaradenie: z domova] 

1.16. V Spišskej Novej Vsi rozdávajú objatia, chcú vytvoriť rekord 

     [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

1.17. Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

     [netky.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.18. Dni humoru zabavili Novovešťanov 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.19. Jakub Vojtuš hráčom poľskej Legnice 

     [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. My sme východ 2016 

     [infospravy.sk; 27/06/2016; TS ; Zaradenie: Užitočné] 

1.21. Spišské folklórne slávnosti predstavili tradičnú kultúru 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.22. Štyri kluby so zákazom výkonu športovej činnosti 

     [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.23. V klincovkách mládeži osem titulov 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.24. Pohotovosť v lekárňach - utorok 28. júna 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.25. Policajné hliadky na Slovensku 27.6.2016 

     [automix.atlas.sk; 27/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

1.26. Kam za kultúrou - utorok 28. júna 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.27. Poslanci opravu skateboardového ihriska v Humennom nepodporili 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Jana Otriová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. Pavol Grešo v mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

     [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Vladimír Vasilenko ; Zaradenie: Šport] 

1.29. Schválili 30 miliónov 

     [TA3, 12:00; Žurnál; 27/06/2016;  Vladimír Tomek] 

1.30. Cirkusy sa obvineniam Slobody zvierat bránia 

     [Kysucké noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 6; IVETA HAŽÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.31. Futbalisti MFK Rožňava uzavreli sezónu 

     [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 16; pp ; Zaradenie: Rožňavský] 

1.32. V klincovkách mládeži osem titulov 

     [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 20; šč ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.33. Župa ide kúpiť dvadsať áut za 300 000 eur 

     [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 4; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.34. Vytvorili rekord v počte objatí 

     [Nový Čas; 150/2016; 28/06/2016; s.: 7; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.35. V Spišskej Novej Vsi vytvorili rekord: Tisíce objatí zadarmo! 

     [cas.sk; 28/06/2016; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: Správy] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Cirkusy sa obvineniam Slobody zvierat bránia 

 [sme.sk; 27/06/2016; Iveta Hažíková ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20201052/nasekysuce.sme.sk/cirkusy-sa-obvineniam-slobody-zvierat-brania.html 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20201052/nasekysuce.sme.sk/cirkusy-sa-obvineniam-slobody-zvierat-brania.html
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 Je možné, že v budúcnosti už v cirkusoch nebudeme vidieť vystupovať divožijúce zvieratá. Ministerstvo 

pôdohospodárstva pripravuje návrh takéhoto zákazu. Ide o dlhoročnú kampaň Slobody zvierat a petíciu, ktorú zatiaľ 

podpísalo vyše 55-tisíc ľudí. 

 

V našom zverinci máme indické slony, ktoré v manéži predvádza Elvis Errani - mnohonásobný laureát najprestížnejšieho 

cirkusového festivalu sveta Monte-Carlo. (Zdroj - PETR GONGOL ) 

 

Sloboda zvierat už dlhé roky poukazuje na zlé, najmä stresujúce podmienky, v akých vraj zvieratá v cirkusoch žijú. Žiada 

prijať legislatívne opatrenia, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých druhov živých zvierat v cirkusoch, tiež 

akvaparkoch či delfináriách. 

 

Ministerstvo založilo pracovnú skupinu 

 

"Ministerstvo pôdohospodárstva z vlastnej iniciatívy založilo pracovnú skupinu, ktorá sa bude dlhodobo zaoberať 

riešením ochrany zvierat komplexne a s odbornou úrovňou. Už dnes prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR kontrolujeme, v akom stave sú zvieratá a to najmä po transporte, ktorý je pre nich najproblematickejší. V 

zásade sa nebránime takým úpravám legislatívy, ktoré by viedli k efektívnemu zlepšeniu ochrany zvierat. Či budeme 

presadzovať úplný zákaz ich vystupovania v cirkusoch, sa ministerstvo rozhodne na základe výstupov práve zo 

zmienenej pracovnej skupiny. Tá v minulosti neprišla k jednoznačnému záveru," informoval Michal Feik z ministerstva 

pôdohospodárstva. 

 

"Petícia, ktorú spomínajú samozvaní ochrancovia zvierat, nás určite "nerozhádže". Ich kampaň trvá už veľa rokov a číslo 

55-tisíc podpisov je pre nás smiešne, keďže máme podobnú. Tú podpisujú naši návštevníci, ktorí s cirkusom súhlasia. Za 

jednu sezónu, ktorá trvá nejakých 9 mesiacov, sme schopní vybrať 50-tisíc podpisov, takže tá ochranárska nás netrápi," 

hovorí propagačný manažér Petr Gongol z cirkusu Aleš. 

 

Majú rozsiahly, rozmanitý zverinec 

 

Cirkus založil okolo roku 1880 brat známeho českého maliara Mikoláša Aleša – Jan Aleš. So svojím putovným varieté 

jazdil predovšetkým v Bavorsku, kam siahajú korene cirkusovej rodiny Alešovcov. Za vyše 120 rokov vybudovali moderný 

cirkusový podnik, ktorý nezabúda na tie najlepšie české tradície. Cirkus hosťoval niekoľko rokov v zahraničí v rôznych 

európskych štátoch, v posledných rokoch pôsobí prevažne na území SR. Dnes ho vedie Aleš piata generácia Alešovcov, 

ktorej zdatne sekunduje šieste pokolenie. 

 

"V našom zverinci máme indické slony, ktoré v manéži predvádza Elvis Errani - mnohonásobný laureát najprestížnejšieho 

cirkusového festivalu sveta Monte-Carlo. Tento rok sa predstaví s drezúrou troch indických slonov v manéži Národného 

cirkusu Aleš. Elvis tieto ohromné trojtónové ázijské slonice Baby, Mala a Jumbu riadi iba svojím hlasom bez akýchkoľvek 

pomôcok. Ďalej máme bengálske biele tigre, ktoré v prírode takmer vyhynuli, tiež sibírske tigre, africké levy, kone, ťavy, 
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poníky, opice, kozy, hady, kačice, psy. Celkom okolo 50 kusov zvierat rôznych druhov. Zvierat narodených v zajatí v 

cirkuse, ktoré by vo voľnej prírode neprežili," vysvetľuje. 

 

V Mexiku vraj nový zákon neuspel 

 

Antonín Aleš, majiteľ cirkusu k problematike petície Slobody zvierat hovorí: "Keď sme vystupovali v Spišskej Novej Vsi, 

prišlo protestovať asi 100 ľudí proti chovu zvierat v cirkusoch. Väčšinou boli vo veku odhadom 15 rokov, dospelí boli asi 

traja. Správali sa veľmi vulgárne, až sprosto. Títo ochranári tvrdia, že týrame zvieratá, ani sa však neprídu presvedčiť, či 

sa to naozaj deje. V každom meste nám chodia veterinárne kontroly a dávajú klobúk dolu, že zvieratá sa majú lepšie ako 

v zoologických záhradách. Naše zvieratá sa narodili v zajatí, vo voľnej prírode by neprežili. V Mexiku pred časom schválili 

zákon o zákaze niektorých zvierat v cirkuse – slonov, tigrov, zebier a podobne. Vystupovať mohli iba kone a domáce 

zvieratá. Dopadlo to tak, že zhabali asi 2 500 zvierat, do zoologických záhrad však vedeli umiestniť iba pár desiatok. 

Nevedeli, čo robiť so zvyšnými, tak ich zlikvidovali. Nakoniec zákon zrušili a zvieratá môžu opäť vystupovať." 

 

Ako vraví snaha presadiť zákon o zákaze zvierat v cirkusoch prebieha aj v iných krajinách Európy. Uplatnil sa v Grécku, 

ale na Cypre platí len pre slony a tigre. Slony ešte pred dvoma rokmi nesmeli vystupovať ani vo Švajčiarsku, ale tento 

zákaz už zrušili a vzťah k cirkusom prehodnotili. 

 

Podľa Gongola cirkusy formy výcviku prispôsobili dnešným potrebám a možnostiam. Zvieratá už nepreskakujú ohnivé 

kruhy, výcviky sa robia formou tréningu a zvieratá dostávajú odmenu. Aj on zdôrazňuje, že ich nie je možné vypustiť do 

voľnej prírody pre už spomínané narodenie v zajatí. Také množstvo však nie je možné ani umiestniť do preplnených 

zoologických záhrad. 

 

"Európske štáty ako sú Poľsko, Maďarsko, Taliansko či Španielsko zvieratá v cirkusoch nezakázali, ako tvrdia 

ochrancovia. Zakázali iba vodné zvieratá - delfíny, alebo kosatky. Tento zákaz platí aj v ČR. Švajčiarsko, Chorvátsko, 

Rakúsko a Holandsko iba čiastočne obmedzili chovy niektorých druhov, cirkusy so zvieratami tam naďalej existujú," 

dodáva Gongol. 

 

(zdroj: PETR GONGOL) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Košická župa si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia od EIB 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8211412/kosicka-zupa-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projekty-pozicia-od-eib.html 

 

Na financovanie infraštruktúry so zameraním na opravy ciest použije Košický samosprávny kraj (KSK) úver od Európskej 

investičnej banky (EIB) v celkovej výške 30 miliónov eur. Rozhodli o tom dnes poslanci krajského zastupiteľstva. 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8211412/kosicka-zupa-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projekty-pozicia-od-eib.html
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KOŠICE. Na opravy ciest tretej a druhej triedy v celkovej dĺžke 60 kilometrov spolu s nákupom mechanizmov na údržbu 

pôjde spolu 16,8 milióna eur. Ďalšie financie by mali ísť na projekty v oblasti školstva, športu, kultúry a sociálnych vecí. 

 

Plánovaná rekonštrukcia sa týka vybraných úsekov ciest, ktoré sa nedostali do projektov s podporou eurofondov alebo 

iných zdrojov. Ide najmä o cesty III. triedy, najmä v okresoch Košice - okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica, ale aj 

Rožňava, Michalovce, Sobrance či Trebišov. Výška investície na tento účel je zhruba 10,9 milióna eur. Okrem toho za 5,8 

milióna eur chce samospráva nakúpiť nové mechanizmy pre krajskú správu ciest. 

 

Splácať budú 20 rokov 

 

Čerpanie úveru bude do konca roku 2019, jeho splácanie potrvá 20 rokov. Vplyvom úveru sa v budúcom roku zvýši 

celková zadlženosť kraja na 41,63 %. KSK však podľa jeho predsedu Zdenka Trebuľu využíva aktuálne výhodné úrokové 

sadzby EIB na získanie potrebných investícií. 

 

Medzi ďalšími plánovanými projektmi z úveru EIB sú atletická hala pre košické Športové gymnázium, nové telocvične na 

gymnáziu v Trebišove a na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Spišskej Novej Vsi, znižovanie energetickej náročnosti 

viacerých domovov sociálnych služieb v kraji, projekt Poradenského domu v Košiciach či rozšírenie depozitára 

Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  KSK si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia 30 miliónov eur od EI 

 [teraz.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.teraz.sk/ekonomika/ksk-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projek/203867-clanok.html 

 

Rozhodli o tom dnes poslanci krajského zastupiteľstva. Na opravy ciest tretej a druhej triedy v celkovej dĺžke 60 

kilometrov spolu s nákupom mechanizmov na údržbu pôjde spolu 16,8 milióna eur. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Košice 27. júna (TASR) – Na financovanie infraštruktúry so zameraním na opravy ciest použije Košický samosprávny kraj 

(KSK) úver od Európskej investičnej banky (EIB) v celkovej výške 30 miliónov eur. Rozhodli o tom dnes poslanci 

krajského zastupiteľstva. 

 

Na opravy ciest tretej a druhej triedy v celkovej dĺžke 60 kilometrov spolu s nákupom mechanizmov na údržbu pôjde 

spolu 16,8 milióna eur. Ďalšie financie by mali ísť na projekty v oblasti školstva, športu, kultúry a sociálnych vecí. 

 

Plánovaná rekonštrukcia sa týka vybraných úsekov ciest, ktoré sa nedostali do projektov s podporou eurofondov alebo 

iných zdrojov. Ide najmä o cesty III. triedy, najmä v okresoch Košice - okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica, ale aj 

http://www.teraz.sk/ekonomika/ksk-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projek/203867-clanok.html
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Rožňava, Michalovce, Sobrance či Trebišov. Výška investície na tento účel je zhruba 10,9 milióna eur. Okrem toho za 5,8 

milióna eur chce samospráva nakúpiť nové mechanizmy pre krajskú správu ciest. 

 

Čerpanie úveru bude do konca roku 2019, jeho splácanie potrvá 20 rokov. Vplyvom úveru sa v budúcom roku zvýši 

celková zadlženosť kraja na 41,63 %. KSK však podľa jeho predsedu Zdenka Trebuľu využíva aktuálne výhodné úrokové 

sadzby EIB na získanie potrebných investícií. 

 

Medzi ďalšími plánovanými projektmi z úveru EIB sú atletická hala pre košické Športové gymnázium, nové telocvične na 

gymnáziu v Trebišove a na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Spišskej Novej Vsi, znižovanie energetickej náročnosti 

viacerých domovov sociálnych služieb v kraji, projekt Poradenského domu v Košiciach či rozšírenie depozitára 

Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  KSK si na opravy ciest a ďalšie projekty požičia 30 miliónov eur od EI 

 [24hod.sk; 27/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.24hod.sk/ksk-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projekty-pozicia-30-milionov-eur-od-ei-cl445737.html 

 

Na financovanie infraštruktúry so zameraním na opravy ciest použije Košický samosprávny kraj (KSK) úver od Európskej 

investičnej banky (EIB) v celkovej výške 30 ... 

 

Košice 27. júna (TASR) – Na financovanie infraštruktúry so zameraním na opravy ciest použije Košický samosprávny kraj 

(KSK) úver od Európskej investičnej banky (EIB) v celkovej výške 30 miliónov eur. Rozhodli o tom dnes poslanci 

krajského zastupiteľstva. 

 

Na opravy ciest tretej a druhej triedy v celkovej dĺžke 60 kilometrov spolu s nákupom mechanizmov na údržbu pôjde 

spolu 16,8 milióna eur. Ďalšie financie by mali ísť na projekty v oblasti školstva, športu, kultúry a sociálnych vecí. 

 

Plánovaná rekonštrukcia sa týka vybraných úsekov ciest, ktoré sa nedostali do projektov s podporou eurofondov alebo 

iných zdrojov. Ide najmä o cesty III. triedy, najmä v okresoch Košice - okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica, ale aj 

Rožňava, Michalovce, Sobrance či Trebišov. Výška investície na tento účel je zhruba 10,9 milióna eur. Okrem toho za 5,8 

milióna eur chce samospráva nakúpiť nové mechanizmy pre krajskú správu ciest. 

 

Čerpanie úveru bude do konca roku 2019, jeho splácanie potrvá 20 rokov. Vplyvom úveru sa v budúcom roku zvýši 

celková zadlženosť kraja na 41,63 %. KSK však podľa jeho predsedu Zdenka Trebuľu využíva aktuálne výhodné úrokové 

sadzby EIB na získanie potrebných investícií. 

 

Medzi ďalšími plánovanými projektmi z úveru EIB sú atletická hala pre košické Športové gymnázium, nové telocvične na 

gymnáziu v Trebišove a na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Spišskej Novej Vsi, znižovanie energetickej náročnosti 

http://www.24hod.sk/ksk-si-na-opravy-ciest-a-dalsie-projekty-pozicia-30-milionov-eur-od-ei-cl445737.html
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viacerých domovov sociálnych služieb v kraji, projekt Poradenského domu v Košiciach či rozšírenie depozitára 

Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

 [hlavnespravy.sk; 27/06/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves/800902 

 

Spišská Nová Ves 27. júna 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 

 

Policajti naplánovali nadnes v okrese Spišská Nová Ves osobitnú kontrolu s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky 

 

TASR o kontrolnej akcii informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

Ilustračné foto 

 

"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedol s tým, že v rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči pri porušení zákona o cestnej 

premávke zastavení priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle 

držiteľovi vozidla poštou. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211396/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves.html 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Policajti naplánovali nadnes v okrese Spišská Nová Ves osobitnú kontrolu s cieľom pozitívneho 

ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

 

"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

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

ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou. 

http://www.hlavnespravy.sk/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves/800902
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211396/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves.html
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Späť na obsah 

 

1.7.  Policajti odkryli svoje plány na našich cestách: Pozor si treba dať už počas dneška 

 [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/policajti-odkryli-svoje-plany-na-nasich-cestach-pozor-si-treba-dat-uz-pocas-dneska-242493 

 

 Ak zamýšľate počas dnešného dňa s autom vyraziť na vozovky v okrese Spišská Nová Ves, mali by ste spozornieť. 

Muži zákona totiž zrealizujú akciu. 

 

Policajti dopredu informovali, že chystajú akciu. Stane sa tak na spišskonovoveských cestách a preto by si vodiči mali 

dávať väčší pozor. 

 

"S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj zníženia počtu dopravných nehôd s 

následkom na živote a zdraví, vykoná polícia dnes 27.06.2016 na území okresu Spišská Nová Ves akciu za využitia 

inštitútu objektívnej zodpovednosti," uviedol krajský policajný hovorca Alexander Szabó. 

 

Ako hovorca pokračoval, akcia bude zameraná na kontrolu dodržiavania stanovených alebo obmedzených rýchlosti jazdy 

vozidiel ako aj ďalších povinnosti vodiča. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Objatie má čarovnú moc: Od pondelka sa môžete objímať s dobrovoľníkmi 

 [poprad.dnes24.sk; 27/06/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/objatie-ma-carovnu-moc-od-pondelka-sa-mozete-objimat-s-dobrovolnikmi-242489 

 

 Začína 5. ročník medzinárodného Dňa objatí, organizujú ho slovenskí študenti. Tisícky dobrovoľníkov na celom svete sa 

opäť spojili, aby dokázali, že objatie patrí naozaj každému. 

 

Najväčšie podujatie svojho druhu štartuje dnes, v pondelok o desiatej hodine. Po objatie si môžete prísť aj vy. Začína sa 

piaty ročník Dňa objatia. "Z dobrovoľníkov, ktorí Hug Day organizujú, sa stala komunita ľudí, ktorá vytvára v mestách po 

celom Slovensku krajší deň. Nie je im ľahostajné, ak na ulici vidia smutných alebo uponáhľaných ľudí. V okamihu im 

venujú svoje objatie a úsmev," hovorí koordinátor Hug Day 2016 Jaroslav Dodok. 

 

Nápad z roku 2012 má dnes už medzinárodný charakter. Pred piatimi rokmi sa skupinka niekoľkých odvážnych študentov 

rozhodla vydať do ulíc a priniesť objatie tým, ktorí ho potrebujú. Iniciatíva mladých ľudí si získala veľkú pozornosť nielen 

http://spisska.dnes24.sk/policajti-odkryli-svoje-plany-na-nasich-cestach-pozor-si-treba-dat-uz-pocas-dneska-242493
http://poprad.dnes24.sk/objatie-ma-carovnu-moc-od-pondelka-sa-mozete-objimat-s-dobrovolnikmi-242489
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médií, ale aj škôl či organizácii. Dobrovoľníci preto postupne začali navštevovať nemocnice, domovy dôchodcov, mestské 

úrady či bezdomovcov. 

 

V roku 2015 myšlienka Dňa objatí presiahla Slovensko a dostala sa aj vďaka Nore Bělousovovej do zahraničia. "Hug Day 

je pre mňa výnimočný tým, že aj jedno objatie dokáže urobiť krajší deň a nezáleží ani na veku, pohlaví či farbe pleti," 

hovorí vysokoškoláčka, ktorá koordinuje Hug Day vo viac ako 25 krajinách sveta. Tento rok sa podujatie pod hlavičkou 

slovenských študentov uskutoční aj v Hong Kongu, Indii, USA, Slovinsku či v Kórei. 

 

Veľký záujem o Deň objatí prejavili aj v Keni, kde sa do Hug Day zapojilo šesť veľkomiest. "Som nesmierne pyšná, že 

niektorí sú ochotní ísť do ulíc a rozdávať z časti seba, keď viem, že to sami ako ľudia nemajú ľahké," dopĺňa 

Bělousovová. V niektorých krajinách totižto dobrovoľníci riskujú, ak verejne rozdávajú objatia, či už kvôli kultúre alebo 

politickej situácii. 

 

Na Slovensku sa do podujatia zapája viac ako 30 miest od Bratislavy, po Michalovce. V Poprade budú dobrovoľníci 

rozdávať objatia aj na úradoch či v nákupných centrách, v Rožňave si organizátori pripravili aj sprievodný program, 

ktorého súčasťou sú tanečné i spevácke vystúpenia. Príjemnú atmosféru v Spišskej Novej Vsi bude vytvárať klaun, 

objímači v Bratislave sa zas chystajú prekvapiť úradníkov na niektorom z ministerstiev. 

 

"Som veľmi vďačný každému dobrovoľníkovi za jeho odhodlanie meniť atmosféru vo svojom meste a to bez nároku na 

akýkoľvek honorár. Častokrát zabúdame, že na Slovensku máme veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj 

čas dobrovoľníctvu a pomáhať iným. Aj vďaka medzinárodnému dňu objatí sa z týchto ľudí stávajú mladí lídri, ktorých 

nasledujú mnohí rovesníci," uviedol Jaroslav Dodok. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.9.  Žilinský fanklub je najlepší 

 [sme.sk; 27/06/2016; Milan Gončár ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20201901/nasazilina.sme.sk/zilinsky-fanklub-je-najlepsi.html 

 

 Pekný úspech dosiahli hokejbalisti zo Žiliny na tradičnom turnaji hokejových fanklubov. 

 

Víťazná fotografia žilinského výberu. (Zdroj - HOKEJBALOVÝ TURNAJ FANKUBOV) 

 

Liptovský Mikuláš hostil ďalší ročník tradičného Hokejbalového turnaja fanklubov – Memoriál Luboša Gregora. 

Športového zápolenia sa zúčastnilo celkovo 11 tímov: Martin, Košice, Žilina, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Nitra, 

Skalica, Piešťany, Poprad, Nitra. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20201901/nasazilina.sme.sk/zilinsky-fanklub-je-najlepsi.html
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Z celkového prvenstva sa napokon tešili hráči Žiliny, ktorí sa stali víťazmi podujatia vôbec po prvýkrát v jeho 

jedenásťročnej histórii. 

 

Výsledky Žiliny: 

 

Žilina – Piešťany 2:0, Poprad – Žilina 1:2, Žilina –Spišská Nová Ves 1:2. 

 

Štvrťfinále: Žilina – Martin 4:2. 

 

Semifinále: Žilina – Košice 5:4 po nájazdoch 

 

Finále: Žilina – S. N. Ves 4:1 

 

O víťazstvo žilinského výberu sa postarali: Marek Šimo, Lukáš Novosad, Martin Kuchár, Ján Chlebík, Ján Remšík, Jozef 

Olejkár, Ľubomír Sikora, Martin Berzák, Pavol Bobot, Patrik Pais, Jakub Kuchár, Michal Pekra, Zdenko Rolinčin, Peter 

Moravčík, Emil Pochyba, Peter Straka, Tomáš Zemančík. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Jakub Vojtuš sa stal hráčom poľskej Legnice 

 [sme.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Futbal - Ďalšie súťaže] 

http://s.sme.sk/r-rss/20201886/sport.sme.sk/jakub-vojtus-sa-stal-hracom-polskej-legnice.html 

 

 Zmluvu podpísal na jeden rok. 

 

Vojtuš (v strede) bude pôsobiť v Poľsku. (Zdroj - SITA) 

 

LEGNICA. Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska vo futbale Jakub Vojtuš prestúpil do tímu účastníka druhej 

najvyššej poľskej súťaže Miedz Legnica. 

 

Vojtuš v jarnej časti uplynulej sezóny pôsobil v FC Universitatea Kluž v druhej rumunskej lige, kde odohral 13 zápasov, v 

ktorých päťkrát skóroval a mal šesť asistencií. 

 

Dvadsaťdvaročný útočník bol v Legnici na skúške už v zime, v priateľskom zápase dokonca i strelil gól, ale tréner si 

nakoniec vybral iného útočníka. 

 

Vojtuš podpísal zmluvu na jednu sezónu. 

 

Dvadsaťdvaročný rodák zo Spišskej Novej Vsi Vojtuš patril v minulosti k veľkým nádejam slovenského futbalu. 

http://s.sme.sk/r-rss/20201886/sport.sme.sk/jakub-vojtus-sa-stal-hracom-polskej-legnice.html
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V roku 2010 zamieril zo Žiliny do slávneho Interu Miláno. 

 

Pôsobil aj v Chieve Verona, NK Záhreb, portugalskom Olhanense a Spartaku Trnava. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Dojímavé momenty v Spišskej: Do neba leteli balóny ženám, ktoré prehrali ťažký boj 

 [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dojimave-momenty-v-spisskej-do-neba-leteli-balony-zenam-ktore-prehrali-tazky-boj-242543 

 

 Ružové balóniky aj tričká a najmä pomoc a podpora chorým ženám. Aj napriek nepriaznivému počasiu vyšlo do ulíc 

Spišskej Novej Vsi niekoľko stoviek ľudí. 

 

Po ročnej prestávke sa konala v poslednú júnovú sobotu v uliciach nášho mesta po druhýkrát charitatívna akcia na 

pomoc ženám s rakovinou prsníka. 

 

Podpora a pomoc 

 

Spišskú ovládla ružová farba a ľudia s dobrým srdcom a ochotou pomáhať, či podporiť ženy s touto chorobou. Podľa 

štatistík rakovina prsníka je najčastejším zhubným ochorením u žien na Slovensku. Ročne pribudne okolo 2 000 žien 

novo diagnostikovaných prípadov. Netýka sa však iba nežnejšieho pohlavia. Na rakovinu prsníka môžu ochorieť aj muži 

(tvoria približne 1% čo predstavuje približne 20 mužov ročne). 

 

Ružový pochod zorganizovalo v spolupráci s mestom občianske združenie Venus. A ako nám povedala jedna z 

organizátoriek Petra Lisoňová, cieľom Ružového pochodu je podpora a pomoc pacientkam s týmto ochorením, ale aj 

prevencia a zvýšenie povedomia u zdravých žien. 

 

Stovky zúčastnených 

 

Charitatívnu akciu podporila aj novoveská tanečná skupina Denzz Industry a detský spevácky zbor Villa saxorum. 

Pozvanie prijala i speváčka Celeste Buckingham. Aj napriek nepriaznivému počasiu vyrazilo na pochod niekoľko stoviek 

ľudí. Pred Radnicou všetkých účastníkov pochodu privítal a podporil aj primátor mesta Ján Volný. 

 

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

Na záver charitatívnej akcie jedna z organizátoriek odovzdala občianskemu združeniu Mamma, ktoré v Spišskej Novej 

Vsi združuje ženy s rakovinou prsníka, šek v hodnote 2000 eur. Tie budú použité pre jeho členky na nákup špeciálnych 

pomôcok. 

 

http://spisska.dnes24.sk/dojimave-momenty-v-spisskej-do-neba-leteli-balony-zenam-ktore-prehrali-tazky-boj-242543
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Ako to vyzeralo v sobotu popoludní v uliciach Spišskej si môžete pozrieť v našej galérii. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.12.  Putovný kinematograf premietne Evu Novú aj Pelíšky pod holým nebom 

 [pravda.sk; 27/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/397423-putovny-kinematograf-premietne-evu-novu-aj-pelisky-pod-holym-nebom/ 

 

V poradí už 14. ročník putovného podujatia Bažant Kinematograf sa začne v piatok 1. júla. Dva autobusy sa do 6. 

septembra zastavia celkovo v 31 slovenských mestách, pričom filmovým priaznivcom opäť privezú kolekciu piatich 

celovečerných snímok. Medzi zastávkami sa ocitol tiež festival Vrbovské vetry vo Vrbovom. 

 

Herečka Kristína Nováková (v strede) vo filme Pelíšky so slovenskou herečkou Emíliou Vašáryovou a hercom Jiřím 

Kodetom. 

 

Aj tohtoročný program tradične ponúkne filmy z českej i slovenskej produkcie. Diváci a diváčky sa môžu tešiť napríklad na 

drámu Eva Nová (2015) režiséra Marka Škopa, ktorá získala tento rok národnú filmovú cenu Slnko v sieti pre Najlepší 

hraný film. Premietnu tiež komédiu Wilsonov (2015) Tomáša Mašína, úspešnú dramédiu Kobry a užovky (2015) Jana 

Prušinovského a najnovší film Petra Zelenku, psychologickú drámu Stratení v Mníchove (2015). V rámci retro sekcie 

uvedú snímku českého filmára Jana Hřebejka, ktorému v programe Bažant Kinematografu patrí špeciálne miesto. Projekt 

dosiaľ predstavil už deväť Hřebejkových filmov, pričom tentoraz sa vráti k titulu, ktorý putoval po Slovensku počas jeho 

historicky prvého ročníka – kultovej dramédii Pelíšky (1999). 

 

Organizátori pripravili aj Letné kino Bažant Kinematograf na Magio pláži v Bratislave, ktoré bude prístupné od 13. júla do 

16. augusta. Otvorí ho slovenská premiéra najnovšej snímky Jana Hřebejka Učiteľka (2016). Drámu v hlavnej úlohe so 

Zuzanou Mauréry predstavia na Magio pláži len pár dní po svetovej premiére v hlavnej súťaži Medzinárodného filmového 

festivalu Karlove Vary. Slovenská distribučná premiéra je naplánovaná 21. júla. 

 

Letné kino ponúkne aj rôznorodý výber úspešných filmov z posledného obdobia, pričom nebudú chýbať ani špeciálny 

filmový profil, kultové a hudobné snímky či viaceré filmové novinky. Súčasťou programu budú napríklad koprodukčná 

dráma Mustang (2015), ktorá si vyslúžila tento rok štyri ceny Cézar či po jednej nominácii na Oscara a Zlatý glóbus, alebo 

výberová prehliadka pod názvom Woody Allen de Luxe. Projekcie sa budú konať vždy od nedele do štvrtka. 

 

Trasy 14. letnej sezóny Bažant Kinematografu: 

 

Trasa 1: Považská Bystrica, Púchov, Trnava, Vrbovské vetry (Vrbové), Piešťany, Prievidza, Handlová, Banská Bystrica, 

Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Nitra, Sereď, Trenčín, Šenkvice, Malacky 

http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/397423-putovny-kinematograf-premietne-evu-novu-aj-pelisky-pod-holym-nebom/
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Trasa 2: Nové Mesto nad Váhom, Čadca, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Bardejov, Prešov, Snina, Košice, Nové Zámky, Hlohovec 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Učiteľka ich zbierala 10 rokov a sú parádne: Výber hlášok z gymnázia v Spišskej! 

 [spisska.dnes24.sk; 27/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/ucitelka-ich-zbierala-10-rokov-a-su-paradne-vyber-hlasok-z-gymnazia-v-spisskej-242571 

 

 Oranžové gymnázium v Spišskej nikomu zvlášť netreba predstavovať. No zoznámiť sa stojí za to s hláškami, ktoré sa v 

jeho priestoroch podarili študentom i učiteľom. 

 

Celý školský rok oranžového gymnázia v Spišskej Novej Vsi sa niesol v znamení osláv. 150 výročie školy ukončili 

krstom nezvyčajnej knihy. Hlášky z profesorskej tašky – to je kniha plná vtipných výrokov študentov aj profesorov. 

 

Školské časy sú z jedným najkrajších období života každého z nás. O to viac, keď popri učení vznikajú aj rôzne vtipné 

výroky či brbty. Občas sa to podarí študentom, niekedy zase perlia pedagógovia. Občas je toho až toľko, že by to stačilo 

na celú knihu. A práve krstom takéhoto diela Gymnázium na Školskej zavŕšilo 150. výročie školy. 

 

Ako prezradila počas krstu ich zberateľka, súčasná učiteľka angličtiny a ruštiny ako aj bývalá absolventka tohto gymnázia 

Miriam Molnárová – Nevyjelová, výroky začala zbierať pred desiatimi rokmi len tak z pasie. "Pôvodne som túto knižku 

chcela vydať až na dôchodku, no ale keďže všetko sa posúva, tak aj termín vydania zbierky sa zmenil," zasmiala sa 

učiteľka. Dodala, že teraz bol na knihu vhodný čas, keďže gymnázium oslavuje výročie a práve v deň krstu prebiehali v 

meste aj Dni Humoru. 

 

Čítajte tiež:Zemiakové brigády a nielen to: FOTKY z gymnázia v Spišskej, ktoré vás dostanú 

 

Kniha má takmer 150 strán zaplnených vtipnými hláškami ako aj ilustráciami od bývalého absolventa oranžového 

gymnázia Feďa Majerecha. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť je zozbieraná počas rokov 2005 až 2015. Druhá obsahuje 

výroky z čias minulých. Najstaršie podľa slov zberateľky pochádzajú až z obdobia konca druhej svetovej vojny. Keďže ide 

o zbierku hlášok zo študentských čias, krstilo sa typickou školskou pomôckou – bielou kriedou. 

 

Tu je malá ochutnávka, ako perlili na známom gymnáziu študenti aj učitelia. 

 

Študent: Mám otázku čítať? Profesor: Nie, uštrikuj štrimfľu. 

 

- Profesor: Kto napísal Detvana? 

- Študent: Marína. 

http://spisska.dnes24.sk/ucitelka-ich-zbierala-10-rokov-a-su-paradne-vyber-hlasok-z-gymnazia-v-spisskej-242571
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Profesor: Ospravedlniť sa je pre nás ľudí niekedy veľmi ťažké…ako by sme nevedeli povedať to čarovné slovíčko… 

Študent: Abraka-dabra? 

 

- Profesorka: Ty hnusná, zlá, škaredá jedna… 

- Študentka: Nó, bo vy odskočíte! 

 

Profesor na hodine chémie: Keď chcete niekoho otráviť, použite purín, ale keď ho chcete len pridusiť, použite chloroform. 

Dobrá vec. 

 

- Profesorka: Bobková, však už buďte konečne ticho! 

- Študenti: Bobková, chýba. 

- Profesorka: To nič, to tak preventívne. 

 

Písomka z fyziky. Všetci odpísali a mali jednotku. Len Peter nechcel, aby to bolo nápadné. Urobil chybu a sám dostal 

dvojku. Profesor hovorí: Buď viete perfektne odpisovať, alebo ste všetci takí šikovní, len jeden je tu debil… 

 

- Profesorka: Kristína, ste chorá? 

- Študentka: Nie, len nie som namaľovaná. 

 

Profesor: Aké je poľské národné jedlo? Študent: Krovky. 

 

- Profesor: Mišo, ty sa nevieš ospravedlniť, keď prídeš neskoro? Už si zapísaný! 

- Študent: A keď sa ospravedlním, tak ma odpíšete? 

- Profesor: Ty už si odpísaný! 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Študenti dnes v slovenských mestách rozdávajú objatia 

 [teraz.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/den-objati/28163-clanok.html 

 

Začal sa 5. ročník medzinárodného Dňa objatí, organizujú ho slovenskí študenti. 

 

 Banská Bystrica 27. júna (SkolskyServis.sk) - Tisícky dobrovoľníkov na celom svete sa opäť spojili, aby odovzdali ľuďom 

jednoduché posolstvo a to, že objatie patrí naozaj každému. Najväčšie podujatie svojho druhu štartuje dnes, v pondelok o 

desiatej hodine. Po objatie si môžete prísť aj vy. 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/den-objati/28163-clanok.html
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 "Máme pred sebou piaty ročník Dňa objatí a z dobrovoľníkov, ktorí Hug Day organizujú, sa stala komunita ľudí, ktorá 

vytvára v mestách po celom Slovensku krajší deň. Nie je im ľahostajné, ak na ulici vidia smutných alebo uponáhľaných 

ľudí. V okamihu im venujú svoje objatie a úsmev," hovorí koordinátor Hug Day 2016 Jaroslav Dodok. 

 

 Nápad, ktorý vznikol ešte v roku 2012, má dnes už medzinárodný charakter. Pred piatimi rokmi sa skupinka niekoľkých 

odvážnych študentov rozhodla vydať do ulíc a priniesť objatie tým, ktorí ho potrebujú. Iniciatíva mladých ľudí si získala 

veľkú pozornosť nielen médií, ale aj škôl či organizácii. Dobrovoľníci preto postupne začali navštevovať nemocnice, 

domovy dôchodcov, mestské úrady či bezdomovcov.  

 

 V roku 2015 myšlienka Dňa objatí presiahla Slovensko a dostala sa aj vďaka Nore Bělousovovej do zahraničia. ,,Hug 

Day je pre mňa výnimočný tým, že aj jedno objatie dokáže urobiť krajší deň a nezáleží ani na veku, pohlaví či farbe pleti," 

hovorí vysokoškoláčka, ktorá koordinuje Hug Day vo viac ako 25 krajinách sveta. Tento rok sa podujatie pod hlavičkou 

slovenských študentov uskutoční aj v Hong Kongu, Indii, USA, Slovinsku či v Kórei.  

 Veľký záujem o Deň objatí prejavili aj v Keni, kde sa do Hug Day zapojilo šesť veľkomiest. ,,Som nesmierne pyšná, že 

niektorí sú ochotní ísť do ulíc a rozdávať z časti seba, keď viem, že to sami ako ľudia nemajú ľahké," dopĺňa 

Bělousovová. V niektorých krajinách totižto dobrovoľníci riskujú, ak verejne rozdávajú objatia, či už kvôli kultúre alebo 

politickej situácii.  

 

 Na Slovensku sa do podujatia zapája viac ako 30 miest od Bratislavy, po Michalovce. V Poprade budú dobrovoľníci 

rozdávať objatia aj na úradoch či v nákupných centrách, v Rožňave si organizátori pripravili aj sprievodný program, 

ktorého súčasťou sú tanečné i spevácke vystúpenia. Príjemnú atmosféru v Spišskej Novej Vsi bude vytvárať klaun, 

objímači v Bratislave sa zas chystajú prekvapiť úradníkov na niektorom z ministerstiev.  

 ,,Som veľmi vďačný každému dobrovoľníkovi za jeho odhodlanie meniť atmosféru vo svojom meste a to bez nároku na 

akýkoľvek honorár. Častokrát zabúdame, že na Slovensku máme veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj 

čas dobrovoľníctvu a pomáhať iným. Aj vďaka medzinárodnému dňu objatí sa z týchto ľudí stávajú mladí lídri, ktorých 

nasledujú mnohí rovesníci," uviedol Jaroslav Dodok. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Voda vo viac ako polovici zo 17 studničiek v Slovenskom raji nie je vhodná na pitie 

 [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 27/06/2016;  Ondrej Holič; Zaradenie: z domova] 

 

Ondrej Holič, redaktor RTVS: "Voda vo viac ako polovici zo 17 studničiek v Slovenskom raji nie je podľa rozboru 

hygienikov vhodná na pitie. V 9 z nich dokonca objavili fekálne baktérie. Pitie takejto vody môže spôsobiť črevné ťažkosti. 

Hygienici upozorňujú, že studničky v Slovenskom raji nie sú oficiálnym zdrojom pitnej vody a tak by si ju turisti mali nosiť 

so sebou. Jana Morková z oddelenia hygieny životného prostredia v Spišskej Novej Vsi." 
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Jana Morková z oddelenia hygieny životného prostredia v Spišskej Novej Vsi: "Jediná vzorka, ktorá nám zatiaľ ukazuje, 

že sú ukazovatele stále prekročené, je studnička na Košianom briežku, takzvaná Skromná studnička. Všetky ostatné 

vzorky majú premenlivé ukazovatele." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  V Spišskej Novej Vsi rozdávajú objatia, chcú vytvoriť rekord 

 [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

http://www.netky.sk/clanok/v-spisskej-novej-vsi-rozdavaju-objatia-chcu-vytvorit-rekord 

 

POPRAD - Do ulíc mesta Spišská Nová Ves sa dnes v rámci akcie Deň objatí po tretí raz vydáva 80 dobrovoľníkov. 

 

"Teší ma, že v Spišskej Novej Vsi vznikla tradícia za účelom radosti a potešenia druhých jednoduchým gestom. Tento 

rok sa bude niesť v snahe o prvý zápis do knihy slovenských rekordov," informoval koordinátor akcie Matúš Sedlák, podľa 

ktorého chcú prekonať hranicu 15-tisíc objatí. Dobrovoľníci budú objatia rozdávať nielen na námestí a v uliciach mesta, 

ale navštívia aj mestské školy a verejné organizácie. Počítať ich budú za prítomnosti komisára. 

 

Akciu plánovali tretí rok po sebe odštartovať prvým objatím na najvyššej kostolnej veži v strednej Európe. Zámer im však 

prekazilo daždivé počasie. Zrušiť preň museli aj plánované ranné vystúpenie divadelníkov v autobusoch mestskej 

hromadnej dopravy. "Mali v nich vystupovať dvaja mímovia. Pri presunoch do autobusov by im asi dážď postupne zmyl 

ich pomaľované tváre a nebolo by to už ono," vysvetlil Sedlák. Ako však dodal, ďalší program zatiaľ nerušia. Onedlho 

vyrazia rozdávať objatia aj do nemocnice a miestneho domova dôchodcov. "Cieľom je vytvoriť myšlienku a reťaz, aby sa 

v tento deň ľudia potešili a vytvorili na svojej tvári úsmev hodný šírenia," doplnil Sedlák. 

 

Organizátori pripravili aj pestrý sprievodný program. Deň objatí v Spišskej Novej Vsi privíta historického klauna z Košíc, 

hudobníkov z Oravy, Žiliny a mnoho domácich umelcov. 

 

Deň objatí sa dnes koná vo viac ako 30 slovenských mestách a vyše 25 krajinách sveta. Na Slovensku sa akcia zrodila v 

roku 2012 v hlave vtedy 16-ročného Jaroslava Dodoka z Banskej Bystrice, ktorý chcel ľudí okolo seba potešiť niečím 

netradičným. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: facebook 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

http://www.netky.sk/clanok/v-spisskej-novej-vsi-rozdavaju-objatia-chcu-vytvorit-rekord
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1.17.  Polícia vykoná osobitnú kontrolu premávky v okrese Spišská Nová Ves 

 [netky.sk; 27/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves_1 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Policajti naplánovali nadnes v okrese Spišská Nová Ves osobitnú kontrolu s cieľom pozitívneho 

ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. TASR o kontrolnej akcii informoval hovorca Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedol s tým, že v rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči pri porušení zákona o cestnej 

premávke zastavení priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle 

držiteľovi vozidla poštou. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 
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1.18.  Dni humoru zabavili Novovešťanov 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211068/dni-humoru-zabavili-novovestanov.html 

 

Najveselším miestom na celom východe bola posledný júnový piatok a sobotu určite Spišská Nová Ves. Mesto pripravilo 

2. ročník Dní humoru na Spiši. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Novovešťania sa bavili na podujatí Dni humoru na Spiši. 

 

Zašpásovalo si aj počasie. Kým v prvý deň podujatia návštevníkov akcie oblievala horúčava, na druhý deň sa museli pred 

letnou búrkou schovávať pod stany. 

 

Zábava pre každého 

 

http://www.netky.sk/clanok/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-premavky-v-okrese-spisska-nova-ves_1
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211068/dni-humoru-zabavili-novovestanov.html
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Počas dvoch dní si bolo z čoho vyberať. Organizátori mysleli na každú vekovú kategóriu. Zabávalo sa na námestí pod 

holým nebom, zaujímavé akcie prebiehali aj v inštitúciách v Galérii umelcov Spiša, zoologickej záhrade, v divadle Kontra 

a Spišskom divadle. 

 

Kultúrne podujatia spolu s občerstvením boli sústredené pred Redutou. Mladí návštevníci sa okrem koncertov indie-

popových skupín Hudba z Marsu a Puding pani Elvisovej mohli potešiť aj z hudobnej inscenácie Štúrovci – koncert 

(ne)zrušený. 

 

Nechýbal ani koncert obľúbenej spišskonovoveskej skupiny Karavana či Mím šou Miroslava Kasprzyka. Teáter Komika 

zase okrem veselých animácií odohral rozprávkové príbehy. 

 

Tí staršie narodení si mohli vypočuť koncert Ivana Mládka, Ľudovú hudbu Romana Barabasa a zasmiať sa z ľudového 

rozprávača Andera z Košíc. 

 

Hrozivé sochy 

 

Novovešťanov neodstrašila horúčava ani dažde. Zábavu si nenechali pokaziť. 

 

"Boli sme sa pozrieť v piatok na koncert Mládka, dnes sa zabávame na Anderovi z Košíc. Nálada bola a je úžasná. 

Oplatilo sa prísť," skonštatovala Paulína Bakošová. 

 

Podujatie nevynechala aj rodina Šoltésová. 

 

"Aj napriek silnému dažďu bolo príma. Starší Janík vystupoval na pódiu v interaktívnej rozprávke. Mladšiu Žanetku 

vystrašili živé sochy, takže potom sa od nás neodtrhla ani na krok," usmievala sa mama Renáta. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Jakub Vojtuš hráčom poľskej Legnice 

 [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/jakub-vojtus-hracom-polskej-legnice 

 

LEGNICA - Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska vo futbale Jakub Vojtuš prestúpil do tímu účastníka druhej 

najvyššej poľskej súťaže Miedz Legnica. 

 

Vojtuš v jarnej časti uplynulej sezóny pôsobil v FC Universitatea Kluž v druhej rumunskej lige, kde odohral 13 zápasov, v 

ktorých päťkrát skóroval a mal šesť asistencií. Dvadsaťdvaročný útočník bol v Legnici na skúške už v zime, v priateľskom 

zápase dokonca i strelil gól, ale tréner si nakoniec vybral iného útočníka. Vojtuš podpísal zmluvu na jednu sezónu. 

 

http://www.netky.sk/clanok/jakub-vojtus-hracom-polskej-legnice
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Dvadsaťdvaročný rodák zo Spišskej Novej Vsi Vojtuš patril v minulosti k veľkým nádejam slovenského futbalu. V roku 

2010 zamieril zo Žiliny do slávneho Interu Miláno. Pôsobil aj v Chieve Verona, NK Záhreb, Olhanense a Spartaku Trnava. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Jakub Vojtuš 
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1.20.  My sme východ 2016 

 [infospravy.sk; 27/06/2016; TS ; Zaradenie: Užitočné] 

http://www.infospravy.sk/my-sme-vychod-2016 

 

Zdroj - TS 

 

My sme východ je už tretím ročníkom sérií letných podujatí, ktoré sa budú konať toto leto až v siedmych mestách na 

východnom Slovensku. O východniaroch sa tiež zvykne hovoriť, že robia veci zo srdca ale hlavne sa o nich hovorí, že sa 

vedia zo srdca a naplno zabávať! 

 

Príďte aj vy a dokážte, že ste srdcom východniari. Postupne vás zabavíme vždy v sobotu od 14:00 hod. v týchto mestách 

s týmito východniarskymi hudobnými hosťami – do tanca a aj do spevu zahrajú: 

 

2. júl – Snina – Helenine oči, M. Čekovský band, IMT SMILE 

 

júl – Bardejov – Helenine oči, Katka Knechtová, Kandráčovci 

 

júl – Humenné – Žobráci, Helenine oči, Kandráčovci 

 

6. august – Vranov nad Topľou – Kiko Dufinec a Iconito, Chiki liki tu-a, Katka Knechtová 

 

13. august –Spišská Nová Ves – Drišľak, Helenine Oči, Katka Knechtová 

 

20. august – Svidník – Žobráci, Jungle Label, Katka Knechtová 

 

27. august – Michalovce – Helenine oči, Kandráčovci, Katka Knechtová 

http://www.infospravy.sk/my-sme-vychod-2016
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Zdroj - TS 

 

Letnú sezónu uzavrieme 3. Septembra na Dni otvorených dverí v pivovare ŠARIŠ spoločne s IMT Smile, Marián 

Čekovský band, Žobrákmi a Mišom Hudákom, Heleninými Očami, Hexom a s ďalšími hosťami. 

 

O zábavu sa postarajú aj srdcom východniari Milan "Junior" Zimnýkoval a Marián Čekovský, ktorí budú podujatia 

moderovať. 

 

Zdroj - TS 

 

K pravej východniarskej akcií neodmysliteľne patrí aj pivo Šariš a bohatý sprievodný program ladený na východniarsku 

nôtu. 

 

Ak si navyše teraz kúpite vo vašom pube pivo Šariš, získate automaticky Šariš groše, ktoré vám na podujatí vymeníme za 

originálne Šariš tričká. 

 

Chuť domova oslávime cez celé leto postupne v: 2. Júl Snina, 23. Júl Bardejov, 30. Júl Humenné, 6. August Vranov nad 

Topľou, 13. August Spišská Nová Ves, 20. August Svidník, 27. August Michalovce a 3. Septembra na Dni otvorených 

dverí pivovaru ŠARIŠ. Vstup zdarma. 

 

Zdroj - TS 

 

mc 
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1.21.  Spišské folklórne slávnosti predstavili tradičnú kultúru 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211073/spisske-folklorne-slavnosti-predstavili-tradicnu-kulturu.html 

 

Prostredie Spišského salaša pod Spišským hradom žilo uplynulý víkend folklórom. Spišské folklórne slávnosti boli v 

znamení spevu, tanca a hudby. 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Spišské folklórne slávnosti neďaleko Spišského Podhradia v Levočskom okrese majú svoju 

tradíciu. 

 

Podujatie v oblasti ľudovej kultúry malo svoje 44. pokračovanie. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211073/spisske-folklorne-slavnosti-predstavili-tradicnu-kulturu.html
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Regionálny folklór 

 

"Nosnou myšlienkou tohto ročníka bolo primárne predstaviť folklórne kolektívy nášho regiónu, sprostredkovať širokej 

verejnosti tradičnú ľudovú kultúru, remeslá. Sekundárne ponúknuť návštevníkom festivalu spoznávať tradície aj iných 

regiónov. Koncepcia Spišských folklórnych slávností bola poskladaná už z tradičných programov, ako je vystúpenie 

víťazov z regiónu, ktorí sa počas roka zúčastňovali rôznych súťaží, detského programu v podaní folklórnych kolektívov, 

školy tanca s divákmi, Jánskymi ohňami a mnohými ďalšími mimoscénickými aktivitami," povedala jedna z organizátorov 

podujatia riaditeľka Spišského osvetového strediska Vladimíra Barbuščáková. 

 

Galaprogram predstavil návštevníkom dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami, ako je 

spôsob obživy, remeslo a život v časoch dávnych. 

 

Diváckemu oku ulahodilo vystúpenie heligonkárov a muzikantov z Terchovej, hudobno-tanečným vystúpením Vytvorila 

dedina, tancuje mesto. Obradovú a archaickú kultúru priniesol región Gemera. 

 

"Každoročne sa snažíme o to, aby sme návštevníkom priniesli kvalitný program pre hodnotný zážitok," doplnila Ľubomíra 

Barbuščáková. 

 

Roztancované nohy 

 

Skladba a úroveň programov potešila všetkých účastníkov festivalu. Vďačný potlesk návštevníkov a účasť bola toho 

dôkazom. 

 

Sobotňajšieho programu sa zúčastnila aj rodina Jasečková z Tepličky nad Hornádom (okres Spišská Nová Ves). 

 

"Mám rada ľudovú hudbu, ktorú rada počúvam. Dnešné vystúpenia si vychutnávam, pri rezkej hudbe moje nohy tancujú 

samé od seba," usmievala sa Marta Jasečková. 

 

Účasť na festivale Jasečkovcov mal aj ďalší dôvod. Na pódiu vystupovala vnučka Ninka Šmelková, ktorá navštevuje 

detský folklórny súbor Šafolka v Smižanoch (okres Spišská Nová Ves). 

 

"Mám trochu strach. Budem spievať pesničku A poniže Kolinoviec," mala obavy 13-ročná Ninka. 

 

Jubilujúci Dreveník 

 

Z pekného podujatia sa tešili aj v krojoch odetí obyvatelia z Margecian. Na festival prišla domáca Ľudová hudba 

Gajdošovci a folklórne skupiny Jadlovček a Jadlovec. Dobrú náladu nepokazilo ani premenlivé počasie. 
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"Tento rok bolo naše vystúpenie slávnostnejšie. Súbor oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Sme vďační všetkým rodičom 

a deťom, že už štvrťstoročie reprezentujeme spišský detský folklór. Tento rok vystúpilo 32 detí s fašiangovým pásmom. 

Verím, že sme milo prekvapili všetkých fanúšikov folklóru," nádejala sa Božena Švábová, vedúca Detského folklórneho 

súboru Dreveník zo Spišského Podhradia. 

 

Publikum. Bohatý program naplnil očakávanie návštevníkov. Foto: Eva Šoltísová 

 

Krojovaná mládež. Krátko pred vystúpením. Foto: Eva Šoltísová 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Štyri kluby so zákazom výkonu športovej činnosti 

 [netky.sk; 27/06/2016; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/styri-kluby-so-zakazom-vykonu-sportovej-cinnosti 

 

BRATISLAVA - 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. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

http://www.netky.sk/clanok/styri-kluby-so-zakazom-vykonu-sportovej-cinnosti
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Hráči MFK Skalica 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  V klincovkách mládeži osem titulov 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8211828/vklincovkach-mladezi-osem-titulov.html 

 

KOŠICE. Na atletických majstrovstvách Slovenska jednotlivcov získali nádeje VslAZ-u osem titulov v kategórii dorastu a 

juniorov. 

 

Výraznou postavou bol Adrián Baran z MŠK Vranov nad Topľou so štyrmi prvenstvami z oboch kategórií, vo vrhu guľou i 

hode diskom. 

 

Tri tituly získal David Alštok zo Slávie TU Košice a dva Patrícia Garčarová z Tatrana Spišská Nová Ves. 

 

DORAST, Dubnica n/V: 110 m prek. 1. F. Jankov 14,75 s, 3. M. Herstek, skok do diaľky 3. M. Hestek 601 cm, skok do 

výšky 3. F. Jankov 192 cm, 4x100 m 3. Bardejov 46,52 s, 800 m 5. M. Vašičkanin 2:07,30 min., oštep 700 gr 4. P. 

Helmanovský 41,59 m (všetci ŠŠK Bardejov). Guľa a disk 1. Baran 16,82 m a 53,17 m, trojskok 1. Alštok 13,42 m Košice, 

2. P. Megela, Humenné, 13,41 cm, 3. D. Hlavač, ATU Košice, 12,85 cm, skok do výšky 1. Alštok 198 cm, 2. J. Škultétu, 

Slávia TU, 195 cm, 3. Jankov 192 cm. Oštep 1. P. Helmanovský, ŠG Košice, 51,64 m, žrď 2. SD. Sedlák, ATU, 380 cm, 

100 m 2. Garčarová 12,62 s, 3. M. Nagyová, ATU, 12,78 s, 200 m 3. Garčarová 25,42 s, 100 m prek. 2. N. Gyomraiová, 

Sp. N. Ves, 15,42 s, 400 m prek. 3. R. Škovranová, ATU, 1:05,84 min, oštep 3. K. Hamráková, ATU, 38,65 m. 

 

JUNIORI, Nitra: Guľa 6 kg 1. Baran 15,75 m, disk 1,75 kg 1. Baran 47,77 m, výška 1. Alštok 194 cm, trojskok 1. G. 

Turcsányi, ABC Humenné, 13,85 m, 2. P. Megela, 1.AK Humenné, 13,43 m, 3. Hlaváč 13,08 m, žrď 2. Sedlák 360 cm, 

4x400 1. Slávia TU 3:35,27 min. 100 a 200 m 1. Garčarová 12,10 s a 25,30 s. 4x400 m 3. Tatran SNV 4:16,57 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 28. júna 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8209152/pohotovost-v-lekarnach-utorok-28-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných služieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8211828/vklincovkach-mladezi-osem-titulov.html
http://korzar.sme.sk/c/8209152/pohotovost-v-lekarnach-utorok-28-juna.html
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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. 

 

Revúca 

 

Dr.Max - M.R. Štefánika 1363 
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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 Elixír, Obchodná 3 

 

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

 

Poprad 

 

ALTEA – Námestie PP, Nám. sv. Egídia 25 

 

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

 

Humenné 

 

Don Bosco, Ulica 26. novembra, 057/449 55 92 

 

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 

 

TILIA Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

MEDIPHARM Nám. Osloboditeľov 1005/18 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Policajné hliadky na Slovensku 27.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 27/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869777/policajne-hliadky-na-slovensku-27-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 27. 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 VW Golf (modrý) okres Senec Škoda Fabia 

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

(modrá), Seat Leon (šedý) 

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

okres Trnava Škoda Superb (čierny), VW Golf (šedý) TT kraj nie je okres Senica Škoda Fabia (modrá) okres Galanta nie 

je 

okres Dunajská Streda nie je 

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

okres Trenčín a Ilava 

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

okres Bánovce nad Bebravou 

nie je 

okres Považská Bystrica a Púchov nie je 

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

(modrá), Škoda Superb (hnedá) 

okres Levice VW Golf (čierny), Škoda Superb (hnedá) 

okres Komárno Škoda Octavia (strieborná), Škoda Fabia (modrá) okres Topoľčany Volkswagen Golf (čierny), Škoda 

Superb (šedá) 

okres Šaľa Škoda Fabia (modrá) Banskobystrický kraj okres Revúca VW Golf (čierny) 

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

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

Rimavská Sobota Škoda Fabia (biela) 

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

Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 

Škoda Fabia (modrá) 

 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869777/policajne-hliadky-na-slovensku-27-6-2016
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okresy Žilina, Bytča Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavomodrý) 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 Seat Leon (sivý) 

 

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

 

okres Košice - okolie Škoda Fabia (sivá) 

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny) 

okres Rožňava 

Škoda Superb (čierna), VW Passat (červený) 

 

okres Spišská Nová Ves 

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

Superb sedan (čierna) okres Bardejov Škoda Fabia (biela) 

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

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

Škoda Fabia (biela) 

okres Humenné nie je 

okres Poprad 

nie je 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kam za kultúrou - utorok 28. júna 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8209155/kam-za-kulturou-utorok-28-juna.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

http://korzar.sme.sk/c/8209155/kam-za-kulturou-utorok-28-juna.html
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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 20.50, Deň nezávislosti: Nový útok o 15.20, 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 

18.10, 21.00, Prázdniny All Exclusive o 18.25, 20.25, Alica v krajine za zrkadlom o 17.10, Centrálna inteligencia o 19.40, 

ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový 

útok o 15.30, 20.10, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, 20.45, Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 

15.50, 18.10, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, 20.20, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret o 17.50, Warcraft: 

Prvý stret 3D o 16.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.10, 

Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 15.50, 18.10, Podfukári: 2. 

dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret 3D o 16.00, 20.45 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Čert a Káča o 9.00 a 10.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ 

TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a 

kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela 

Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na 

Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí, Farebný život, výstava ukrajinského 

maliara Vasiľa Bobitu (do 30. 6.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) 

- Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj 

leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

FASHION POINT CAFE (Mlynská 28) – Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ 

KNIŽNICA (Hlavná 10) - Výstava Apokalypsa – neznáma krajina očami Pavla Kočiša (30. 6.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI 

KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 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 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 6. 2016 

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

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, 

Záhrada umenia; 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 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), (diskusia) Broad Peak s bicyklom o 19.00 hod., (film) Poklad o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

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

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 20.30, Alica v krajine za zrkadlom 

o 15.10, Prázdniny All Exclusive o 18.20, ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod., POPRAD: 

CINEMAX - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.00, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 17.50, Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá 

sa Dory 3D o 15.20, Prázdniny All Exclusive o 16.20, Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.40, V zajatí démonov 2 o 

20.50, Warcraft: Prvý stret o 18.20, ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

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

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

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

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

NOVUS ORDO/Výtvarné dielo v kontexte (do 18. 9.), Hlavná 53 - Suterén: Miroslav Potoma/Insitná maľba, vernisáž o 

16.00 hod., 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 TG - Janko Lehotský - Moje mladšie ja (do 4. 9.), 
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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 

 

Utorok 

 

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 20.50, Deň nezávislosti: Nový útok o 15.20, 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 

18.10, 21.00, Prázdniny All Exclusive o 18.25, 20.25, Alica v krajine za zrkadlom o 17.10, Centrálna inteligencia o 19.40, 

ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový 

útok o 15.30, 20.10, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, 20.45, Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 

15.50, 18.10, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, 20.20, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret o 17.50, Warcraft: 

Prvý stret 3D o 16.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.10, 

Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 18.30, Prázdniny All Exclusive o 16.10, Hľadá sa Dory o 15.50, 18.10, Podfukári: 2. 

dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.30, Warcraft: Prvý stret 3D o 16.00, 20.45 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Čert a Káča o 9.00 a 10.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ 

TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a 

kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela 
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Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na 

Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí, Farebný život, výstava ukrajinského 

maliara Vasiľa Bobitu (do 30. 6.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) 

- Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj 

leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

FASHION POINT CAFE (Mlynská 28) – Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ 

KNIŽNICA (Hlavná 10) - Výstava Apokalypsa – neznáma krajina očami Pavla Kočiša (30. 6.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI 

KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 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, 

Záhrada umenia; 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 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), (diskusia) Broad Peak s bicyklom o 19.00 hod., (film) Poklad o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

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

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 20.30, Alica v krajine za zrkadlom 

o 15.10, Prázdniny All Exclusive o 18.20, ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod., POPRAD: 

CINEMAX - Deň nezávislosti: Nový útok o 20.00, Deň nezávislosti: Nový útok 3D o 17.50, Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá 

sa Dory 3D o 15.20, Prázdniny All Exclusive o 16.20, Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie o 15.40, V zajatí démonov 2 o 

20.50, Warcraft: Prvý stret o 18.20, ARTMAX KONCERT - Queen: A Night in Bohemia o 20.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

NOVUS ORDO/Výtvarné dielo v kontexte (do 18. 9.), Hlavná 53 - Suterén: Miroslav Potoma/Insitná maľba, vernisáž o 

16.00 hod., 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 TG - 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 

 

1.27.  Poslanci opravu skateboardového ihriska v Humennom nepodporili 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Jana Otriová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210337/poslanci-opravu-skateboardoveho-ihriska-v-humennom-nepodporili.html 

 

Skateboardové ihrisko v Humennom dosluhuje. Drevené komponenty sú deravé, rozpadávajú sa. Poslanci jeho obnovu 

nepodporili. Mesto chce opravu ihriska urobiť zo sponzorského. 

 

HUMENNÉ. Skateboardové ihrisko za Mestskou športovou halou slávnostne odovzdali do užívania pred deviatimi rokmi. 

 

Hlavným zámerom bolo dostať vyznávačov skateu a horských bicyklov od pamätníka oslobodenia z centra mesta na 

perifériu. 

 

Dnes je ihrisko zanedbané. Schádza sa na ňom komunita asi desiatich skaterov a približne toľko isto je aj horských 

cyklistov. 

 

Len siedmi za 

 

Na havarijný stav ihriska upozornila na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslankyňa Mária Cehelská (SOĽ). 

 

"Treba ho zrekonštruovať," povedala. 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210337/poslanci-opravu-skateboardoveho-ihriska-v-humennom-nepodporili.html
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Odporučila pred vypísaním verejnej súťaže komunikovať s mladými ľuďmi v meste. 

 

"Aby sa mesto vedelo zorientovať vo výbere prvkov. Mladí vedia, čo chcú. Zároveň ich vyzývam k aktívnej spolupráci s 

mestom v tejto oblasti," dodala. 

 

Navrhla presunúť z rezervného fondu 10 000 eur na rekonštrukciu ihriska. 

 

"Použitie rezervného fondu sa môže schváliť do konca augusta. Preto podávam tento návrh teraz," povedala na rokovaní 

14. júna. Jej návrh podporilo len sedem poslancov, 13 sa hlasovania zdržalo. 

 

Diery 

 

Mladí skateri dávajú poslankyni za pravdu. Nie všetky komponenty vyhovujú a niektoré z nich sú doslova v havarijnom 

stave. 

 

"Sú drevené. Drevo sa rýchlo ničí. Reaguje na vplyvy počasia, popraská, prehnije, zlomí sa. Na rampách sú diery. 

Niektoré rampy sú veľmi šikmé, nevyhovujúce, nespĺňajú normy," hovorí 19-ročný vysokoškolák Kristián Boško. 

Skateboardu sa venuje už päť rokov. 

 

Ihrisko neničí len nepriazeň počasia a časté užívanie, ale aj vandali, ktorí si na nezáchodné miesto neraz prídu vypiť a 

"zabaviť" sa. 

 

"Nie sú tu kamery, osvetlenie. Pre nich sú rampy len sedačky a preliezačky. Neraz po nich upratujeme," pridáva sa 17-

ročný stredoškolák Marek Vaco. 

 

Najlepšie betónové 

 

Hoci sa chlapci podľa svojich možností o komponenty starajú, udržiavajú ich v použiteľnom stave, obnovujú cez projekty, 

nestačí to. Zásahy sú sporadické, čiastkové a nedostačujúce. 

 

Chlapci sú zástancami radikálnej výmeny. 

 

"Všetko treba vymeniť," hovoria jednohlasne. 

 

Použiť by sa dali akurát železné konštrukcie, všetky rampy by mali byť podľa nich z betónu, pevné a stabilné. 
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"Rozmiestnenie komponentov sa zmenilo. Počas šampionátu vo wrestlingu z plochy jednoducho zmizli, lebo ihrisko sa 

zmenilo na parkovisko. Rampy boli v tráve vari rok. Aj presunmi sa rampy ničia," hovorí Kristián Boško. Z ihriska zmizli 

odpadkové koše, okolie je nevykosené. 

 

Spísali aj petíciu 

 

Chlapci, ktorí fungujú len ako neformálna skupina, sa nebránia myšlienke zabezpečiť návrhy ihriska a pomôcť pri jeho 

výstavbe a udržiavaní. 

 

"Asi trikrát sme boli na mestskom úrade. Posielali nás od dverí k dverám. Že sa nám ozvú. Neozvali sa. Bolo to ešte pred 

voľbami," vysvetľuje Kristián. 

 

Na nevyhovujúci stav ihriska upozornili happeningom a súťažou Obnovme skatepark priamo na mieste pred štyrmi rokmi. 

 

Spísali aj petíciu. Zbytočne. 

 

Aj bezpečnosť 

 

Chlapci sú presvedčení o tom, že samospráva by im mala vytvoriť vhodné podmienky na trávenie voľného času. 

 

"Pre nás tento šport znamená slobodu. Sme na ihrisku, alebo doma. Trávime tu kopu času. V zime dve hodinky, v lete 

päť – šesť, pokým je svetlo. A netreba zabúdať, že ide o našu bezpečnosť. Prišli sme tu už k mnohým zraneniam a 

úrazom," hovoria Kristián a Marek. 

 

Zanedbateľné podľa nich nie je ani ekonomické hľadisko. Za kvalitným skateparkom cestujú do Sniny, do Spišskej Novej 

Vsi, do Košíc. A to nielen na súťaže. 

 

"V Spišskej je do roka možno až päť súťaží. Keby bolo skateboardové ihrisko v Humennom, cestovali by za ním ľudia z 

okolia. Slovenský skateboarding končí v Košiciach, ďalej na východ je už všetko rozbité. Určite by sa našli aj iní noví a 

mladší nadšenci," dodáva Kristián. 

 

Na novom mieste 

 

Finančnú náročnosť nového ihriska vidia chlapci na niekoľko tisíc eur. "V Svidníku stálo osem štvorcových metrov ihriska 

asi šesťtisíc eur. Pätnásťtisíc eur by stačilo. Určite," hovoria. 

 

Uvažovať by podľa nich bolo treba aj o zmene miesta. 
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"Ideálne by to bolo pod nadjazdom pod mostovou galériou. Je tam pekné miesto. Keby sa ohradilo, bolo by aj bezpečné. 

Nepršalo by naň. A bolo by v centre, ľuďom i polícii na očiach," myslí si Marek Vaco. 

 

Jedným dychom vylučuje neporiadok i hluk. "Chodia tade kamióny, neďaleko je železničná trať. Nejazdíme po desiatej 

večer a vždy po sebe upraceme." 

 

Kvalitné skateboardové ihrisko by podľa chlapcov neslúžilo len skaterom a bikerom, ale ja korčuliarom čo kolobežkárom. 

 

Mesto: Rokujeme so sponzorom 

 

Podľa vyjadrenia radnice, mesto stav skateboardového ihriska za Mestskou športovou halou eviduje. 

 

"V týchto dňoch Mesto Humenné rokuje so sponzorom, aby sa oprava realizovala zo sponzorských peňazí. O termíne a 

ďalšom postupe vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky mesta v sekcii aktuality," uviedla v stanovisku 

Michaela Dochánová z tlačového referátu. 

 

Rampy sú v havarijnom stave. 

 

Realita. Chlapcom hrozia úrazy. Foto k článku: Jana Otriová 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Pavol Grešo v mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

 [korzar.sme.sk; 27/06/2016; Vladimír Vasilenko ; Zaradenie: Šport] 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210288/pavol-greso-v-mladom-veku-rozhoduje-dolezite-zapasy.html 

 

Talentovaný arbiter sa do rozhodcovského dresu prvýkrát obliekol v sedemnástich rokoch. 

 

UDAVSKÉ. Je rodákom z obce Udavské, kde aj začínal svoju futbalovú kariéru. Pre problémy s chrbticou v 

dorasteneckom veku sa rozhodol s futbalom pokračovať naďalej, no už nie ako futbalista, ale ako futbalový rozhodca. 

Pavol Greško (23) sa za pár rokov vypracoval na kvalitného arbitra, ktorý má všetky predpoklady na to, aby v budúcnosti 

rozhodoval zápasy najvyššej slovenskej súťaže. 

 

Aké boli vaše futbalové začiatky? 

 

Ako väčšinu chlapcov z dediny, tak aj mňa už od útleho veku bavilo naháňať loptu po ihrisku. S futbalom som začínal ako 

desaťročný v rodnej obci Udavské, kde som po odohratí piatich rokoch v žiackej kategórii prešiel k dorastencom. Po 

jednej sezóne pri dorastencoch a po dovŕšení 16 rokov som začal hrávať duálne aj za družstvo dospelých. Avšak po roku 

a pol nastal nečakaný zlom v mojom živote, kedy som sa zo zdravotných dôvodov rozhodol skončiť s futbalom. 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8210288/pavol-greso-v-mladom-veku-rozhoduje-dolezite-zapasy.html
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Uvažovali ste nad ukončením aktívnej kariéry futbalistu? 

 

V tej dobe som mal veľké problémy s chrbticou, no nevedel som si predstaviť, že futbal ako taký už hrať nebudem. 

Rozmýšľal som, akým spôsobom by bolo najlepšie pri futbale zostať. Na futbal som však nechcel úplne zanevrieť, a preto 

som sa začal, ako sa hovorí, obracať a rozmýšľať ako ďalej. 

 

Ako ste sa dostali k rozhodovaniu futbalových zápasov? 

 

Nakoľko v mojej rodnej obci v tom čase pôsobili dvaja rozhodcovia, tak som si povedal, že to skúsim aj ja a budem tým, 

kto dozerá na dodržiavanie pravidiel futbalu. Stať sa rozhodcom bola pre mňa jedna veľká neznáma. Z novín som sa 

dozvedel, že pred začiatkom jarnej časti súťaží sa koná seminár rozhodcov a delegátov zväzu, tak som sa rozhodol, že 

sa ho zúčastním. Tam mi bolo povedané, ktoré pravidlá sú pre rozhodcu najdôležitejšie, a ktoré sa mám postupne začať 

učiť. Následne som týždeň čo týždeň navštevoval oblastný futbalový zväz v Humennom, kde ma členovia komisie 

rozhodcov z týchto pravidiel skúšali, a v prípade nejakých nejasností mi tieto moje otázky zodpovedali a vysvetlili, prečo 

je to tak. Od týchto chvíľ sa môj pohľad na futbal zmenil. V televízii som už nesledoval hráčov, ale rozhodcov, ako a kde 

sa pohybujú, akú gestikuláciu používajú. 

 

Spomínate si na svoj prvý ostrý štart v rozhodcovskom drese? 

 

Po osvojení pravidiel ma výkonný výbor oblastného futbalového zväzu v Humennom zaradil na nominačnú listinu 

rozhodcov a súbežne s tým prišlo aj moje prvé "ostré" stretnutie. Bolo to žiacke stretnutie v Kamenici nad Cirochou, kde 

som sa aj napriek veľkým rozmerom hracej plochy "motal" medzi hráčmi. Deň na to som absolvoval aj premiéru medzi 

dospelými v pozícii asistenta rozhodcu v susednej obci Rovné. Pred stretnutím som bol trocha nervózny, pretože som 

nevedel, čo môžem od tohto stretnutia očakávať, nakoľko mnoho ľudí sa bojí stať sa rozhodcom aj z obavy o svoje 

zdravie. Priateľské atmosféra a správanie sa hráčov, funkcionárov a divákov ma však vyviedlo z mojich predsudkov. 

 

V čom boli vaše rozhodcovské začiatky najťažšie? 

 

Začiatky mojej rozhodcovskej kariéry boli ťažké aj v tom, že som mal len 17 rokov a často, ak som bol na stretnutie 

delegovaný sám (bez asistenta či delegáta zápasu), tak som si musel zháňať odvoz na stretnutie, čo niekedy nebolo 

jednoduché. Postupne zápasmi opadla aj začiatočnícka tréma a čím ďalej to bolo lepšie a lepšie. 

 

V priebehu necelých dvoch sezón ste sa vypracoval na jedného z najlepších rozhodcov v okrese. 

 

Po ukončení jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010, ktorú som absolvoval predovšetkým aplikovaním nadobudnutých 

teoretických vedomostí v praxi pri rozhodovaní mládežníckych stretnutí prišla na rad moja prvá kompletná sezóna v 

pozícii hlavného rozhodcu. Po roku strávenom v oblastných súťažiach, kedy som začal rozhodovať aj dospelým, a počas 
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ktorého som zažil pekné i menej pekné chvíle, prišiel na rad postup do krajských súťaží. Čerešničkou na torte za túto 

sezónu bolo pre mňa rozhodovanie finále pohára ObFZ Humenné a Nexis Fibers medzi družstvami Ohradzian a 

Košaroviec. Avšak v najbližších týždňoch po tomto stretnutí prišla na rad aj moja prvá inzultácia. Paradoxne nebol som 

jediným rozhodcom zo spomínaného finále, ktorý bol neskôr po ňom inzultovaný. 

 

Kde sa vám v okrese rozhodovalo najlepšie a naopak, kde najťažšie? 

 

Povedal by som to takto. Výborné futbalové prostredie bolo v Rovnom, kde v tom čase hrával súčasný starosta Rovného 

Jožko Baláž, ktorý mi na ihrisku počas zápasu svojou prítomnosťou viackrát pomohol. Dobré spomienky mám aj na 

Papín. Tých lepších prostredí pre rozhodcu bolo v okrese viac. Naopak ťažko sa mi rozhodovalo v Dlhom nad Cirochou či 

v Uliči. Nebolo to ale spôsobené správaním hráčov na ihrisku. 

 

Piaty rok rozhodujete zápasy Východoslovenského futbalového zväzu. 

 

Vstupnou bránou do krajských súťaží bolo pre mňa absolvovanie letných fyzických previerok v roku 2011. Možno zhoda 

náhod, možno šťastie rozhodli o tom, že po absolvovaní týchto previerok som bol zaradený do novovznikajúceho 

programu Talent-Mentor, kde som bol viac sledovaný KR VsFZ. Tento program pre mňa popri školských povinnostiach a 

práci v odbornej komisii prinášal aj ďalšie rozhodcovské povinnosti. Trikrát ročne sme absolvovali rôzne semináre, na 

ktorých sme okrem písomných previerok, ústnych pohovoroch a videotestov absolvovali aj písomné testy z pravidiel 

futbalu v anglickom jazyku. Spočiatku boli tieto semináre vykonávané len na úrovni východoslovenského kraja, 

obsadzované lektormi zo štruktúr VsFZ. 

 

Spomínate si na vaše prvé stretnutie v rámci VsFZ? 

 

Áno, ešte dnes mám v pamäti zápas piatej ligy Vechec-Hrabovčík. Na toto stretnutie som bol delegovaný ako asistent 

rozhodcu a delegátom stretnutia bol Karol Maturkanič z Humenného. Presný výsledok si už nepamätám, ale viem, že ho 

vyhrali domáci. 

 

Po roku v piatej lige ste ako rozhodca postúpil do IV. ligy. 

 

Prišla na rad spolupráca medzi VsFZ a SsFZ, kde sme sa v Kežmarských Žľaboch prvýkrát stretli s kolegami rozhodcami 

z iného regiónu, ako bol ten náš. Najkrajším a najpamätnejším seminárom bol pre mňa seminár konaný na Štrbskom 

Plese, ktorý bol pre mňa zároveň aj posledným seminárom v programe Talent-Mentor, keďže v tomto programe sú dané 

časové kritériá (max. 3 roky), alebo ďalším kritériom je nadobudnutie licencie P. Tento seminár bol opäť zlúčený spolu s 

kolegami zo SsFZ a po lektorskej stránke bol na veľmi vysokej úrovni. Zo všetkých prednášajúcich spomeniem snáď 

pánov Marka, Fašunga, Jakubca, Medveďa či kondičného trénera Hianika, ktorí nám toho dali veľa či už po odbornej 

stránke, alebo po stránke fyzickej prípravy a zdravej výživy. Aj vďaka tomuto programu sa mi podarilo po roku strávenom 

v 5. lige postúpiť do 4. ligy, v ktorej som sa tiež zdržal jednu sezónu. 
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Rozhodovali ste aj z vašej strany menej vydarené stretnutie? 

 

Pred koncom súťažného ročníka vo IV. ligy som dostal od komisie dôveru rozhodovať stretnutie v najvyššej krajskej 

súťaži čiže v III. lige Spišské Podhradie - Svidník. Na toto stretnutie snáď nikdy nezabudnem. Oba celky bojovali o 

záchranu v súťaži. Môžem povedať, že to bolo z mojej strany snáď najhoršie stretnutie, aké som kedy rozhodoval. Tréma, 

rešpekt, uvedomovanie si dôležitosti tohto stretnutia mi zväzovali nohy a aj myseľ... Človek sa však učí na vlastných 

chybách a čo ho nezabije, to ho posilní. Treba si uvedomiť, že rozhodca je tiež len človek, ktorý nie je neomylný a robí 

chyby. 

 

Aj napriek tomu sa vám podarilo postúpiť vyššie, momentálne pôsobíte v III. lige. 

 

Po tomto súťažnom ročníku som sa spolu ešte s ďalšími troma rozhodcami zúčastnil seminára SFZ a úspešným 

vykonaním všetkých testov som získal licenciu P. Nasledovali ďalšie ročníky strávené na zelených trávnikoch, kde som v 

najvyššej krajskej súťaži pôsobil ako hlavný rozhodca. V roku 2014 som bol klubmi III. ligy vyhodnotený ako tretí najlepší 

rozhodca sezóny, čo bolo pre mňa veľmi pekným ocenením. 

 

Každý rozhodca zažije počas stretnutí aj nejaké zaujímavosti, čo utkvelo v pamäti vám? 

 

Medzi najzaujímavejšie a najpamätnejšie stretnutia v mojej doterajšej krátkej kariére patrí určite stretnutie medzi 

Michalovcami a Veľkými Revištťami hrané na hlavnom ihrisku Michaloviec pod umelým osvetlením. Ďalším 

nezabudnuteľným zážitkom bolo pre mňa stretnutie s Jurajom Čobejom. Medzi najkurióznejšie stretnutia môžem určite 

spomenúť stretnutie v oblastných súťažiach v Oľke, kedy domáci brankár po inkasovanom góle odhodil rukavice a 

demonštratívne opustil hraciu plochu, alebo stretnutie 2. dorasteneckej ligy medzi Čaňou a Giraltovcami, kedy som v 

priebehu jednej minúty vylúčil z hry dvoch domácich hráčov. 

 

V ktorej súťaži bude pôsobiť Pavol Greško v najbližšej sezóne? 

 

V súčasnosti pôsobím stále ako rozhodca v najvyššej krajskej súťaži a som v akejsi medziskupine medzi VsFZ a SFZ, 

kde sme vybraní 6 rozhodcovia (4x AR, 2x R) a chodíme ako AR na stretnutia 1. dorasteneckej ligy. Tí dvaja, ktorí boli 

vybraní ako R, chodia taktiež aj na stretnutia Doxxbet ligy ako náhradní rozhodcovia. Túto sezónu som začínal v tejto 

medziskupine ako AR, vplyvom udalostí, ktoré sa udiali počas súťažného ročníka, som dostal možnosť ísť aj na stretnutie 

Doxxbet ligy medzi mužstvami FK Spišská Nová Ves a Rimavská Sobota (v bráne s M. Brzom), kde som zastával 

funkciu náhradného rozhodcu. 

 

Súťaže skončili, ako si momentálne vypĺňate svoj voľný čas? 
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V týchto dňoch po uplynutí súťažného ročníka sa okrem študijných povinností pripravujem na novú sezónu a na fyzické 

previerky. Vo voľnom čase pripravujem aj podklady na blížiaci sa seminár R v oblastných súťažiach ObFZ Košice-okolie, 

kde pôsobím v KR a mám na starosti školiaci úsek a školu mladých rozhodcov. Teší ma záujem a entuziazmus mladých 

chlapcov, prevažne futbalistov, z Košíc o rozhodovanie. Taktiež sledujem ME 2016, kde sledujem okrem výkonov našich 

chlapcov aj výkony rozhodcov a interpretáciu zmien v pravidlách futbalu, ktorých bolo v posledných mesiacoch neúrekom 

a ktoré si je musí každý jeden rozhodca osvojiť. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Schválili 30 miliónov 

 [TA3, 12:00; Žurnál; 27/06/2016;  Vladimír Tomek] 

 

*UZ 

 

Alfonz Šuran, moderátor: "Košický samosprávny kraj si požičia z Európskej investičnej banky tridsať miliónov eur, 

poslanci dnes schválili úver, ktorý bude župa splácať dvadsať rokov. Peniaze chce investovať predovšetkým do opráv 

ciest a nákup strojov a zariadení na ich údržbu. Rokovanie zastupiteľstva sleduje aj náš kolega Vlado Tomek, s ktorým 

sme v telefonickom spojení." 

 

Vladimír Tomek, reportér TA 3, (telefonát): "Prioritou majú byť opravy ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú vo veľmi zlom 

stave. Na dopravu však môže župa použiť len 60 percent z tejto sumy, taká je totiž podmienka Európskej investičnej 

banky. V prepočte ide o takmer sedemnásť miliónov eur. Na samotnú opravu ciest však pôjde len približne tretina 

požičaných peňazí, ktoré postačia na rekonštrukciu bezmála 60 kilometrov ciest, pôjde najmä o okresy Košice okolie, 

Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Potreba investícií do opráv v kraji je však 

približne desaťnásobne vyššie, čo si zrejme vyžiada v najbližších rokoch financie. Zvyšné peniaze, teda viac ako trinásť 

miliónov eur, sa rozdelia medzi oblasti školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí. Celú čiastku bude košická župa čerpať 

do roku 2018, zadlženosť kraja sa pritom zvýši o viac ako osem percent. Predseda kraja napriek tomu hovorí o výhodnej 

úrokovej sadzbe, ktorú ponúka Európska banka. Prvých päť miliónov eur by mali použiť ešte tento rok, splátky úveru sú 

nastavené až do roku 2036." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Cirkusy sa obvineniam Slobody zvierat bránia 

 [Kysucké noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 6; IVETA HAŽÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

VO VOĽNEJ PRÍRODE BY VRAJ NEPREŽILI, V ZOO PRE VŠETKY NIE JE MIESTO 
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Je možné, že v budúcnosti už v cirkusoch nebudeme vidieť vystupovať divožijúce zvieratá. Ministerstvo 

pôdohospodárstva pripravuje návrh takéhoto zákazu. Ide o dlhoročnú kampaň Slobody zvierat a petíciu, ktorú zatiaľ 

podpísalo vyše 55-tisíc ľudí. 

 

Sloboda zvierat už dlhé roky poukazuje na zlé, najmä stresujúce podmienky, v akých vraj zvieratá v cirkusoch žijú. Žiada 

prijať legislatívne opatrenia, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých druhov živých zvierat v cirkusoch, 

akvaparkoch či delfináriách. 

 

Ministerstvo založilo pracovnú skupinu 

 

"Ministerstvo pôdohospodárstva z vlastnej iniciatívy založilo pracovnú skupinu, ktorá sa bude dlhodobo zaoberať 

riešením ochrany zvierat komplexne a s odbornou úrovňou. Už dnes prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR kontrolujeme, v akom stave sú zvieratá, a to najmä po transporte, ktorý je pre nich najproblematickejší. V 

zásade sa nebránime takým úpravám legislatívy, ktoré by viedli k efektívnemu zlepšeniu ochrany zvierat. Či budeme 

presadzovať úplný zákaz ich vystupovania v cirkusoch, sa ministerstvo rozhodne na základe výstupov práve zo 

zmienenej pracovnej skupiny. Tá v minulosti neprišla k jednoznačnému záveru," informoval Michal Feik z ministerstva 

pôdohospodárstva. 

 

"Petícia, ktorú spomínajú samozvaní ochrancovia zvierat, nás určite "nerozhádže". Ich kampaň trvá už veľa rokov a číslo 

55-tisíc podpisov je pre nás smiešne, keďže máme podobnú. Tú podpisujú naši návštevníci, ktorí s cirkusom súhlasia. Za 

jednu sezónu, ktorá trvá nejakých 9 mesiacov, sme schopní vybrať 50-tisíc podpisov, takže tá ochranárska nás netrápi," 

hovorí propagačný manažér Petr Gongol z cirkusu Aleš. 

 

Majú rozsiahly, rozmanitý zverinec 

 

Cirkus založil okolo roku 1880 brat známeho českého maliara Mikoláša Aleša – Jan Aleš. So svojím putovným varieté 

jazdil predovšetkým v Bavorsku, kam siahajú korene cirkusovej rodiny Alešovcov. Za vyše 120 rokov vybudovali moderný 

cirkusový podnik, ktorý nezabúda na tie najlepšie české tradície. Cirkus hosťoval niekoľko rokov v zahraničí v rôznych 

európskych štátoch, v posledných rokoch pôsobí prevažne na území SR. Dnes ho vedie piata generácia Alešovcov, 

ktorej zdatne sekunduje šieste pokolenie. 

 

"V našom zverinci máme indické slony, ktoré v manéži predvádza Elvis Errani – mnohonásobný laureát 

najprestížnejšieho cirkusového festivalu sveta Monte-Carlo. Tento rok sa predstaví s drezúrou troch indických slonov v 

manéži Národného cirkusu Aleš. Elvis tieto ohromné trojtonové ázijské slonice Baby, Mala a Jumbu riadi iba svojím 

hlasom bez akýchkoľvek pomôcok. Ďalej máme bengálske biele tigre, ktoré v prírode takmer vyhynuli, tiež sibírske tigre, 

africké levy, kone, ťavy, poníky, opice, kozy, hady, kačice, psy. Celkom okolo 50 kusov zvierat rôznych druhov. Zvierat, 

narodených v zajatí v cirkuse, ktoré by vo voľnej prírode neprežili," vysvetľuje. 
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V Mexiku vraj nový zákon neuspel 

 

Antonín Aleš, majiteľ cirkusu k problematike petície Slobody zvierat hovorí: "Keď sme vystupovali v Spišskej Novej Vsi, 

prišlo protestovať asi 100 ľudí proti chovu zvierat v cirkusoch. Väčšinou boli vo veku odhadom 15 rokov, dospelí boli asi 

traja. 

 

Správali sa veľmi vulgárne, až sprosto. Títo ochranári tvrdia, že týrame zvieratá, ani sa však neprídu presvedčiť, či sa to 

naozaj deje. V každom meste nám chodia veterinárne kontroly a dávajú klobúk dolu, že zvieratá sa majú lepšie ako v 

zoologických záhradách. Naše zvieratá sa narodili v zajatí, vo voľnej prírode by neprežili. 

 

V Mexiku pred časom schválili zákon o zákaze niektorých zvierat v cirkuse – slonov, tigrov, zebier a podobne. Vystupovať 

mohli iba kone a domáce zvieratá. Dopadlo to tak, že zhabali asi 2 500 zvierat, do zoologických záhrad však vedeli 

umiestniť iba pár desiatok. Nevedeli, čo robiť so zvyšnými, tak ich zlikvidovali. Nakoniec zákon zrušili a zvieratá môžu 

opäť vystupovať." 

 

Ako vraví, snaha presadiť zákon o zákaze zvierat v cirkusoch prebieha aj v iných krajinách Európy. 

 

Uplatnil sa v Grécku, ale na Cypre platí len pre slony a tigre. Slony ešte pred dvoma rokmi nesmeli vystupovať ani vo 

Švajčiarsku, ale tento zákaz už zrušili a vzťah k cirkusom prehodnotili. 

 

Podľa Gongola cirkusy formy výcviku prispôsobili dnešným potrebám a možnostiam. Zvieratá už nepreskakujú ohnivé 

kruhy, výcviky sa robia formou tréningu a zvieratá dostávajú odmenu. Aj on zdôrazňuje, že ich nie je možné vypustiť do 

voľnej prírody pre už spomínané narodenie v zajatí. Také množstvo však nie je možné ani umiestniť do preplnených 

zoologických záhrad. 

 

"Európske štáty, ako sú Poľsko, Maďarsko, Taliansko či Španielsko, zvieratá v cirkusoch nezakázali, ako tvrdia 

ochrancovia. Zakázali iba vodné zvieratá – delfíny, kosatky. Tento zákaz platí aj v ČR. Švajčiarsko, Chorvátsko, Rakúsko 

a Holandsko iba čiastočne obmedzili chovy niektorých druhov, cirkusy so zvieratami tam naďalej existujú," dodáva 

Gongol. 

 

IVETA HAŽÍKOVÁ 

 

---- 

 

FOTO: FOTO: PETR GONGOL 

 

Späť na obsah 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 6. 2016 

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

1.31.  Futbalisti MFK Rožňava uzavreli sezónu 

 [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 16; pp ; Zaradenie: Rožňavský] 

 

Futbalisti MFK Rožňava všetkých vekových kategórií uzavreli v sobotu ročník 2015/2016. 

 

ROŽŇAVA.  

 

Uplynulú sobotu patril areál štadióna MFK Rožňava malým a veľkým futbalistom. Mužstvá prípraviek Rožňavy a Dobšinej 

si merali sily na vedľajšom ihrisku, žiacke mužstvo hralo na veľkom. Za súperov mali Galaktik Košice a Spišskú Novú 

Ves. Koho na chvíľu prestal baviť futbal, mohol robiť niečo iné. Aj keď sa podujatie volalo Dovaj cup, tentoraz nešlo o 

víťazstvá, ale o priateľské posedenie. Svedčí o tom aj to, že nakoniec dostal medailu každý malý futbalista.  

 

(pp) 
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1.32.  V klincovkách mládeži osem titulov 

 [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 20; šč ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

KOŠICE.  

 

Na atletických majstrovstvách Slovenska jednotlivcov získali nádeje VslAZ-u osem titulov v kategórii dorastu a juniorov. 

Výraznou postavou bol Adrián Baran z MŠK Vranov nad Topľou so štyrmi prvenstvami z oboch kategórií, vo vrhu guľou i 

hode diskom. Tri tituly získal David Alštok zo Slávie TU Košice a dva Patrícia Garčarová z Tatrana Spišská Nová Ves. 

 

DORAST, Dubnica n/V: 110 m prek. 1. F. Jankov 14,75 s, 3. M. Herstek, skok do diaľky 3. M. Hestek 601 cm, skok do 

výšky 3. F. Jankov 192 cm, 4x100 m 3. Bardejov 46,52 s, 800 m 5. M. Vašičkanin 2:07,30 min., oštep 700 gr 4. P. 

Helmanovský 41,59 m (všetci ŠŠK Bardejov). Guľa a disk 1. Baran 16,82 m a 53,17 m, trojskok 1. Alštok 13,42 m Košice, 

2. P. Megela, Humenné, 13,41 cm, 3. D. Hlavač, ATU Košice, 12,85 cm, skok do výšky 1. Alštok 198 cm, 2. J. Škultétu, 

Slávia TU, 195 cm, 3. Jankov 192 cm. Oštep 1. P. Helmanovský, ŠG Košice, 51,64 m, žrď 2. SD. Sedlák, ATU, 380 cm, 

100 m 2. Garčarová 12,62 s, 3. M. Nagyová, ATU, 12,78 s, 200 m 3. Garčarová 25,42 s, 100 m prek. 2. N. Gyomraiová, 

Sp. N. Ves, 15,42 s, 400 m prek. 3. R. Škovranová, ATU, 1:05,84 min, oštep 3. K. Hamráková, ATU, 38,65 m. 

 

JUNIORI, Nitra: Guľa 6 kg 1. Baran 15,75 m, disk 1,75 kg 1. Baran 47,77 m, výška 1. Alštok 194 cm, trojskok 1. G. 

Turcsányi, ABC Humenné, 13,85 m, 2. P. Megela, 1.AK Humenné, 13,43 m, 3. Hlaváč 13,08 m, žrď 2. Sedlák 360 cm, 

4x400 1. Slávia TU 3:35,27 min. 100 a 200 m 1. Garčarová 12,10 s a 25,30 s. 4x400 m 3. Tatran SNV 4:16,57 min.  

 

(šč) 
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1.33.  Župa ide kúpiť dvadsať áut za 300 000 eur 

 [Korzár; 150/2016; 28/06/2016; s.: 4; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

OPOZÍCIA TO VÝNIMOČNE SCHVAĽUJE 

 

Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) plánuje v júli vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na obstaranie 20 nových 

referentských vozidiel. Tento zámer včera na rokovaní zastupiteľstva odobrili v rámci navrhnutých zmien v rozpočte aj 

poslanci. Na nových autách by sa malo jazdiť niekedy v priebehu jesene. 

 

KOŠICE. 

 

Do viacerých škôl, domovov sociálnych služieb či niektorých kultúrnych zariadení už onedlho pribudnú nové referentské 

vozidlá nižšej strednej triedy. V priebehu júla plánuje Úrad KSK cez elektronické trhovisko vysúťažiť 20 áut pre potreby 

svojich organizácií v predpokladanej hodnote 300 000 eur. 

 

O. Bernát: Suma môže byť omnoho menšia 

 

Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát (Smer) predpokladá, že výsledná suma napokon môže byť podstatne nižšia. Kúpu 

nových áut odôvodnil poslancom tým, že sa im viac oplatí kúpiť naraz toľko vozidiel, ako by mali dávať veľké peniaze na 

opravy tých súčasných opotrebovaných, ktorých vek by stačil už aj na občiansky preukaz. "Pre takýto hromadný nákup 

sme sa rozhodli najmä preto, aby sme získali množstevnú zľavu aspoň 20 percent. Ak by si ich kupovali naše organizácie 

sami, nikdy by takú dobrú cenu nezískali. Nové autá nahradia tie, ktoré majú vyše 10 rokov a náklady na ich servis 

neustále stúpajú. V niektorých prípadoch oprava stála viac, ako bola zostatková hodnota auta. Presné podmienky súťaže 

ešte nemáme, no nemusíte sa obávať, nepôjde o nič luxusné, ale o bežné referentské autá jednej značky, ktoré nahradia 

súčasné vozy značiek Kia, Škoda, Peugeot a Hyunday," uviedol pre náš denník. 

 

Za posledný rok už dali za autá skoro 200 000 eur 

 

Na Úrade KSK a v jeho inštitúciách sa za posledného pol druha roka vymenilo viacero služobných áut. Najprv to bol 

poldruharočný naftový trojliter Audi A6 quattro pre župana Zdenka Trebuľu (Smer), ktorý za cenu za 47 400 eur nahradil 

9-ročné auto rovnakej značky. Namiesto referentských áut potom KSK rovnako cez elektronické trhovisko nakúpil sedem 

kusov Hyundai i30 a po jednom kuse Citroenu Berlingo, Citroenu C5 a Renaultu Fluence. Všetky tieto "nafťáky" vyšli 

dokopy na cca 150 000 eur. 

 

D. Rusnák: Je to rozumná investícia 
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Hoci opozícia predtým nákupy aút značne kritizovala, tentoraz s tým nemajú žiaden problém. "Myslím si, že riaditeľ Úradu 

KSK pán Bernát túto zmenu dostatočne vysvetlil. Ak nové autá nahradia tie dosluhujúce, ktorých vek je nad 10 rokov, tak 

z ekonomického pohľadu ako aj z hľadiska bezpečnosti to bude rozumná investícia," povedal nám šéf pravicového klubu 

Daniel Rusnák (KDH). 

 

Peniaze aj pre Správu ciest KSK a opravy internátov 

 

Okrem 300 000 eur na nové autá sa pri úprave momentálne 219-miliónového krajského rozpočtu našli peniaze aj pre 

Správu ciest KSK. Tá dostane 186 000 eur na rozvoj svojej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a sociálnych zariadení pre 

vodičov. Na stavebné úpravy, vymaľovanie priestorov a iné nevyhnutné prevádzkové výdavky Východoslovenskej galérie 

Košice pôjde 45 000 eur, na reštaurovanie súsošia s podstavcom pamätníka v Dargovskom priesmyku 22 000 eur. V 

Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi dostanú na svoju činnosť dodatočných 50 000 eur. Na opravu elektroinštalácie v 

školskom internáte pri Strednej odbornej škole v Moldave nad Bodvou je určená suma 35 000 eur a na výmenu okien a 

balkónových dverí v školskom internáte pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pôjde 21 124 eur. 

 

MARIÁN KIZEK 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Ondrej Bernát 

 

Riaditeľ Úradu KSK.  

 

FOTO: JUDY 

 

Daniel Rusnák 

 

Šéf pravicového klubu. 

 

FOTO: JUDY 

 

Županovo audi 

 

KSK chce teraz aj nové referentské vozy 
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1.34.  Vytvorili rekord v počte objatí 

 [Nový Čas; 150/2016; 28/06/2016; s.: 7; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Autor - Zdeněk Kovář * Foto: autor 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - K dobrej nálade patrí vrúcny stisk! Presvedčili sa o tom tisícky Spišskonovovešťanov, ktorých v 

pondelok na ulici, v úradoch, školách či v nemocnici v rámci Dňa objatí pristavovalo takmer 80 dobrovoľníkov, aby im 

príjemným objatím vyčarili úsmev na tvárach. Všetko sa to dialo pod drobnohľadom komisára Knihy slovenských 

rekordov, aby srdečná akcia mala aj oficiálny zápis. 

 

Organizátori sa pokúšali o prekonanie hranice až 15 000 objatí v priebehu šiestich hodín. Do terénu sa ich rozbehlo na 

rôzne miesta takmer 80. ,,Každý z ,objímačov' mal čo robiť, na vytvorenie rekordu sa každý musel za hodinu vyobjímať 

aspoň 30-krát!" uviedol komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. ,,Chceme rozdávať úsmevy, lebo objatie - 10-

minútové alebo len pársekundové - je to najjednoduchšie, čo môžeme šíriť úplne zadarmo," uviedol organizátor Matúš 

Sedlák. 

 

---- 

 

OBJÍMALI 6 HODÍN 

 

* okoloidúcich objímalo v priebehu 6 hodín 78 dobrovoľníkov 

 

* v rukách mali tabuľky s anglickým nápisom Hug day 

 

* objímaným vysvetlili význam akcie 

 

* krátky vrúcny stisk všetkých dobre naladil 

 

* tento zážitok bol úplne zadarmo 

 

FOTO: 

 

Hlavný organizátor akcie Matúš Sedlák (v strede) mal aj s takmer 80 dobrovoľníkmi čo robiť. 
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Veronika Volfová (16) v škôlke objíma Sáru (5). 

 

Malí škôlkari sa objatiam veľmi potešili. 

 

Dobrovoľníci šírili úsmev na tvárach Spišiakov. 
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1.35.  V Spišskej Novej Vsi vytvorili rekord: Tisíce objatí zadarmo! 

 [cas.sk; 28/06/2016; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/418229/v-spisskej-novej-vsi-vytvorili-rekord-tisice-objati-zadarmo/ 

 

K dobrej nálade patrí vrúcny stisk! Presvedčili sa o tom tisícky Spišskonovovešťanov, ktorých v pondelok na ulici, v 

úradoch, školách či v nemocnici v rámci Dňa objatí pristavovalo takmer 80 dobrovoľníkov, aby im príjemným objatím 

vyčarili úsmev na tvárach. 

 

Všetko sa to dialo pod drobnohľadom komisára Knihy slovenských rekordov Igora Svítka, ktorý potvrdil, že účastníci 

rozdali až 17 083 objatí! Organizátori sa pokúšali o prekonanie hranice 15 000 objatí v priebehu šiestich hodín, napokon 

ich rozdali až 17 083! Do terénu sa ich rozbehlo na rôzne miesta takmer 80. 

 

"Každý z ‚objímačov‘ mal čo robiť, na vytvorenie rekordu sa každý musel za hodinu vyobjímať aspoň 30-krát!" uviedol 

komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. "Chceme rozdávať úsmevy, lebo objatie je to najjednoduchšie, čo 

môžeme šíriť úplne zadarmo," uviedol organizátor Matúš Sedlák. 

 

Objímali 6 hodín 

 

- okoloidúcich objímalo v priebehu 6 hodín 78 dobrovoľníkov 

 

- v rukách mali tabuľky s anglickým nápisom Hug day 

 

- objímaným vysvetlili vý- znam akcie 

 

- krátky vrúcny stisk všetkých dobre naladil 

 

- tento zážitok bol úplne zadarmo 

 

Foto: 

 

Hlavný organizátor akcie Matúš Sedlák (v strede) mal aj s takmer 80 dobrovoľníkmi čo robiť. Zdroj - Zdeněk Kovář 

http://www.cas.sk/clanok/418229/v-spisskej-novej-vsi-vytvorili-rekord-tisice-objati-zadarmo/
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Veronika Volfová v škôlke objíma Sáru. Zdroj - Zdeněk Kovář 

 

Malí škôlkari sa objatiam veľmi potešili. Zdroj - Zdeněk Kovář 

 

Dobrovoľníci šírili úsmev na tvárach Spišiakov. Zdroj - Zdeněk Kovář 
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